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د. بدرية بنت عبدالله بن اإبراهيم ال�سويد
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املقدمة

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وعلى اآله و�سحبه ومن 
تبعه باإح�سان اإلى يوم الدين، وبعد: 

لبد لكل نازلة متر بها الب�سرية من اللتفات اإلى التاأ�سيل ال�سرعي ملا يتعلق بها 
باجلواب  ال�سريعة  وجاءت  اإل  �سيء  وما من  وكمالها،  ال�سريعة  ل�سمول  اأحكام؛  من 
عنه، اإما بالن�سو�ص اأو بقواعد ال�سرع العامة، وبطبيعة احلال فاإن كل نازلة مير بها 
النا�ص لبد اأن يت�سدى لها اأهل الخت�سا�ص كلٌّ يف جماله وتخ�س�سه، ومن هذا ما 

ُي�سرع للمجتهدين من بيان ما يحتاج اإليه النا�ص من اأحكام يف هذه النوازل.

قال الإمام ال�سافعي: “فلي�ست تنزل باأحد من اأهل دين اهلل نازلة اإل ويف كتاب 
اهلل تعالى الدليل على �سبيل الهدى فيها”))).

ومن ذلك ما يتعلق بنوازل الأوبئة وجتددها على مر الأزمان، ومما ا�ستجد يف 
هذا الزمان جائحة كورونا امل�ستجد، التي تعطل ب�سببها بع�ص ما اعتاد النا�ص عليه 
من اأمور حياتهم، وممار�سة عباداتهم على ال�سورة التي اأُمروا بها؛ وذلك احرتاًزا 

من هذا الوباء.

ويف نازلة كورونا اجتهدت الكثري من املجامع العلمية يف البحث يف امل�سائل املتعلقة 
بها، وكتب كثري من الباحثني بيان ما يتعلق بالنازلة من م�سائل واأحكام فقهية، وهذا 
البحث جاء تتمة ملا ُكتب؛ فقد خ�س�ست مادة هذا البحث لبيان �سوابط الجتهاد 

الر�سالة: 9).  (((
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يف الفتوى يف نوازل الأوبئة، وعنونُت له: )�ضوابط الجتهاد الفقهي يف نوازل الأوبئة- 
كورونا امل�ضتجد اأمنوذًجا-).

اأهمية املو�ضوع واأ�ضباب اختياره: 

امل�ساركة يف درا�سة ما يتعلق بنوازل الأوبئة مثل نازلة كورونا التي �سغلت دول . )
العامل هذه الأيام، وتعلقت بها م�سائل كثرية، لبد من �سبطها باأ�سول كلية 

ت�ستند اإليها الفتوى يف هذه النازلة، مع بيان �سوابط الجتهاد فيها.

اأن �سبط الأحكام املتعلقة بالأوبئة بالنظر اإلى الأ�سول الكلية يعطي قوة يف . 2
بيان اأحكامها، وتو�شًعا يف الأحكام ال�شرعية، ودقة يف حتقيق مناط الفتوى 

فيها.

اأن هذا التاأ�شيل ببيان �شوابط الجتهاد الفقهي يف نازلة كورنا حتديًدا على . 3
اإ�سارات يف بع�ص  اإل ما ُطرح من  به؛  يتعلق  اأجد بحًثا  اأنني مل  اإل  اأهميته؛ 

الندوات واملوؤمترات، كما �سياأتي يف الدرا�سات ال�سابقة. 

من اأ�سباب ال�ستغال بهذه الدرا�سة والعمل عليها ما طرحته اجلمعية الفقهية . 4
ال�سعودية من حث للباحثني للكتابة يف نازلة كورونا امل�ستجد وما يتعلق بها 
من اأحكام، وقد راأيت اأن من املنا�سب امل�ساهمة يف الكتابة يف بيان �سوابط 

الجتهاد الفقهي يف نوازل الأوبئة، ومنها وباء كورونا.

الدرا�ضات ال�ضابقة: 

خالل  من  اأقف  مل  اأنني  اإل  متعددة،  العامة  الجتهاد  �سوابط  يف  الدرا�سات 
الطالع والبحث على درا�سة خا�سة فيما يتعلق بتنزيل �سوابط الجتهاد على نوازل 
الأوبئة عموًما وكورونا حتديًدا، ل �شيما واأن وباء كورونا مل مي�ض على وجوده �شوى 
اأ�سهٍر قليلة من حني كتابة هذا البحث، وقد ا�ستغل جملة من الباحثني يف الكتابة يف 
اأحكامه بدعوة من اجلامعات واملجالت العلمية، اإل اأن اأكرث هذه الدرا�سات مل تتبني 
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حتى الآن، كما اأن الدرا�سات التي انت�سرت هي درا�سات فقهية يف غالبها، ومل توجد 
بعد درا�سات اأ�سولية م�ستوفية جلوانب املو�سوع.

للمو�سوع:  �سابقة  درا�سة  يكون  وقد  اجلانب،  هذا  يف  الإ�سادة  ي�ستحق  ومما 
اجلهود املبذولة من بع�ص اجلامعات يف عقد موؤمترات وندوات لدرا�سة ما يتعلق بهذه 

النازلة، وقد اطلعت فيما يتعلق بالتقعيد الأ�سويل للنازلة على جملة منها: 

اأولً: موؤمتر معاجلة ال�سريعة الإ�سالمية لآثار جائحة كورونا املنعقد يف الكويت 
بتاريخ 6-7/ �سوال-)44)هـ، املوافق 29-30/ يونيو-2020م، وقد اطلعت 
والدرا�سات  ال�سريعة  جملة  يف  من�سور  وهو  للموؤمتر،  اخلتامي  البيان  على 

الإ�سالمية، التابعة جلامعة الكويت.

الوباء،  هذا  لفتاوى  التاأ�سيل  يفيد  ما  املوؤمتر  هذا  بحوث  �سمن  من  وكان 
وقد اطلعت على نتائج هذه البحوث من�سورة يف ال�سبكة العنكبوتية، وكانت 

موا�سيعها كالتايل: 

�سوابطها، . ) مفهومها،  امل�ستجد،  كورونا  جائحة  يف  ال�سرعية  الرخ�ص 
نوازل  تطبيقات  الباحثة  ذكرت  ال�سارخ.  مرمي  د.  بحث  تطبيقاتها/ 

كورونا التي حتقق فيها معنى الرخ�شة.

امل�ستجد، . 2 كورونا  جائحة  على  التي�سري)  جتلب  )امل�سقة  قاعدة  اأثر 
وتطبيقاتها يف باب العبادات/ د. منار احلربي. تناولت فيه الباحثة اأبرز 
جانب  وبيان  النازلة،  هذه  ظهور  بعد  ا�ستجدت  التي  العبادات  م�سائل 

التي�سري فيها.

اإعمال قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري يف جائحة كورونا وتطبيقاتها يف باب . 3
املعامالت/ بحث د. حممد �شاوي الع�شيمي. تناول فيه الباحث ارتباط 

هذه اجلائحة بقاعدة امل�سقة جتلب التي�سري.

د. . 4 بحث  كورونا/  فريو�ص  مع  بالتعامل  املتعلقة  الت�سريعية  املعامل 
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في�سل اللميع، تناول الباحث كما ورد يف ملخ�ص بحثه: تعريف املعامل 
�سن  عند  بها  ُيهتدى  واعتبارات  �سرعية  كليات  اأنها  وبني  الت�سريعية، 
ا اأو ا�ستنباًطا، واأنها معتربة يف مرحلة ما قبل الجتهاد، ويف  الأحكام ن�سً

مرحلة الجتهاد.

اإخراج الزكاة يف ظل . 5 اأثر ال�سرورة واحلاجة يف نوازل العبادات تاأخري 
كورونا اأمنوذًجا/ د. �شارة القحطاين. وقد جاءت الدرا�شة -حتديًدا- 

فيما يتعلق بتاأخري اإخراج الزكاة يف ظل هذا الوباء.

ثانًيا: حلقة نقا�شية �شوتية يف كلية ال�شريعة بجامعة الكويت حتت عنوان: م�شائل 
اأ�سولية يف جائحة كورونا، وقد ُطرح فيها: الجتهاد بالقول املرجوح يف نوازل 

جائحة كورونا، ودور مقا�سد ال�سريعة يف توجيه الفتاوى يف جائحة كورونا.

ثالًثا: بع�ص الفتاوى ال�سادرة من املجامع العلمية، والتي اأ�سارت اإلى جملة من 
الأ�سول الكلية للنازلة، كتو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه 
امل�ستجد  بعنوان: )فريو�ص كورونا  كانت  التي  العام  لهذا  الدويل  الإ�سالمي 

وما يتعلق به من معاجلات طبية واأحكام �سرعية).

وقد ا�ستفدت من جملة ما �سبق من ندوات وموؤمترات فكرة هذا البحث، وتاأ�سي�ص 
مادته، والنطالق للكتابة فيه، و�سياأتي يف هذا البحث -باإذن اهلل- مواطن ال�ستفادة 

منها.

كورونا،  لنازلة  للتاأ�سيل  الباحث  جمع  جهة  من  البحث:  هذا  يف  اجلدة  وتظهر 
والنظر يف �سابط الأخذ بهذه الأ�سول، وهو الذي مل اأقف عليه يف الدرا�سات ال�سابقة.

خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة.

والدرا�سات  اختياره،  واأ�سباب  اأهميته  وبيان  للمو�سوع،  التقدمي  وت�سمل:  املقدمة: 
ال�سابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث.
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التمهيد: التعريف مبفردات عنوان البحث.

املبحث الأول: �شروط الجتهاد يف النوازل، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: ال�شروط العامة لالجتهاد يف النوازل.

املطلب الثاين: ال�شروط اخلا�شة لالجتهاد يف النوازل.

املبحث الثاين: �شوابط الجتهاد الفقهي يف نوازل الأوبئة -كورونا امل�شتجد اأمنوذًجا- 
وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: اأثر فقه الواقع يف �سبط الجتهاد يف هذه النازلة.

املطلب الثاين: اأثر الكليات ال�شرعية يف �شبط الجتهاد يف هذه النازلة.

اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث.

منهج البحث: 

�ساأ�سري -باإذن اهلل- يف كتابة هذا البحث وفق املنهج التايل: 

ا�ستقراء امل�سادر واملراجع املتعلقة بالبحث.. )

 توثيق الأقوال والأدلة من امل�سادر الأ�سيلة لأ�سحابها، واإن مل توجد عزوت . 2
لهم عن غريهم مع ذكر امل�سدر.

توثيق ما ميكن توثيقه مما يتعلق بالنازلة مما ل يوجد له مراجع من خالل . 3
املواقع الإلكرتونية املوثوقة، والندوات امل�سموعة.

 تكون الإحالة اإلى امل�سدر يف حالة النقل منه بالن�ص: بذكر ا�سمه واجلزء . 4
وال�سفحة، ويف حال النقل باملعنى: اأذكر ذلك م�سبوًقا بكلمة: )ُينظر)، وقد 

اأنقل كالم العلماء بن�سه عند احلاجة لال�ست�سهاد به.

عزو الآيات اإلى �سورها، فاإن كانت اآية كاملة اأقول: الآية رقم )...) من �سورة . 5
)...) واإن كانت جزًءا من اآية اأقول: من الآية رقم )...) من �سورة )...).
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تخريج الأحاديث من كتب ال�سنة، فما كان يف ال�سحيحني اأو اأحدهما اأكتفي . 6
بتخريجه منهما، وما كان يف غريهما اذكر تخريجه من امل�سادر الأخرى، 

مع بيان حكمه.

الكتفاء بذكر املعلومات املتعلقة مب�سادر البحث يف قائمة امل�سادر.. 7

والعناية . 8 والإمالئية،  اللغوية  الناحية  املكتوب، و�سالمته من  العناية ب�سحة 
بعالمات الرتقيم، ومراعاة ح�سن تنا�سق الكالم.

ويف اخلتام: هذا جهد املقل، وح�شبي اأين ما ادخرت و�شًعا لإبراز �شوابط الجتهاد 
ا  يف نوازل الأوبئة، فما كان فيها من �سواب فاأ�ساأل اهلل تعالى اأن يتقبله ويجعله خال�سً

لوجهه، وما كان فيها من خطاأ فح�شبي اأين اجتهدت، واأ�شاأل اهلل العفو عن الزلل.
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التمهيد

التعريف مبفردات عنوان البحث

مو�سوع  يف  الدخول  قبل  معرفتها  من  لبد  مفردات  لبيان  التمهيد  هذا  عقدت 
البحث، وهي كالتايل: 

املراد بال�ضوابط: ال�سوابط يف اللغة: جمع �سابط، و�سبط ال�سيء �سبًطا و�سباطه: 

العلماء: حكم  وال�سابط يف ا�سطالح  اأي حازم))).  والرجل �سابٌط،  حفظه باحلزم، 
كلي ينطبق على جزئياته)2).

تعب)3)؛  اإذا  يجهد:  جهد  من  افتعال  لغة:  الجتهاد  الفقهي:  بالجتهاد  واملراد 

ويطلق على بذل الو�سع والطاقة)4). واختلفت عبارات الأ�سوليني يف تعريف الجتهاد 
الو�شع  الفقيه  ا�شتفراغ  اأ�شهرها:  ومن  اجلملة،  يف  معانيها  احتاد  مع  ا�شطالًحا، 

لتح�سيل ظن بحكم �سرعي)5).

والفقهي: اأي الجتهاد املن�سوب اإلى الفقيه، فاإن الفقيه هو من يجتهد يف امل�ساألة، 

ول فرق بني املجتهد والفقيه؛ لأن املراد به املجتهد يف م�سطلح الأ�سول)6).

واملراد -هنا- بذل الو�سع من الفقيه اأو املجتهد يف معرفة الأحكام املتعلقة بهذه 
النازلة.

ينظر مادة )�سبط) يف: ال�سحاح 3/ 39))، القامو�ص املحيط: 675.  (((
معجم لغة الفقهاء: )28.  (2(

ينظر: الكليات: 44.  (3(
ينظر مادة )جهد): ال�سحاح 460/2، امل�سباح املنري )/2))، القامو�ص املحيط: 275.  (4(

ينظر: جمع اجلوامع مع الدرر اللوامع 05/4)، خمت�سر ابن احلاجب مع بيان املخت�سر 286/3.  (5(
وينظر تعريفات اأخرى لالجتهاد يف: البحر املحيط 227/8، ك�سف الأ�سرار 4/4)، التحبري 3865/5.

ينظر: التحرير مع التقرير والتحبري 3/)34، اإر�ساد الفحول240/2.  (6(
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املراد بنوازل الأوبئة: النازلة لغة: من نزل ينزل اإذا حل))).

ويف ال�ضطالح: �ساع عند الفقهاء اإطالق النازلة على امل�ساألة الواقعة اجلديدة، 

فت باأنها: الواقعات التي يحتاجون فيها اإلى الفتاوى)2). وُعرِّ

ُر، ويجمع املمدود على  دُّ وُيْق�سَ والأوبئة يف اللغة: من الوباء وهو: مر�ص عام مُيَ

اأوبئة واملق�سور على اأوباء)3). ويف ال�سطالح: الوباء ا�سم لكل مر�ص عام)4).

واملراد بكورونا امل�ضتجد: وي�سمى )Covid-19): وباء اأو مر�ص و�سورته: التهاب 

يف اجلهاز التنف�سي ب�سبب فريو�ص تاجي جديد، بدايته يف ال�سني اأوائل �سهر دي�سمرب 
وقد  )44)هـ،  الهجري  العام  الثاين من  ربيع  ل�شهر  املوافق  عام 9)20م -تقريًبا- 
مار�ص   (( يف  عاملية  جائحة  الوباء  هذا  اأن  ر�سمًيا  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعلنت 
ولكن احليوان اخلازن غري  الأ�شل،  املن�شاأ يف  الفريو�ض حيواين  اأن  2020م، ويظن 

معروف حتى الآن ب�سكل موؤكد وهناك �سبهات حول اخلفا�ص واآكل النمل)5).

و �سمي كورونا )Corona( بهذا ال�شم؛ لأن �شورة فريو�ض املر�ض حتت املجهر 
.(6((Corona( الطبي ت�سبه التاج ومعنى تاج بالالتينية كورونا

م�ضطلح )Covid-19(: ي�سري هذا امل�سطلح اإلى ال�سم العلمي املخت�سر للمر�ص 

الذي ي�سببه فريو�ص كورونا امل�ستجد، وي�سري الرقم 9)، اإلى عام 9)20م، املوافق عام 
)44)هـ، الذي مت فيه ت�سجيل اأول حالة اإ�سابة بهذا الفريو�ص)7).

ينظر: ل�سان العرب )نزل) ))/656.   (((
قواعد الفقه للربكتي: 9)5.  (2(

ينظر: امل�سباح املنري 646/2 مادة )و ب ء).  (3(
ينظر: البحر الرائق 2/)8).  (4(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel- العاملية  ال�سحة  منظمة  موقع  ينظر:   (5(
الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  موقع   ،coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

http://www.iifa-aifi.org/5254.html :على ال�سبكة العنكبوتية
موقع: https://arabic.rt.com/health/1097104 على ال�سبكة العنكبوتية.  (6(

موقع: https://arabic.sputniknews.com/world/202005211045485625 على ال�سبكة العنكبوتية.  (7(
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ولت�سور هذا الوباء لبد من معرفة �سفاته، وهي كالتايل: 

اأوًل: اأعرا�سه، ترتاوح العدوى بني حامل الفريو�ص من دون اأعرا�ص اإلى اأعرا�ص 
اإلى  �سديدة، ت�سمل احلمى وال�سعال و�سيق التنف�ص -يف احلالت املتو�سطة 
حاد،  اإلى  معتدل  من  اأكرث  اأو  اأ�سبوع  خالل  املر�ص  يتطور  وقد  ال�سديدة-؛ 
ومعدل  مركزة؛  �شريرية  عناية  اإلى  حتتاج  املر�شية  احلالت  من  ون�شبة 
الوفيات بني احلالت امل�سخ�سة ب�سكل عام حوايل 2% اإلى 3% ولكنها تختلف 

ح�سب البلد و�سدة احلالة))).

امل�ستجد،  كورونا  بفريو�ص  الأعمار  الأ�سخا�ص من جميع  ُي�ساب  اأن  وميكن 
الوجود  �سابقة  امل�سابني بحالت مر�سية  والأ�سخا�ص  ال�سن  كبار  اأن  ويبدو 
لالإ�سابة  ُعر�سة  الأكرث  هم  القلب)  واأمرا�ص  رّي،  ال�ُسكَّ وداء  ْبو،  الرَّ )مثل 

مبر�ص وخيم يف حال العدوى بالفريو�ص)2).

ثانًيا: انت�ساره، ثبت اأن هذا الوباء �سريع النت�سار من �سخ�ص لغريه عن طريق 
�سواًء  غريه،  اإلى  امل�ساب  ال�سخ�ص  من  الفم  اأو  الأنف  من  الرذاذ  تطاير 
اأو  الأنف  اأو  العني  مل�ص  ثم  الأ�سطح  على  الرذاذ  بقاء  يف  اأو  مبا�سر  بطريق 
الفم، ولذا فاإنه من املهم البتعاد عن ال�سخ�ص امل�ساب بالفريو�ص م�سافة 
تزيد على مرت واحد، وما زالت الدرا�سات قائمة يف معرفة طرق انت�ساره)3).

ثالًثا: عالجه، حتى هذا التاريخ، ل يوجد اأي دواء حمدد ُمو�سى به للوقاية من 
هي  العدوى  مكافحة  تدابري  وتبقى  اأو عالجه)4)،  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص 
الدعامة الأ�سا�سية للوقاية -اأي غ�سل اليد وكظم ال�سعال، والتباعد اجل�سدي 
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel- العاملية  ال�سحة  منظمة  موقع  ينظر:   (((

coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel- العاملية  ال�سحة  منظمة  موقع  ينظر:   (2(
coronavirus-

ينظر: املرجع ال�سابق.  (3(

ينظر: املرجع ال�سابق.  (4(
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بني  الجتماعي  بالتباعد  ي�سمى  ما  اإلى  بالإ�سافة  باملر�سى  يعتنون  للذين 
النا�ص-، واملعرفة بهذا املر�ص غري مكتملة وتتطور مع الوقت))).

ت�ضور مو�ضوع البحث:

بناء على ما �سبق من �سرعة انت�سار هذا املر�ص فاإن دول العامل �سغريها وكبريها 
قد اتفقت على و�سع اإجراءات احرتازية وتدابري وقائية ملواجهة هذا الفريو�ص ومنع 
انت�ساره، وفر�ست عقوبات ملن يخالف هذه الإجراءات، وكانت هذه الإجراءات على 

مراحل، وهي باخت�سار �سديد كالتايل: 

 اأوًل: املنع التام من املخالطة، وتقييد حريات النا�ص يف احلركة والتنقل والتوا�سل 
ومنع اجُلَمع واجلماعات والعمرة وال�سفر وغريها، اإل ما دعت اإليه ال�سرورة 

من التموين ونحوه.

على  مع احلث  قليلة،  باأعداد  النا�ص  عن  وفك احلظر  باملخالطة  ال�سماح  ثانًيا: 
التباعد اجل�سدي وعدم امل�سافحة وال�سالم وارتداء ما مينع من انتقال العدوى 

-بعد اإذن اهلل- كالقفازات)2)، والِكمامات)3) حتى يف اأوقات ال�سالة)4).

وقد عملت املجامع الفقهية والهيئات العلمية على البحث يف فتاوى هذه النازلة، 
معترب  ق�سمني كالهما  وهي منح�سرة يف  الفقه،  اأبواب  اأغلب  �سملت  الفتاوى  وهذه 

�سرًعا: 

من  احرتاًزا  املر�ص؛  وقوع  قبل  اأي  الوقائي،  باجلانب  املتعلقة  الفتاوى  الأول: 
ينظر: موقع جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.  (((

از: وهما ما يلب�ص يف اليدين. ال�سحاح 3/ 892 )قفز)، البحر الرائق348/2. القفازات جمع ُقفَّ  (2(
الِكمامة: ما يكم به فم البعري لئال يع�ص، وكمه: غطاه، وهي: ما يو�سع على الفم والأنف اتقاء الغازات   (3(
املعا�سرة  العربية  اللغة  معجم   ،((55 املحيط:  القامو�ص  ينظر:  ِكمام.  وجمعها  ونحوها،  ال�سامة 

.(960/3
https://www.spa.gov.sa/viewstory. ال�سعودية:  الأنباء  وكالة  موقع  ذلك يف:  اإلى  الإ�سارة  ينظر   (4(

php?lang=ar&newsid=204798
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والأخذ  املر�ص،  من  الوقاية  على  احلث  يف  الن�سو�ص  وردت  وقد  وقوعه، 
بالأ�سباب، ومنها: 

قول اهلل تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص عن الطاعون: 
»اإذا �سمعتم به باأر�ص فال تقدموا عليه، واإذا وقع باأر�ص واأنتم بها فال تخرجوا 

فراًرا منه«))).

والثاين: الفتاوى املتعلقة مبن اأ�شيب بالوباء اأو باملر�ض، وقد جاءت الأحاديث يف 
احلث على البعد عن امل�ساب وعدم خمالطته، ومنها: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل عدوى 
َفَر، وفر من املجذوم كما تفر من الأ�سد«)2)، وما ورد  َة ول َهاَمَة ول �سَ ول ِطرَيَ
اأنه كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم، فاأر�سل اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنا قد بايعناك 

ح«)4). فارجع«)3)، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ُتوردوا الـُمْمِر�ص على املـُ�سِّ

كما جاءت الأحاديث باحلث على التداوي، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ما اأنزل اهلل داًء اإل 
اأنزل له �سفاًء«)5).

ُمعٍد، وهذا  العدوى متحققة يف كل مر�ص  الن�سو�ص من خ�سية  فالعلة يف هذه 
الفريو�ص ثبت طبًيا انت�ساره بالعدوى كما �سبق يف ت�سويره.

اأخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون: 5729، وم�سلم يف كتاب ال�سالم، باب يف   (((
الطاعون: 9)22.

اأخرجه البخاري يف كتاب املر�سى، باب اجلذام: 5707، وم�سلم يف كتاب ال�سالم، باب ل عدوى ول   (2(
طرية ول هامة: 2220.

اأخرجه م�سلم يف كتاب ال�سالم، باب اجتناب املجذوم ونحوه: )223.  (3(
باب ل عدوى ول  ال�سالم،  باب ل عدوى: 5774، وم�سلم يف كتاب  الطب،  البخاري يف كتاب  اأخرجه   (4(

طرية: )222.
اأخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب ما اأنزل اهلل داء اإل اأنزل له �سفاء: 5678.  (5(
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املبحث الأول
�شروط الجتهاد يف نوازل الأوبئة

من اأجل اأن تكون الفتوى �سحيحة اأو يغلب على الظن �سحتها هناك معامل ينبغي 
اأن ُتْتَبع يف النوازل عامة ومنها نوازل الأوبئة، ككورونا وغريه، ول ي�سح اأن ينظر يف 
النوازل اإل املوؤهلون لها، وهم من توفرت فيهم �شروط الجتهاد، ولالجتهاد �شروط 

معلومة عند العلماء، وهي على نوعني كما يف املطالب التالية: 

املطلب الأول
ال�شروط العامة لالجتهاد يف نوازل الأوبئة

وهي ال�شروط العامة التي يذكرها الأ�شوليون للمجتهد، وهي على وجه الإجمال: 
العلم مبدارك الأحكام من الكتاب وال�سنة ومواقع الإجماع وموا�سع القيا�ص، وغريها 
العربية، ومعرفة قواعد  اللغة  بالنا�سخ واملن�سوخ، وعلوم  من الأدلة املعتربة، والعلم 
اأ�شول الفقه، واأن ي�شتفرغ املجتهد الو�شع يف الطلب، وغريها من ال�شروط التي عّدها 

الأ�سوليون يف كتبهم))).

املطلب الثاين
ال�شروط اخلا�شة لالجتهاد يف نوازل الأوبئة

قبل  من  مراعاتها  ينبغي  التي  لالإفتاء  املنهجية  واملعامل  ال�شروط  بها  ويق�شد 
املجتهد للنظر يف نوازل الأوبئة امل�شتجدة، ومن اأهم هذه ال�شروط: 

اأو فهم الواقع الذي ُينزل عليه احلكم ال�سرعي، وفهم طبيعة النازلة، . ) فقه 
342/2-343، الإبهاج يف �سرح املنهاج 355-354/3،  للتو�شع يف �شروط الجتهاد ينظر: امل�شت�شفى   (((

البحر املحيط 229/8، التحبري3867/8، الغيث الهامع)/695.
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وعّب عنه الإمام اأحمد عند ذكره ل�شروط من ين�شب نف�شه للفتيا مبعرفة 
النا�ص)))، ومراده كما ذكر ابن عقيل اأنه متى مل يكن الفقيه مالحًظا لأحوال 

النا�ص عارًفا لهم و�سع الفتيا يف غري مو�سعها)2).

والقرائن  بال�سياقات  والإحاطة  املعرفة  به:  يق�سد  النازلة  يف  الواقع  وفهم 
والأمارات املحيطة بالواقعة)3).

�سبب  ما  يعلم  باأن  النازلة،  طبيعة  فقه  من  لبد  -مثاًل-  كورونا  نازلة  ويف 
الوباء؟ وما طبيعة الفريو�ص؟ وما مدى خطورته؟ وما طرق العدوى به؟ وما 
انت�ساره؟ فكل  اأن يوقعه هذا الفريو�ص؟ وما مدى  مدى ال�سرر الذي ميكن 
هذه الأمور وغريها مما يت�سل من دقائق بهذه النازلة لبد اأن يكون الفقيه 
تنزياًل  فتواه  تنزيل  ي�ستطع  مل  به  علم  على  يكن  مل  اإن  لأنه  بها؛  علم  على 
�شحيًحا، ولن ي�شتطيع اأن يحقق املناط ول اأن يوازن بني امل�شالح واملفا�شد، 

ول اأن يراعي املاآلت.

وذكر ابن القيم اأنه ل يتمكن املفتي ول احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق اإل 
بنوعني من الفهم: 

بالقرائن  وقع  ما  حقيقة  علم  وا�شتنباط  فيه،  والفقه  الواقع  فهم  اأحدهما: 
والأمارات والعالمات، حتى يحيط به علًما.

والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم ُحْكم اهلل الذي َحَكم به يف كتابه 
اأو على ل�سان ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الواقع، ثم يطبق اأحدهما على الآخر؛ فمن 

َبَذَل ُجْهده وا�ستفرغ ُو�ْسعه يف ذلك مل يعدم اأجرين اأو اأجًرا)4). 

العلم بالأحكام ال�سرعية املتعلقة بالنازلة، ففي نازلة كورونا الفريو�ص تتعلق . 2
ينظر: اإعالم املوقعني 52/4).  (((

ينظر: الوا�سح 463/5.  (2(
ينظر: اإعالم املوقعني 65/2).  (3(

اإعالم املوقعني 65/2).  (4(
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الأ�سرة واحلياة الجتماعية  واأحكام  اأحكام كثرية يف الطهارة وال�سالة  به 
فلم يبق باب من اأبواب الفقه مل تدخله هذه النازلة، فينبغي اأن يكون الفقيه 
على دراية كاملة بهذه الأبواب الفقهية، ويكون قادًرا مطلًعا على اجتهادات 

العلماء فيها، وماله نظري يف اجتهادات �سابقة وما لي�ص له نظري))).

َيْفَهُم . 3 قوة  ُيك�سبه  مما  واملمار�سة  بالتتبع  ال�سرعية،  املقا�سد  دقائق  اإدراك 
منها مراد ال�سرع من ذلك، وما ينا�سب اأن يكون حكًما له يف ذلك املحل واإن 
ح به)2)، وهي التي لها ن�سيب يف النوازل، ففتاوى كورونا وما يتعلق  مل ُي�سرِّ
واملوازنة بني  النف�ص،  بها دارت يف جمملها على مق�سد ظاهر وهو: حفظ 

امل�سالح واملفا�سد)3).

وقد جعل ال�شاطبي درجة الجتهاد حت�شل ملن ات�شف بو�شفني: 

الأول: فهم مقا�سد ال�سريعة على كمالها.

 الثاين: التمكن من ال�شتنباط بناء على فهمه فيها)4).

النظر اإلى املاآلت، وهو معترب مق�سود �سرًعا، ويراد به: اأن املجتهد ل يحكم . 4
بعد  اإل  بالإحجام  اأو  بالإقدام  املكلفني  عن  ال�سادرة  الأفعال  من  فعل  على 

نظره اإلى ما يوؤول اإليه ذلك الفعل)5).

فاإن كان املاآل غالًبا يوؤدي اإلى م�سلحة راجحة اأُثبت احلكم، واإن كان يوؤدي 
غالًبا اإلى مف�سدة راجحة ُمنع احلكم)6)؛ وذلك لأن الفعل قد يكون م�سروًعا 
مل�سلحة فيه ُت�ستجلب اأو ملف�سدة ُتدراأ، ولكن له ماآل على خالف ذلك، فاإذا 
ينظر هذا املعنى يف ندوة بعنوان: الجتهاد الفقهي يف زمن جائحة كورونا- موؤمتر كوالملبور، بث مرئي   (((

على ال�سبكة العنكبوتية.
ينظر: الإبهاج يف �سرح املنهاج )/8، املوافقات 5/)4.  (2(

ينظر: مراعاة هذا املق�سد يف: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل.  (3(
املوافقات 5/)4، 42.  (4(

املوافقات 77/5).  (5(
ينظر: املوافقات 77/5)، الجتهاد يف مناط احلكم ال�شرعي: 294.  (6(
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اإلى  فيه  امل�سلحة  ا�ستجالب  اأدى  فرمبا  بامل�سروعية  الأول  يف  القول  اأطلق 
مف�سدة راجحة، فيكون هذا مانًعا من القول بامل�سروعية، وكذلك اإذا اأطلق 
اإلى مف�شدة  املف�شدة  ا�شتدفاع  اأدى  امل�شروعية فرمبا  بعدم  الثاين  القول يف 

راجحة، فال ي�سح القول بعدم امل�سروعية))).

وا�ستدل ال�ساطبي على �سحة اعتبار املاآل باأدلة، منها: اأن ال�ستقراء لل�سريعة 
واأدلتها يدل على اعتبار املاآلت، وذكر اأمثلة تف�سيلية كامتناعه ملسو هيلع هللا ىلص عن قتل 
اأ�سحابه)2)،  يقتل  اأنه  النا�ص  اأن يظن  املنافقني مع قدرته على ذلك خ�سية 

وغريها مما ل يت�سع املقام لذكرها)3).

الجتهاد يف حتقيق املناط، واملراد بتحقيق املناط: اأن تكون القاعدة الكلية . 5
من�شو�شة اأو متفًقا عليها فيجتهد يف حتقيقها يف الفرع)4).

ولبد للمجتهد يف النازلة من حتقيق املناط ال�شحيح للفتوى لت�شلم الفتوى 
من الغلط، فالبد اأن يبذل و�شعه يف حتقيق املناط ال�شحيح للنازلة، ويكون 
الكتاب  يف  الأحكام  بها  اأنيطت  التي  املعاين  ا�شتنباط  يف  بالجتهاد  ذلك 
ة، ثم الجتهاد يف اإدراج الأ�سخا�ص املعينة واحلوادث امل�ستجدة يف كل  نَّ وال�سُّ

زمان ومكان حتت تلك املعاين التي اأُنيطت بها اأحكامها)5).

اختالف  ومراعاة  للواقعة،  التام  ال�شحيح  الت�شوُّر  املناط:  و�شوابط حتقيق 
الأحوال والأزمنة والأمكنة، واعتبار ماآلت الأفعال، ومراعاة اختالف مقا�سد 

املكلفني، واملوازنة بني امل�سالح واملفا�سد)6).

املوافقات 77/5).  (((
اأخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب ما ينهى من دعوى اجلاهلية: 8)35.  (2(

ينظر: املوافقات 4 / 79)-82).  (3(
ينظر: رو�سة الناظر 3/ )80.  (4(

ينظر: الجتهاد يف مناط احلكم ال�شرعي: 6.  (5(
ينظر: املرجع ال�سابق: 0).  (6(
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املبحث الثاين

�سوابط الجتهاد الفقهي يف نوازل الأوبئة

-كورونا امل�ستجد اأمنوذًجا-

املطلب الأول
اأثر فقه الواقع يف �سبط الجتهاد يف هذه النازلة

احلكم  عليه  ينزل  الذي  الواقع  فهم  النوازل  يف  الجتهاد  �شروط  من  اأن  �شبق 
ال�سرعي، وفهم طبيعة النازلة، والإحاطة باملالب�سات وال�سياقات والقرائن والأمارات 
من  كثري  يف  منه  ي�ستدعي  الواقع  لطبيعة  املفتي  وا�ستيعاب  بالواقعة)))،  املحيطة 
والدرا�سات  والبيانات  التو�سيات  لتقدمي  واملخت�سني  باخلرباء  ال�ستعانة  الأحيان 
التي تعطي ت�سوًرا دقيًقا واإحاطة �ساملة مطابقة ملا عليه الواقع، ثم بعد ذلك ينزل 

الفقيه احلكم ال�سرعي على هذه الواقعة.

ويف نوازل الأوبئة مثل كورونا لبد من الرجوع اإلى اأهل الخت�سا�ص عند احلاجة 
اإليهم يف فهم الواقعة، ومن ذلك: الرجوع اإلى الأطباء الثقات من اأهل التخ�س�ص، 
ومبا اأنها نازلة عاملية، فاإن مرد النظر فيها اإلى الهيئات واملجامع الطبية التي يغلب 

على الظن براءة ذمة املفتي بقولهم.

راأي  على  فيها  يعتمد  التي  الجتهادية  امل�سائل  من  جملة  املتقدمون  تناول  وقد 
الطبيب)2).

اأ�سكل  “وما  اأكرث من طبيب، قال ابن قدامة:  اإلى  اأمره لزم الرجوع  اأ�سكل  وما 
ينظر: اإعالم املوقعني 65/2).  (((

ينظر: البحر الرائق303/2، املجموع 4/4)3، املغني 203/6.  (2(
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اأمره من الأمرا�ص، رجع فيه اإلى قول اأهل املعرفة، وهم الأطباء لأنهم اأهل اخلربة 
بذلك والتجربة واملعرفة، ول يقبل اإل قول طبيبني م�سلمني ثقتني بالغني”))).

وا�شرتط بع�ض العلماء اأن يكون الطبيب م�شلًما موثوًقا بدينه، وا�شرتط البع�ض 
اأن يكون ماهًرا مبعنى اأن يكون خطوؤه نادًرا، ويكفي يف ذلك التجربة عندهم، واإن مل 

يكن ماهًرا يف العلم)2).

ومن امل�سائل الفقهية التي ي�ستعان فيها براأي الطبيب: تقدير الأمرا�ص املبيحة 
للرتخ�ص، كاجلروح التي يباح معها التيمم، والعلل التي يباح لأجلها ترك القيام اأو 

الركوع اأو ال�سجود، والأمرا�ص التي يجوز فيها ترك ال�سيام ونحوها)3).

اإلى  فتاواها  بع�ص  يف  تعتمد  بل  الطبيب،  على  تقت�سر  ل  النازلة  هذه  اأن  كما 
ممن  وغريهم  القت�سادية،  بامل�سائل  يتعلق  فيما  القت�ساديني  من  املخت�سني  راأي 
اأهل  من  الثقات  اإلى  بالرجوع  ذلك  يف  والعربة  جماله،  يف  كل  اإليهم  الرجوع  يلزم 

التخ�س�ص، والنظر يف الآراء اجلماعية.

وهذه  كلية،  اأ�سول  على  مبنية  الفتاوى  هذه  فاإن  كورونا  نازلة  لفتاوى  وبالنظر 
الكليات النظر فيها وتطبيقها على النازلة تطبيًقا دقيًقا يعتمد على فقه الواقع.

وقد اأ�سار ال�ساطبي اإلى هذا املعنى حيث بني اأنه ل بد للفقيه اأن ياأخذ بالدليل 
على وفق الواقع)4).

وقد يقع الغلط يف بع�ص فتاوى هذه النازلة، �سواًء من الأ�سخا�ص اأو من اجلهات، 
لعدم النظر اإلى املحل اأو الواقع.

�سبقت  اأمور  يف  النازلة  هذه  يف  الجتهاد  �سبط  يف  الواقع  فقه  اأهمية  وتظهر 
املغني 203/6.  (((

املو�سوعة الفقهية الكويتية 2)/37).  (2(
وظيفة اخلبري يف النوازل الفقهية، بحث من�سور يف مركز التميز البحثي يف فقه الق�سايا املعا�سرة،   (3(

للدكتور اأحمد ال�سويحي: 453.
ينظر: املوافقات 300/3.  (4(
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الإ�شارة اإلى كونها من �شوابط و�شروط الفتوى يف النوازل، و�شبطها يكون مبعرفة 
فقه الواقع، ومنها: 

حتقيق املناط، وهو اأمر مهم للحكم على النازلة حكًما �شحيًحا، ول ميكن . )
اأن ُينزل احلكم ال�شرعي على الواقع اإل بتحقيق املناط فيه، ول ميكن اأن يتم 
اإل بالرجوع للمخت�سني وامل�ستغلني بالنازلة،  اإل بفقه الواقع، الذي ل يكون 
ويف نازلة كورونا وقع اخلالف يف بع�ض امل�شائل ب�شبب الختالف يف حتقيق 

املناط ال�شحيح لهذه امل�شائل.

والدقيق . 2 واملطابق  ال�سامل  بالإدراك  ويكون  واملفا�سد  امل�سالح  بني  املوازنة 
لهذا الواقع، و�سياأتي بيانها يف ثنايا هذا البحث -باإذن اهلل-.

النظر يف املاآلت ل يكون اإل بفهم الواقع فهًما حقيقًيا. وقد ن�ص ال�ساطبي . 3
على ذلك.

املطلب الثاين
اأثر الكليات ال�سرعية يف �سبط الجتهاد يف هذه النازلة

على  جزئيٍة  كلِّ  حكم  على  تن�ص  مل  “ال�سريعة  اأن  ال�سرعية:  بالكليات  واملراد 
ِحدتها، واإمنا اأتت باأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول اأعداًدا ل تنح�شر”)))، وهذه 
عليها  ُتبنى  �سرعية  مقا�سد  اأو  فقهية  قواعد  اأو  اأ�سولية  قواعد  تكون  قد  الكليات 
الأحكام ال�شرعية، وقد نّبه جملة من العلماء اإلى ذلك، ومن ذلك ما ذكره الزجناين 
اإمنا  اأن الفروع  “ثم ل يخفى عليك  يف مقدمة كتابه تخريج الفروع على الأ�سول: 
تبنى على الأ�شول، واأن من ل يفهم كيفية ال�شتنباط ول يهتدي اإلى وجه الرتباط 
بني اأحكام الفروع واأدلتها التي هي اأ�سول الفقه ل يت�سع له املجال ول ميكنه التفريع 

ينظر: املوافقات: 4/5).  (((
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معلومة  اأ�سول  لها  غاياتها  وُبعد  ات�ساعها  على  الفرعية  امل�سائل  فاإن  بحال؛  عليها 
واأو�ساع منظومة، ومن مل يعرف اأ�سولها مل يحط بها علًما”))).

وعند التتبع والنظر يف الفتاوى املتعلقة بنازلة كورونا وامل�سائل الفقهية ال�سادرة 
ال�شرع  اأ�شول  اأن  جند  فاإننا  اجلماعي،  الجتهاد  وموؤ�ش�شات  العلمية  الهيئات  من 
الكلية كانت حا�سرة ووا�سحة يف كثري من الفتاوى والجتهادات ال�سادرة عن تلك 
املوؤ�س�سات؛ فقد كانت هذه الفتاوى تقرتن باأ�سول كلية ومقا�سد �سرعية، ومن النماذج 
الإ�سالمي  الفقه  الثانية ملجمع  الفقهية  الطبية  الندوة  تو�سيات  على ذلك: جاء يف 
معاجلات  من  به  يتعلق  وما  امل�ستجد  كورونا  )فريو�ص  بعنوان:  كانت  والتي  الدويل 
التي  الأحكام  عليها  ت�ستند  التي  الكلية  والأ�سول  املقا�سد  �سرعية)  واأحكام  طبية 
ب�سفات  واأحكامها متتاز  الإ�سالمية  ال�سريعة  “اأن  ذلك:  ومن  املجمع،  اإليها  انتهى 
عديدة من اأهمها: رفع احلرج وال�سماحة والتي�سري ودفع امل�سقة وقلة التكاليف، واإذا 
وجد ما ي�سق فعله وو�سل الأمر اإلى درجة احلاجة اأو ال�سرورة، فقد �سرع اهلل تعالى 
ا تبيح للمكلفني ما َحُرم عليهم وت�سقط عنهم ما وجب عليهم فعله، حتى تزول  رخ�سً

ال�سرورة، وذلك رحمة من اهلل بعباده وتف�ساًل وكرًما.

التي�سري،  امل�سقة جتلب  اأهمها:  ثم جاء بقواعد فقهية حاكمة يف مثل هذا، من 
واإذا �ساق الأمر ات�سع، والأخذ بالرخ�سة اأولى من العزمية حفًظا للنفو�ص، ول �سرر 
ول �شرار، والت�شرف على الرعية منوط بامل�شلحة، وقاعدة لالإمام تقييد املباح يف 

حدود اخت�سا�سه مراعاة للم�سلحة العامة، وغريها”)2).

واللتفات اإلى هذه الأ�سول مهم يف �سبط الفتوى وغلبة الظن ب�سحتها، ثم اإن 
هذه الأ�سول والقواعد الكلية لها �سوابط ينبغي اللتزام بها من املفتي عند تنزيله 
الواقعة على الن�ص ال�سرعي، ويف هذا املبحث، �ساأذكر اأهم ما اطلعت عليه من اأ�سول 

تخريج الفروع على الأ�سول: 34.  (((
ينظر: تو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، البيان اخلتامي والقرارات والتو�سيات ملوؤمتر الكويت-   (2(

معاجلة ال�سريعة الإ�سالمية لآثار كورونا: 2).
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ذكرها العلماء لتاأ�سيل الفتوى يف هذه النازلة، و�سابط كل اأ�سل؛ لتفادي الوقوع يف 
اخلطاأ يف تنزيل احلكم ال�سرعي على الواقعة-باإذن اهلل-.

الأ�ضل الأول: النظر اإلى املقا�ضد ال�ضرعية.

ًدا فهو قا�سد،  د َق�سْ َد َيْق�سِ واملقا�ضد جمع مفرده الق�ضد، وهو يف اللغة: من َق�سَ

ال�سيء  اإتيان  هو:  الأ�سوليني  عند  املراد  واملعنى  اللغة،  يف  متعددة  معاٍن  وللق�سد 
والعتزام عليه واإرادته))).

اأما  للمقا�سد،  تعريف  املتقدمني  الأ�سول  علماء  عن  يرد  مل  ال�ضطالح:  ويف 

تعريف  اأ�سهرها  ومن  ال�سرعية،  املقا�سد  تعريف  يف  عباراتهم  فتعددت  املتاأخرون 
الطاهر بن عا�سور فقد عرف مقا�سد ال�سرع العامة باأنها: “املعاين واحلكم امللحوظة 
لل�سارع يف جميع اأحوال الت�سريع، اأو معظمها، بحيث ل تخت�ص مالحظتها بالكون يف 

نوع خا�ص من اأحكام ال�سريعة”)2).

وعّرف مقا�سد ال�سرع اخلا�سة باأنها: “الكيفيات املق�سودة لل�سارع لتحقيق مقا�سد 
النا�ص النافعة، اأو حلفظ م�ساحلهم العامة يف ت�سرفاتهم اخلا�سة؛ كيال يعود �سعيهم 

�َض لهم من حت�شيل م�شاحلهم العامة”)3). يف م�شاحلهم اخلا�شة باإبطال ما اأُ�ِشّ

والناظر اإلى اأحكام ال�سرع يف الن�سو�ص ال�سرعية يجد الهتمام الوا�سح باإبراز 
مقا�سدها العامة التي انبنت عليها، حيث تاأتي الأحكام يف الن�سو�ص ال�سرعية يف 
كثري من ال�سواهد مقرتنة ببيان م�ساحلها ومنافعها للنا�ص، وبناًء على هذا املنهج 
الذي ا�ستقر يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص قرر العلماء اأن التكاليف كلها راجعة اإلى 
م�سالح العباد يف دنياهم واأخراهم واأن ال�سريعة جاءت بتح�سيل امل�سالح وتكميلها، 

وتعطيل املفا�سد وتقليلها)4). 
ينظر )مادة) ق�سد يف: ل�سان العرب 353/3-354، ال�سحاح 524/2، امل�سباح املنري 504/2.  (((

مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية: )5.  (2(
املرجع ال�سابق: 46).  (3(

ينظر: قواعد الأحكام 2 / 73، جمموع الفتاوى 48/20.  (4(
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واإذا كانت هذه املقا�سد معتربة يف اأ�سل ت�سريع الأحكام، فالبد اأن تكون معتربة 
ا- لدى املجتهد الذي يريد اأن ينزل الأحكام على حمالها وعلى وقائعها وعلى  -اأي�سً
النظر  حمل  الواقع  على  ال�سرعي  احلكم  �سُيَنِزل  املفتي  لأن  املنا�سبة؛  جزئياتها 
وال�سوؤال، وهذا يقت�سي منه مراعاة مقا�سد ال�سريعة عند التطبيق حتى يكون تطبيقه 
للحكم تطبيًقا �شحيًحا موافًقا للمعاين وامل�شالح املق�شودة من اأ�شل الت�شريع، وقد 

�شبق اأن من �شروط الجتهاد يف النازلة اإدراك املقا�شد ال�شرعية.

ومن املقا�سد التي اعُتمد عليها يف الفتوى يف نازلة كورونا: 

مق�ضد حفظ النف�س: وهو اأحد املقا�سد الكلية ال�سرورية، املت�سمنة حفظ مق�سود 

جاءت  ال�سريعة  اأن  على  امللل-  �سائر  الأمة-بل  اتفقت  التي  اخلم�ص  املقا�سد  من 
الكليات  هذه  واأكرب  واملال))).  والعقل  والن�سل  والنف�ص  الدين  حفظ  وهي:  حلفظها، 

حفظ الدين، ومعناه: اأ�سل الدين، وهو املتمثل يف الإميان باهلل وتوحيده وعبادته)2).

اأفراًدا  التلف  من  �سيانتها  بها:  يق�سد  النف�ص،  حلفظ  ال�سرورية  واملقا�سد 
وجماعات )3).

ومن اأجل حفظ النف�ص �ُسرعت اأحكام كثرية منها: منع القتل، وت�سريع الق�سا�ص، 
كما اأُمر بتناول ما تقوم به النف�ص من اأكل و�سرب وعالج)4).

اأثر مق�ضد حفظ النف�س على فتاوى نازلة كورونا: بالنظر اإلى هذه النازلة فاإن 

كثرًيا من الفتاوى ال�سادرة فيها؛ والتي حا�سلها الفتوى باللتزام بالأخذ بالحرتازات 
الوقائية ومنع التجمعات بالقدر الذي ُيحفظ به هذا املق�سد العظيم -باإذن اهلل-، 
�سواًء اأكانت مما يتعلق باجلانب الوقائي قبل وقوع املر�ص لالحرتاز من وقوعه، اأم 

كانت متعلقة مبن اأ�سيب بالوباء.
ينظر: املح�سول 60/5)، البحر املحيط 266/7، املوافقات 2/)3، التحبري �سرح التحرير 7/ 3379.  (((

امل�ست�سفى )/287.  (2(
مقا�سد ال�سريعة لبن عا�سور 39/2).  (3(

ينظر: املوافقات 347/4.  (4(
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وقد بني الطاهر بن عا�سور ما يدل على ذلك بقوله: “والق�سا�ص هو اأ�سعف اأنواع 
حفظ النفو�ص؛ لأن الأهم من ذلك حفظ النف�ص من التلف قبل وقوعه، كمقاومة الأمرا�ص 

ال�سارية، ومنع النا�ص من اأن تدركهم العدوى بدخول بلد قد انت�سرت فيه اأوبئة”))).

وجاء يف �سدر تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل: 
مراعاة مقا�سد ال�سريعة اأمر �سروري؛ لأن هنالك �سرورة حلماية النف�ص و�سحة الإن�سان، 
فيجب على امل�سلمني اأن يحافظوا على اأنف�سهم بقدر امل�ستطاع من الأمرا�ص، وقد اأوجبت 
النف�ص حًقا لكل  اإنقاذ  والأنف�ص من الهالك، وجعلت  الأرواح  اإنقاذ  الإ�سالمية  ال�سريعة 

فرد بالوقاية من الأمرا�ص والأ�سقام قبل حدوثها وبالتداوي بعد حدوثها)2).

ومن الفروع التي روعي فيها �ضرورة حفظ النف�س: 

الظن . ) على  غلب  اإذا  وغريها؛  املعدية  الأمرا�ص  عالج  اإلى  ال�سعي  وجوب   
)ڃ   يقول:  تعالى  واهلل  للنف�ص)3)،  حفًظا  غريه،  اأو  امل�ساب  على  �سررها 
چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]الن�ساء: 29[ ، ويقول : )ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[.

عزل املري�ص امل�ساب بالفريو�ص واجب �سرًعا؛ حفًظا لالأنف�ص من العدوى)4).. 2

وجوب اللتزام مبا ي�سدر من توجيه احلكومات والأجهزة ال�سحية؛ حلماية . 3
اأنف�ص النا�ص، ولل�سيطرة على تف�سي الوباء بعون اهلل)5).

 اإغالق امل�ساجد يف اجلمع واجلماعات مع الإبقاء على رفع الأذان)6)؛ حفًظا . 4
اإغالقها،  بعدم  قال  ملن  خالًفا  العدوى،  و�سدة  الوباء  انت�سار  حال  لالأنف�ص 

مقا�سد ال�سريعة 39/2).  (((
ينظر: تو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.  (2(

ينظر: مقال: )وقفات حول وباء كورونا و�سهود التجمعات ومنعها) للدكتور املاجد.  (3(
ينظر: تو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.  (4(

ينظر: مقال: )وقفات حول وباء كورونا و�سهود التجمعات ومنعها) للدكتور املاجد.   (5(
ينظر: تو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.  (6(
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وكرثة  الوباء  انت�سار  اإلى  يوؤدي  قد  اإغالقها  عدم  فاإن  املاآل  اإلى  فبالنظر 
العدوى، ومن ثمَّ فقد الأنف�ص))).

وميكن �سبط العمل بهذا املق�سد يف نازلة كورونا: باأن يتحقق مق�سد حفظ النف�ص 
يف الفتوى، واأنه ل يتقدم على غريه مما هو اأولى منه، وُيعلم ذلك -كما �سبق- بالرجوع 
اإلى الثقات من اأهل الخت�سا�ص والطب ملعرفة مدى خطورة الوباء على الأنف�ص واأنه 
ال�سرورية  املقا�سد  ترجيح  العلماء من  قرره  ما  املقا�سد، على  ُمقّدم على غريه من 
ح امل�سالح الأ�سلية على مكمالتها،  على احلاجية، واحلاجية على التح�سينية، كما ُترجَّ
ح مكمالت ال�سروريات على مكمالت احلاجيات، ويقدم حفظ الدين على حفظ  وُترجَّ

النف�ض، ويقدم مق�شد حفظ النف�ض على حاجيات وحت�شينيات حفظ الدين)2).

وقد يقع اخلطاأ يف الفتوى يف هذه النازلة، نظًرا لعدم اللتفات اإلى هذا املق�سد، 
اأو لعدم اللتفات ل�شابطه و�شرط الأخذ به.

اأ�سل  اإن حفظ  امل�ساجد قال:  اإغالق  باأن من اعرت�ص على  له:  اأن ميثل  وميكن 
الدين مرجح على حفظ النف�ص يف حال التعار�ص؛ نظًرا اإلى مق�سوده وثمرته، وما 
�شواه من حفظ النف�ض والعقل وغريه، فاإمنا هو مق�شود من اأجله)3)، فكيف تقدمون 
حفظ الأنف�ص على اإغالق امل�ساجد بدعوى اأن حفظ النف�ص اأهم من حفظ الدين)4).

اإيقاف اجلمع  باأن  ُي�سّلم  ل  باأنه  املقا�سد:  اإلى  بالنظر  العرتا�ص  وُيجاب على هذا 
واجلماعات موؤقًتا فيه تقدمي حلفظ النف�ص على حفظ الدين؛ لأن املق�سود من تقدمي 
والإميان)5)،  العقائد  من  اأ�سوله  تقدمي  العلماء  ذكر  كما  ال�سروريات  �سائر  على  الدين 
اأما ترك بع�ص فروع الدين وجزئياته لتعار�سها مع م�سلحٍة جزئيٍة اأخرى، فال يعد هذا 
ينظر: حلقة نقا�سية بجامعة الكويت-م�سائل اأ�سولية يف جائحة كورونا، بث مرئي على ال�سبكة العنكبوتية.  (((

ينظر: الإحكام 286/4.  (2(
ينظر هذا املعنى يف: الإحكام 287-286/4.  (3(

ينظر: بحث نوازل ال�سالة املتعلقة بجائحة كورونا د. عبدالرحمن املطريي. جملة ال�سريعة- جامعة الكويت: 37.  (4(
ينظر كالم العلماء اأن املراد يف التقدمي اأ�سل الدين: امل�ست�سفى )/287، الإحكام 286/4.  (5(
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اإخالًل باأ�سل الدين، وله �سواهد منها: اأنه جاز تقدمي حفظ النف�ص على م�سلحة ال�سالة 
مكمالت  من  هي  التي  واجلماعات  اجلمع  يف  يقال  فكذلك  الغريق)))،  اإنقاذ  �سورة  يف 
احلفاظ على الدين ولي�ست من اأ�سوله، فاإن اإقامة اأ�سل ال�سالة متحقق وقائم يف اأدائها 
يف البيوت، فيكون اإغالق امل�شاجد لي�ض تقدمًيا حلفظ النف�ض على حفظ الدين، واإمنا هو 

تقدمي مل�سلحة اأ�سلية وهي: حفظ النف�ص على م�سلحة فرعية وهي �سالة اجلماعة)2).

وقد ذكر الآمدي ملحًظا اآخر وهو: اأن حفظ النف�ص قد يدخل يف حفظ الدين، 
اإلى بع�ص الأحكام، فهي تعلق حق اهلل  فالنف�ص كما هي متعلق حق الآدمي بالنظر 

تعالى بالنظر اإلى اأحكام اأُخر)3).

الأ�ضل الثاين: مراعاة امل�ضلحة

وامل�ضلحة لغة: م�سدر مبعنى ال�سالح، واحدة امل�سالح، وال�سالح �سد الف�ساد)4).

َفْت ا�ضطالًحا بتعريفات منها: الفعل الذي يجلب منفعة راجحة ومل يرد يف  وُعرِّ

ال�سرع ما ينفيه)5).

ولهذا  ا-،  -اأي�سً املف�سدة م�سلحة  دفع  كان  املف�سدة  نقي�ص  امل�سلحة  كانت  وملا 
عرفها الأ�سوليون: جلب منفعة اأو دفع م�سرة)6). ومما تقرر عند العلماء اأن اأحكام 
اهلل تعالى و�سعت مل�سالح العباد يف دنياهم واأخراهم، وال�سريعة كلها جاءت جللب 

امل�سالح اأو درء املفا�سد)7).

وامل�سالح بالإ�سافة اإلى �سهادة ال�سرع لها بالعتبار عن ثالثة اأق�سام: ما �سهد 
ينظر: الإحكام 287/4.  (((

ينظر: حلقة نقا�سية بجامعة الكويت: م�سائل اأ�سولية يف جائحة كورونا.  (2(
ينظر: الإحكام 288/4.  (3(

ينظر مادة )�سلح) يف: ال�سحاح )/383-384، القامو�ص املحيط: 230.  (4(
جمموع الفتاوى ))/343.  (5(

ينظر: �سفاء الغليل: 59)، رو�سة الناظر )/ 478.  (6(
ينظر: قواعد الأحكام 73/2، جمموع الفتاوى 48/20.  (7(
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ال�سرع باعتباره، وما �سهد ال�سرع بعدم اعتباره، وما مل ي�سهد له باعتبار ول باإلغاء 
وهو امل�سلحة املر�سلة وهي عند مالك حجة))). فاإنه واإن مل ي�سهد للفرع اأ�سل معني؛ 

فقد �سهد له اأ�سل كلي)2).

قال القرايف: “امل�سلحة املر�سلة يف جميع املذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقي�سون 
اإّل  املر�سلة  بامل�سلحة  نعني  ول  بالعتبار  �ساهًدا  يطلبون  ول  باملنا�سبات  ويفرقون 

ذلك”)3).

بها،  يعتد  لها من �سوابط عند من  ال�سارع لبد  َقة ملراد  ِقّ حُمَ ولتكون امل�سلحة 
فاإذا كانت من�سبطة بها فهي معتربة �سرًعا، وبالتايل ي�سوغ للمجتهد الفتوى بالعمل 

بها، وميكن ح�سرها فيما يلي: 

اأن تعود اإلى حفظ اأمر �سروري، من باب ما ل يتم الواجب اإل به)4)، اأو اأن . )
باب  اإلى  راجعة  فهي  الدين،  يف  لزم  حرج  رفع  اإلى  يرجع  حا�سلها  يكون 

التخفيف ل اإلى الت�سديد، وهو اإما لحق بال�سروري اأو باحلاجي)5).

اأن تكون امل�سلحة مالئمة ملق�سود ال�سرع، بحيث ل تنايف اأ�ساًل من اأ�سوله . 2
ول دلياًل من اأدلته)6).

للم�سلمني . 3 نفًعا  توجب  عامة  اأنها  مبعنى  جزئية؛  ل  كلية  امل�سلحة  تكون  اأن 
ولي�ست خا�سة بالبع�ص، وذلك باأن يرجع النفع اأو دفع ال�سرر املرتتب على 
ت�سريع احلكم  فاإذا ظهر يف  اأفرادها،  اأو لأكرث  الأمة  ت�سريع احلكم جلميع 

م�سلحة البع�ص، فال يجوز بناء احلكم عليها)7).
ينظر: �سرح تنقيح الف�سول: 446، العت�سام 8/3.  (((

ينظر: املوافقات )/33.  (2(
�سرح تنقيح الف�سول: 446.  (3(

ينظر: امل�ست�سفى: 76)، الإبهاج 77/3)، العت�سام 40/3.  (4(
ينظر: العت�سام 40/3.  (5(

ينظر: العت�سام 35/3.   (6(
ينظر: امل�ست�سفى: 76)، الإبهاج 77/3)، البحر املحيط86/8.  (7(
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اأن تكون امل�سلحة حقيقية ل وهمية، وذلك يتحقق عند املجتهد اإذا كان بناء . 4
احلكم عليها يجلب نفًعا ويدفع �سرًرا، فاإذا توهم املجتهد النفع يف امل�سلحة 

دون اأن يوازن بينه وبني ال�سرر، ل يجوز بناء احلكم عليها))).

اأن تكون مما ُعِقل معناه، واأن تكون جارية على الأو�ساف املنا�سبة املعقولة . 5
يف  لها  مدخل  فال  بالقبول،  تلقتها  ال�سليمة  العقول  على  عر�ست  لو  بحيث 

التعبدات)2).

عدم تفويتها م�سلحة اأهم منها اأو م�ساوية لها)3)؛ وذلك لأن ال�سريعة قائمة . 6
اأنها  مل�ساحلهم  مبراعاتها  واملق�سود  العباد،  م�سالح  مراعاة  اأ�سا�ص  على 

تق�سي بتقدمي الأهم منها على ما هو دونه.

اأثر مراعاة امل�ضلحة على فتاوى نازلة كورونا: 

من خالل ما �شبق فاإنه لبد من اإعمال جانب �شوابط و�شروط اإعمال امل�شلحة 
تنزل على  فاإنها  للم�سلحة  ال�سوابط  وبناء على هذه  امل�سلحة معتربة،  تكون  حتى 

الوقائع املتعلقة بهذه النازلة.

وتاأ�شي�ًشا على هذه املعاين واملقا�شد الكلية جاءت التو�شيات التي �شدرت عن 
الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي: باأنه يجوز للدول واحلكومات 
فر�ص التقييدات على احلرية الفردية مبا يحقق امل�سلحة، �سواًء على الدخول اإلى 
املدن واخلروج منها وحظر التجول اأو احلجر على اأحياء حمددة واملنع من ال�سفر 
واملنع من التعامل بالنقود الورقية واملعدنية وفر�ص الإجراءات الالزمة للتعامل بها 
وتعليق الأعمال بالدرا�سة واإغالق الأ�سواق اإلى غريها من الأحكام التي �سدرت عن 

هذه الندوة )4).
ينظر: العت�سام 40/3.  (((

ينظر: املرجع ال�سابق 35/3.  (2(
جمموع الفتاوى 29/28).  (3(

ينظر: التو�سيات يف موقع جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.  (4(



ضوابط االجتهاد الفقهي يف نوازل األوبئة - 

كورونا املستجد أمنوذجًا

العدد  احلادي واخلمسون  31العدد  احلادي واخلمسون 30

ومن باب اعتبار امل�سالح ودرء املفا�سد جملة من القواعد ت�ستند اإليها الفتوى يف 
هذه النازلة، ومن اأ�سهرها: 

درء املفا�سد اأولى من جلب امل�سالح)))، ونظريها قاعدة )اإذا تعار�ست مف�سدتان 
ال�سرين))3).  اأهون  )ُيختار  وقاعدة  اأخفهما))2)،  بارتكاب  �سررا  اأعظمهما  روعي 
فاإذا تعار�ست م�سلحة ومف�سدة قدم دفع املف�سدة غالًبا؛ لأن اعتناء ال�سارع باملنهيات 

اأ�سد من اعتنائه باملاأمورات)4).

واملوازنة بني امل�سالح واملفا�سد ل يكون اإل بفهم الواقع فهًما �سحيًحا، والإحاطة 
وتكميلها  امل�سالح  بتح�سيل  جاءت  الإ�سالمية  وال�سريعة  ومطابق،  دقيق  ب�سكل  به 
و�سر  اخلريين  خري  ترجح  “واأنها  تيمية:  ابن  قال  كما  وتقليلها  املفا�سد  وتعطيل 
املف�شدتني  اأعظم  وتدفع  اأدناهما،  بتفويت  امل�شلحتني  اأعظم  وحت�شل  ال�شرين 

باحتمال اأدناهما”)5).

واملفا�سد  امل�سالح  تعار�ست  اإذا  تيمية:  ابن  ذكر  كما  ذلك  يف  العامة  والقاعدة 
واحل�سنات وال�سيئات اأو تزاحمت؛ فاإنه يجب ترجيح الراجح منها، فاإن الأمر والنهي 
كان  فاإن  له،  املعار�ص  فينظر يف  ودفع مف�سدة  لتح�سيل م�سلحة  كان مت�سمًنا  واإن 
يكون  بل  به؛  ماأموًرا  يكن  مل  اأكرث  املفا�سد  من  يح�سل  اأو  امل�سالح  من  يفوت  الذي 
حمرًما اإذا كانت مف�سدته اأكرث من م�سلحته، لكن اعتبار مقادير امل�سالح واملفا�سد 
هو مبيزان ال�سريعة فمتى قدر الإن�سان على اتباع الن�سو�ص مل يعدل عنها واإل اجتهد 
براأيه ملعرفة الأ�سباه والنظائر وقل اأن تعوز الن�سو�ص من يكون خبرًيا بها وبدللتها 

على الأحكام)6).
الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )/05)، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 78.  (((

املراجع ال�سابقة.  (2(
�سرح القواعد الفقهية للزرقاء: 203.  (3(

ينظر: الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 78.  (4(
جمموع الفتاوى 20/ 48.  (5(

جمموع الفتاوى 29/28).  (6(
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ومن الأحكام يف هذه النازلة املتعلقة باملوازنة بني امل�سالح واملفا�سد: 

يف حال تزاحم النا�ص على املنافع الطبية فاإن تقدمي من حالته �سرورية لدرء . )
املف�شدة عنه اأولى من حتقيق امل�شلحة ملن حالته اأقل خطورة))).

مثل الفقهاء لهذه القاعدة بالت�سعري عند تعدي اأرباب الطعام يف بيعه بغنب . 2
ا- باأنه: مينع الحتكار والتعدي يف الأ�سعار، ولوكان  فاح�ص)2)، ومثلوا -اأي�سً
فيها م�سلحة ل�ساحبها)3)، وهو منطبق على هذه النازلة، فعدم الت�سعري و 

الحتكار للطعام فيه م�سلحة، ولكن دفع املف�سدة اأولى. 

وقد يحدث الغلط يف الفتوى لق�سور املجتهد يف امل�سلحة وعدم اإدراك اعتبارها، 
وميكن اأن ميثل له: 

باأن من اعرت�سوا على اإغالق امل�ساجد بع�سهم قال: اإن حفظ الدين مقدم على 
اإجماع  ذلك  وعلى  باحلفظ،  واأولها  الكليات  اأكرب  هو  الدين  وحفظ  النف�ص  حفظ 
الأمة، فكيف تقدمون حفظ النف�ص على اإغالق امل�ساجد بدعوى اأنه اأهم من حفظ 

الدين، وقد �سبق العرتا�ص واجلواب عليه بالنظر اإلى مق�سد حفظ النف�ص.

وجوابه بالنظر اإلى امل�سلحة: اأنه عند املوازنة بني امل�سالح ننظر اإلى امل�سالح 
التي لها بدل وامل�سالح التي ل بدل لها، )فاإذا اجتمعت امل�سالح الأخروية اخلال�سة، 
فالأ�شلح  الأ�شلح  لنا  ح�شّ حت�شيلها  تعّذر  واإن  ح�شلناها،  حت�شيلها  اأمكن  فاإن 

والأف�سل فالأف�سل))4).

و�سالة اجلماعة واجلمعة اإذا فاتت يف امل�ساجد فاإنها تفوت اإلى بدل فتوؤدى يف 
ينظر: مقال روؤية �سرعية حول التزاحم على املوارد الطبية زمن كورونا امل�ستجد، لطارق عنقاوي - على   (((

ال�سبكة العنكبوتية. 
ينظر: الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 75.  (2(

ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/239.  (3(
قواعد الأحكام )/62.   (4(
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اإلى غري  انت�سار الأمرا�ص فاإنها تفوت  اإذا فاتت وهلكت ب�سبب  النف�ص  اأما  البيوت، 
بدل، ول ميكن اإحياوؤها بعد موتها))).

قال العز بن عبدال�سالم: “واأما الأعذار يف ترك اجلماعات واجلمعات فخفيفة؛ 
لأن اجلماعات �سنة واجلمعات بدل”)2).

ولهذا جتد بع�ص العلماء كالآمدي والعز بن عبدال�سالم اأ�ساروا عند املوازنة بني 
توؤدى  ُينقذ الغريق ثم  اإنقاذ الغرقى  اإذا تعار�ست ال�سالة يف وقتها مع  اأنه  امل�سالح 
اأف�سل  املع�سومني عند اهلل  الغرقى  اإنقاذ  اإذا خرج وقتها)3)؛ لأن  اأو تق�سى  ال�سالة 
من اأداء ال�سالة، واجلمع بني امل�سلحتني ممكن باأن ُينقذ الغريق ثم يق�سي ال�سالة، 
ومعلوم اأن ما فاته من م�سلحة اأداء ال�سالة ل يقارب اإنقاذ نف�ص م�سلمة من الهالك، 
ومثله ما لو راأى ال�سائم يف رم�سان غريًقا ل يتمكن من اإنقاذه اإل بالفطر)4)، فهذا 

لي�ص ترجيًحا بني امل�سالح بل هو جمع بينها؛ لأن ال�سالة اأُديت والنف�ص ُحِفَظت.

وهذا ينطبق على من ا�ستغل باإ�سعاف من كانت حالته �سرورية من املر�سى بهذا 
الوباء ففاتته ال�سالة فاإنه يوؤخرها اإلى اأن ينتهي من اإ�سعاف املر�سى ولو فات وقتها 

يق�سيها.

الأ�ضل الثالث: رفع احلرج

احلرج: كل ما اأدى اإلى م�سقة زائدة يف البدن اأو النف�ص اأو املال حاًل اأو ماآل)5).

اأو احلرام على العباد مبنع  اأو الإثم  اأو بقاء ال�سيق  ورفع احلرج هو: منع وقوع 

ح�شوله ابتداًء، اأو بتخفيفه، اأو تداركه بعد حتقق اأ�شبابه)6).
ينظر: حلقة نقا�سية بجامعة الكويت - م�سائل اأ�سولية يف جائحة كورونا.  (((

قواعد الأحكام 2/2).  (2(
ينظر: الإحكام 286/4، قواعد الأحكام )/66..  (3(

ينظر: قواعد الأحكام )/66.   (4(
ينظر: رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية ل�سالح بن حميد: 47.  (5(

ينظر: رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية ليعقوب الباح�سني: 48.  (6(
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واحلرج يف ال�سريعة منفي لالأدلة القاطعة على نفي احلرج)))، كقوله تعالى: )ھ  
ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ( ]احلج: 78[.

ومن خالل التعريف ميكن بيان �سابط احلرج الذي هو مظنة التخفيف والتي�سري 
يف ال�سرع مبا يلي: 

اأن يكون احلرج حقيقًيا ل وهمًيا، وهو ما كان له �شبب معنّي واقع اأو حتقق . )
بوجوده م�سقة زائدة خارجة عن املعتاد، واأما اإن كان احلرج وهمًيا، وهو ما 
مل يوجد ال�سبب املرخ�ص لأجله ومل تكن م�سقته خارجة عن املعتاد على وجه 
اأو الرتخي�ص؛ لأن الأحكام  حمقق، فلي�ص ملثل هذا احلرج اأثر يف التخفيف 

ال�سرعية ل ُتبنى على الأوهام)2).

اأن يكون احلرج موؤثًرا واقًعا على البدن، كالأمرا�ص؛ اأو على النف�ص وهو احلرج . 2
النف�سي، فتدخل الآلم النف�سية، و�سواًء كان احلرج يف احلال، وهو: ما كانت 
م�سقته حا�سلة يف احلال؛ اأو كان يف املاآل)3)، وهو ما ف�سره ال�ساطبي باأنه: ما 
يلحق املكلف ب�سبب الدوام على فعل ل حرج منه، و�سمي ماآلًيا؛ لأن احلرج مل 
يلزم املكلف يف حال مبا�سرته الفعل، بل لزمه بعد ال�ستمرار والدوام عليه)4).

ابن . 3 قال  كلهم،  للنا�ص  وعاًما  منت�سًرا  كان  ما  وهو:  عاًما،  احلرج  يكون  اأن 
كان  واإذا  ي�سقط،  فاإنه  النا�ص  عاًما يف  نازلة  كان احلرج يف  “اإذا  العربي: 

ا مل يعترب عندنا، ويف بع�ص اأ�سول ال�سافعي اعتباره”)5). خا�سً

ا وهو ما ين�ساأ من قبله حرج اأو �سرر على �سخ�ص  واأما اإن كان احلرج خا�سً
ما، واإن مل يكن حرًجا اأو �سرًرا على �سخ�ص اآخر، فال ُيرفع)6).

ينظر: رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية للباح�سني: 50.  (((
ينظر: رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية لبن حميد: 47، رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية للباح�سني: 49  (2(

ينظر: املراجع ال�سابقة.  (3(
ينظر: العت�سام 62/2).  (4(

اأحكام القراآن 0/3)3.  (5(
ينظر: رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية للباح�سني: 56.  (6(
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اأن ُيتيقن وقوع احلرج اأو يغلب على الظن وقوعه؛ فداأب ال�سرع يف الأو�ساف . 4
التي ت�سطرب باختالف الأ�سخا�ص والأزمان والأحوال رد النا�ص اإلى املظاّن 
النا�ص يف البحث عنها، ومنًعا  للع�سر واحلرج على  الظاهرية اجللية؛ دفًعا 
هذه  يف  الختالف  ب�سبب  ال�سور،  اختالف  عند  الأحكام  يف  لال�سطراب 

الأو�ساف بالزيادة والنق�سان))).

ول ي�شرتط يف احلرج حتققه يف كل احلالت، فما كان الفعل فيه مظنة للحرج 
وامل�سقة، واإن تخلف وجوده يف بع�ص احلالت، فهو مرفوع يف ال�سرع)2).

وبناء على ما �شبق، فمتى حتقق ح�شول احلرج على وجه اليقني فاإن رفعه واجب؛ 
نظًرا لالأدلة على قطعيته)3).

اأثر رفع احلرج يف فتاوى نازلة كورونا: 

جاء الن�ص على هذا الأ�سل يف فتاوى هذه النازلة كما �سبق يف تو�سيات الندوة 
الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل: اأن ال�سريعة الإ�سالمية واأحكامها 
متتاز ب�سفات عديدة من اأهمها: رفع احلرج وال�سماحة والتي�سري ودفع امل�سقة وقلة 
التكاليف، واإذا ُوجد ما ي�سق فعله وو�سل الأمر اإلى درجة احلاجة اأو ال�سرورة، فقد 
ا تبيح للمكلفني ما حرم عليهم، وُت�سقطعنهم ما وجب عليهم  �سرع اهلل تعالى رخ�سً

فعله، حتى تزول ال�سرورة، وذلك رحمة من اهلل بعباده وتف�ساًل وكرًما)4).

للم�سقة،  مظنة  وهو  اجلملة،  حيث  من  حقيقٌي  عاٌم  احلرج  كورونا  نازلة  ويف 
واأما بالنظر اإلى اآحاد امل�شائل فكل م�شاألة لبد من حتقيق مناطها للنظر يف مقدار 
احلرج احلا�سل فيها، وهل هو وهمي اأو حقيقي؛ لأنه يختلف باختالف احلالت، ومن 

تطبيقات رفع احلرج على هذه النازلة: 
ينظر: الإحكام لالآمدي )/04)، رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية للباح�سني: )4).  (((

ينظر: رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية للباح�سني: 55.  (2(
ينظر: رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية للباح�سني: )0).  (3(

ينظر: تو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.  (4(
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كجواز . ) بالبدن  ال�شرر  ُيْلِحُق  اأنه  حتقق  حرج  كل  به  َيْلَحُق  البدين:  احلرج 
اأو وجود جرح  اإذا حلقهما حرج �سديد بال�سوم،  الفطر للمري�ص والطبيب 

يتاأخر بروؤه مع الو�سوء فيتيمم.

باخلوف . 2 امل�ساب  ال�سخ�ص  يجده  الذي  احلرج  به  َيْلَحُق  النف�سي:  احلرج 
ال�شديد من وقوع الأذى عليه، فاحلرج النف�شي عند من يعاين منه قد يكون 

اأ�شر من البدين.

اأو . 3 املر�سى،  اإنقاذ  حال  امل�سقة يف  وجود  مع  ال�سوم  يجده يف  الذي  احلرج 
احلرج وامل�سقة يف نزع لبا�ص الأطباء للو�سوء، وغريها، فامل�سقة حا�سلة يف 

احلال فرُيّخ�ص له يف وقت ح�سولها))).

وال�سرع راعى رفع احلرج يف قواعد كثرية، ظهرت جلية يف الفتاوى املتعلقة بنازلة 
كورونا، ومن قواعد رفع احلرج املوؤثرة يف اأحكام نازلة كورونا: 

اأوًل: قاعدة: )امل�ضقة جتلب التي�ضري(. 

وهي اإحدى القواعد اخلم�ص الكربى التي ُبني عليها الفقه)2).

ومعناها: اأن الأحكام التي ين�ساأ عن تطبيقها حرج على املكلف وم�سقة يف نف�سه 
اأو ماله، فال�شريعة تخففها مبا يقع حتت قدرة املكلف دون ع�شر اأو اإحراج)3)، وذكر 

ُج عليها جميع رخ�ص ال�سرع وتخفيفاته)4). العلماء اأنه ُيَخرَّ

ويف معناها قول ال�سافعي: “اإذا �ساق الأمر ات�سع”)5)، واأ�سيف اإليها “واإذا ات�سع 
الأمر �ساق”)6).

ينظر: البيان اخلتامي ملوؤمتر الكويت: 9.  (((
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي)/49، املنثور يف القواعد الفقهية 69/3).  (2(

ينظر: الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية: 8)2.  (3(
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي: 77.  (4(
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي)/49.  (5(

ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية )/23)، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 72.  (6(
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امل�ساق  اأنواع  اإلى  بالنظر  �سرًعا،  للتخفيف  �سبًبا  املعتربة  امل�سقة  �سبط  وميكن 
وهي على �سربني: 

الأول: م�ساّق ل تنفك عن العبادة غالًبا، اأي ل ميكن تاأدية العبادة بدونها، كم�سقة 
الو�سوء والغ�سل مع �سدة الربد، وم�سقة ال�سوم مع �سدة احلر، وهذه ل اأثر 

لها يف التخفيف.

اأن  العبادات  الغالبة يف  اأن احلالة  اأي  العبادة غالًبا،  والثاين: م�شقة تنفك عن 
والأطراف  النفو�ض  امل�شقة، كم�شقة اخلوف على  توؤدى من دون حتقق هذه 
ومنافعها، فهذه م�سقة عظيمة توجب التخفيف والرتخي�ص؛ لأن حفظ املـُهج 
اأو  للفوات يف عبادة  تعري�سها  اأولى من  الدارين  والأطراف لإقامة م�سالح 

عبادات، ثم تفوت اأمثالها.

�سوء مزاج  اأو  اأدنى �سداع  اأو  الأ�سبع،  كاأدنى وجع يف  تكون م�سقة خفيفة:  وقد 
خفيف، وهذه امل�سقة ل التفات اإليها ول اأثر لها يف التخفيف))).

اأو  العبادة غالًبا، وكانت عظيمة فادحة  اإن كانت منفكة عن  امل�سقة  فاإن  وبهذا 
قريبة منها، وُعلم من منهج ال�سارع اعتبار اأمثالها، فاإنها جتلب التي�سري)2).

لها  يتعر�ص  التي  الطارئة  باجلوائح  العتداد  للم�سقة  التي�سري  مظاهر  ومن 
الإن�سان مما ل دخل لإرادته فيها، ولي�ص بالإمكان دفعها، ول ي�ستطيع دفعها اإل ب�سرر 

ج�سيم)3).

اأ�سرار ل  اإلى  توؤدي  لأنها قد  للتي�سري؛  امل�ساق اجلالبة  ُتعّد من  وجائحة كورونا 
ميكن دفعها، فكون هذا الوباء يت�سبب -بعد اإرادة اهلل- يف العدوى فاإن �سرره خارج 

عن املعتاد ول ميكن دفعه.
ينظر: قواعد الأحكام 0-9/2).  (((

ينظر: قواعد الأحكام 7/2-4)، رفع احلرج يف ال�سريعة للباح�سني: 427.  (2(
ينظر: قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري للباح�سني: 5)5.  (3(
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وقاعدة امل�سقة جتلب التي�سري اأثرت يف كثري من امل�سائل املتعلقة بهذا الوباء، ومنها: 

يجوز للم�سابني بالوباء التيمم عند وجود امل�سقة العظيمة با�ستعمال املاء))).. )

يجوز امل�سح على اللوا�سق الطبية اإذا �سق نزعها، ول يكلف نزعها مع ثبوت اجلرح)2).. 2

يرخ�ص . 3 ول  ال�سديدة،  امل�سقة  عند  للم�سابني  ال�سالتني  بني  اجلمع  يجوز 
لالأطباء اجلمع اإل عند �سدة امل�سقة)3).

العبادة، . 4 عن  منفكة  وهي  للم�سقة  دفًعا  واجلماعات،  اجلمع  اإيقاف  يجوز 
فال�سالة يف اأ�سلها قائمة ولو كانت يف البيت، و�سعرية الأذان مرفوعة، وقد 

حتقق ال�شرر وامل�شقة اجلالبان للتي�شري)4).

ياأتي . 5 اأن  فيجوز  الطهورين،  فاقد  مبثابة  الكامل  الوقاية  لزي  الطبيب  لب�ص 
ال�سالة اأثناء لب�سه هذا الزي على حاله ل�سعوبة نزعه، واإن كان على غري 

طهارة)5).

وهذا التي�سري يف حال �ساق الأمر على املكلف كما يف قاعدة: )اإذا �ساق الأمر 
ات�سع) اأما اإذا ات�سع الأمر فال يجوز التخفيف، ويعود الأمر اإلى ما كان عليه يف اأ�سل 

التكليف، وتتمة القاعدة )واإذا ات�سع الأمر �ساق))6).

ويف نازلة كورونا ُوِجَدت نوازل مل يكن لأحد ت�سور وقوعها، طبًقا ملتطلبات اأ�سا�سها 
التو�شية الطبية، واحلاجات الطبية التي هي مناط هذه الأحكام، وتو�شيع هذه الأحكام 

وت�سييقها كان تبًعا لل�سرورة واحلاجة الطبية)7)، وميكن اأن مُيّثل له بالتايل: 
ينظر: ملخ�ص اأثر قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري على جائحة كورونا، من�سور مع البيان اخلتامي ملوؤمتر الكويت.  (((

ينظر: املرجع ال�سابق.  (2(
ينظر: البيان اخلتامي ملوؤمتر الكويت: )).  (3(

ينظر: املرجع ال�سابق، وتو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.  (4(
فتوى الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يف ال�سعودية، برقم: 28068 وتاريخ 7)/9/)44)هـ.  (5(

ينظر ما يدل على معنى القاعدة يف املمتع يف القواعد الفقهية: 87).  (6(
ينظر: البيان اخلتامي والقرارات والتو�سيات ملوؤمتر الكويت- معاجلة ال�سريعة الإ�سالمية لآثار كورونا: 5.  (7(
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يجز . ) مل  العذر  زال  فاإذا  امل�سقة،  �سدة  عند  اإل  اجلمع  لالأطباء  لُيرّخ�ص 
اجلمع، لأن الأمر اإذا �ساق ات�سع واإذا ات�سع �ساق.

يجوز تعليق اجلمع واجلماعات فرتة الوباء وحال تف�سي املر�ص وانت�ساره، ويف . 2
حال اأمكن الجتماع للجمع واجلماعات مع اتخاذ و�سائل الوقاية والتباعد، 

فاإن الأمر يعود اإلى املنع.

وقد ُيتوهم وجود امل�سقة، ويف هذه احلال ل جتلب التي�سري، فمثاًل يف هذا الوباء، 
امل�سقة  اإلى  ت�سل  �سديدة  اإ�سابة  ي�ساب  من  فمنهم  اأعرا�سه  يف  النا�ص  يتفاوت 
ال�سرورية، ومنهم من ي�ساب بوجع اأو اأمل ي�سري فهذا ل يجلب التي�سري يف العبادات.

وتت�شل مب�شائل  التي�شري،  امل�شقة جتلب  قاعدة  تندرج حتت  التي  القواعد  ومن 
هذه النازلة: 

قاعدة: )املي�ضور ل ي�ضقط باملع�ضور())(.

اإذا مل يتي�سر فعله على الوجه املطلوب، بل تي�سر فعل بع�سه،  اأن املاأمور به  اأي 
ل ي�سقط باملع�سور، اأي بعدم القدرة على فعل الكل، فيجب البع�ص املقدور عليه)2)، 

ويدل عليها قول اهلل تعالى: )ہ  ہ  ہ  ھ( ]التغابن: 6)[. 

وكثري من تطبيقات نازلة كورونا ميكن تنزيلها على هذه القاعدة، ومنها: 

ي�سرع تغ�سيل امليت بوباء كورونا؛ ول ي�سقط تغ�سيله؛ بل يجب تغ�سيله ح�سب . )
ال�ستطاعة ولو بالر�ص باملاء، كما يجب تكفينه، وال�سالة عليه، لإمكانه مع 

الأخذ بالطرق الوقائية واحليطة واحلذر)3).

فيكون . 2 املوتى،  لكرثة  تزاحم  هناك  يكون  رمبا  لكن  واجب،  امليت  تغ�سيل 
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )/55)، املنثور 89/3)، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )/59).  (((

ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة 2/)76.  (2(
ينظر: تو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، البيان اخلتامي ملوؤمتر الكويت: 6.  (3(
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التغ�سيل باإ�سالة املاء عليه، اأو مُيـَر املاء بخرقة فهو كاف ولو كان ماًء قلياًل، 
واإن مل ميكن املاء ينتقل اإلى التيمم))).

اإذا تعذرت ال�سالة على اأموات امل�سلمني زمن كورونا فال ت�سقط، بل يجوز . 3
اإقامة �سالة الغائب عليهم.

ي�سلي املري�ص امل�ساب بوباء كورونا ح�سب ال�ستطاعة، ول ت�سقط ال�سالة عنه.. 4

املي�سور . 5 العدوى، فال ي�سقط  اتقاء  التباعد بني امل�سلني يف �سالة اجلماعة 
-وهو ال�سالة مع التباعد- باملع�سور -وهو ال�سالة مع التقارب-. 

ثانًيا: قاعدة: )ال�ضرر يزال(.

اأنواع  �سائر  نفي  وتفيد  الفقه)2)،  التي عليها مدار  الكربى  القواعد  اإحدى  وهي 
ال�سرر يف ال�سرع، ونفي ال�سرر يفيد دفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية املمكنة، ورفعه 

بعد وقوعه مبا ميكن من التدابري التي تزيله، ومتنع تكراره)3).

وقوعه،  قبل  ال�سرر  دفع  على  فيها  اعُتمد  الفتاوى  من  كثرٌي  كورونا  نازلة  ويف 
كالحرتازات الوقائية خ�سية العدوى وانتقال املر�ص، اأو رفعه بعد وقوعه بال �سرر، 

فال�سرر ُيدفع بقدر الإمكان)4).

و�سابط ال�سرر الذي يزال يف هذه النازلة: 

اأن يتحقق وقوعه، ويكون هذا الظن مبنًيا على مقدمات �سحيحة، فالتخلف . )
عن �سالة اجلمعة واجلماعة والعمرة بحجة اخلوف من العدوى؛ يجوز اإذا 
اأما جمرد الحتمال والأوهام فال  كان اخلوف من ال�سرر متحقًقا متيقًنا، 
ملوؤمتر  اخلتامي  البيان   ،(( ال�سويعر:  عبدال�سالم  للدكتور  الأوبئة  زمن  يف  امل�ستجدة  امل�سائل  ينظر:   (((

الكويت: 6.
ينظر: الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 72، الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )/2).  (2(

ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/99).  (3(
وهي قاعدة مندرجة حتت قاعدة ال�شرر يزال، ينظر: درر احلكام �شرح جملة الأحكام )/42، �سرح   (4(

القواعد الفقهية للزرقاء: 207.
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تبيح التخلف عن �سيء من ذلك، واملرجع يف تقدير ال�سرر يف ذلك هو لأهل 
الخت�سا�ص وال�ساأن من الأطباء، واجلهات امل�سئولة))).

اأن يكون باإخبار الثقة، وهو الذي يعرّب عنه الفقهاء بالطبيب الثقة)2)، وقد . 2
�سبق بيانه.

ومن تطبيقات القاعدة التي ميكن تنزيلها على هذه النازلة: 

وجوب اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى �سواء كان ذلك من ال�سخ�ص . )
امل�ساب اأو من غريه، ووجوبها كذلك من احلكومات واجلهات ال�سحية)3)؛ 

لأن ال�سرر يدفع بقدر الإمكان.

ل)4) اأو لقاح لهذا الوباء ملنع انت�ساره، ولوقاية . 2 يجب مع القدرة ا�ستخراج َم�سْ
اإل  اأنزل اهلل داء  ملسو هيلع هللا ىلص: »ما  النا�ص منه)5)؛ لأن ال�سرر ُيزال، وقد قال النبي 
اأنزل له دواء«)6)، فاإذا وقع ال�سرر بالإ�سابة بهذا الوباء فاإنه يلزم اإزالته بكل 
الطرق امل�سروعة املمكنة، وذلك بال�سعي للعالج، واللتزام باحلجر ال�سحي، 
وعزل املري�ص باأن ل يخالط غريه؛ لأنه مظنة انت�سار الوباء، فيدفع ال�سرر 

عن نف�سه وعن غريه.

يحرم على من كان م�ساًبا بالوباء ح�سور اجلمعة واجلماعة، دفًعا لل�سرر . 3
ينظر: الأحكام املتعلقة بالوباء والطاعون لهيثم احلمري: 22 -من�سور على ال�سبكة العنكبوتية.  (((

ينظر: امل�سائل امل�ستجدة يف زمن الأوبئة للدكتور عبدال�سالم ال�سويعر: )).  (2(
ينظر: تو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.  (3(

دم حيوان حُم�سن من  يتَّخذ من  وما  تخرثه  عند  م  الدَّ من  يْنَف�سل  اأ�سفر  َرِقيق  �َسائل  م  الدَّ )4)  م�سل 
اَبة بذلك امْلََر�ص.  �سَ َر�ص كاجلدري والدفرتيا ثمَّ يحقن ِبِه ج�سم اآخر ليك�سبه مناعة تقيه اْلإِ اَبة مِبَ اْلإِ�سَ

املعجم الو�سيط )م�سل) 874/2.
ينظر: تو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، مقال وقفات حول وباء كورونا و�سهود التجمعات ومنعها   (5(

للدكتور املاجد.
�سبق تخريجه.  (6(
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فاإن  الوقائية  الحرتازات  اتخاذ  مع  الإ�سابة  اأَِمَن  من  واأما  الآخرين،  على 
اجلمعة واجلماعة واجبة يف حقه ول ُيعذر))).

اجلمعة . 4 عليهم  جتب  ل  الوباء  هذا  مر�سى  يعالج  ممن  ونحوهم  الأطباء 
واجلماعة دفًعا لل�سرر عن النا�ص)2).

ل يجوز ا�ستعمال املاء الذي تنف�ص فيه مري�ص كورونا اأو غم�ص يده فيه، دفًعا . 5
ل�سرر العدوى)3).

ويندرج حتت قاعدة ال�شرر يزال قواعد متعلقة بهذه اجلائحة، ومنها: 

القاعدة الأولى: ال�ضرر ل يزال مبثله))(، اأو )ال�سرر ل يزال بال�سرر))5)، وهي 

قيد لقاعدة: ال�سرر يزال )6).

باإدخال  اإل  تتي�سر  ل  اإزالته  كانت  اإذا  اإل  ال�سرع،  يزال يف  ال�سرر  اأن  ومعناها: 
�سرر مثله على الغري، فحينئذ ل يرفع ول يزال ب�سرر مثله، ول مبا هو فوقه بالأولى، 

ول مبا هو دونه)7).

كورونا  بوباء  املري�ص  ال�سرر عن  اإزالة  يجوز  ل  فاإنه  النازلة  اإلى هذه  وبالنظر 
ا اآخر، وي�ستثنى من ذلك، ما لو كان اأحدهما اأعظم �سرًرا، ول  ب�سرر يلحق مري�سً
بدَّ من فعل اأحدهما، فاإنه يرتكب اأخف ال�سررين، وحا�سلها: دفع اأعظم املف�سدتني 

باحتمال اأدناهما)8)، وتعار�ص ال�سرر اأنواع: 
مع  من�سور  املطريي،  عبدالرحمن  كورونا  بفايرو�ص  املتعلقة  ال�سالة  نوازل  من  بحث  ملخ�ص  ينظر:   (((

البيان اخلتامي ملوؤمتر الكويت.
ينظر: املرجع ال�سابق.  (2(

ينظر: البيان اخلتامي ملوؤمتر الكويت: 6.  (3(
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )/)4، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 74، التحبري �سرح التحرير 3846/8.  (4(

ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )/)4، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 74.  (5(
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )/)4.  (6(

ينظر: التحبري �سرح التحرير 8/ 3846، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/5)2.  (7(
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )/45.  (8(
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بالأخف،  يزال  الأ�سد  فاإن  الآخر؛  من  �سرًرا  اأعظم  اأحدهما  يكون  فقد  اأ- 
ويف  الأخف))))،  بال�سرر  ُيزال  الأ�سد  )ال�سرر  ذلك  يف  املقررة  والقاعدة 
معناها )يختار اأهون ال�سرين))2)، و)اإذا تعار�ست مف�سدتان ُروعي اأعظمهما 

�سرًرا بارتكاب اأخفهما))3).

ونقل ابن النجار التفاق على اأن درء العليا منهما اأولى من درء غريها)4).

ومن تطبيقات القاعدة التي ميكن تنزيلها على هذه النازلة: 

�ساحب . ) يراعى  كورونا  زمن  يف  الطبية  اخلدمات  على  التزاحم  عند 
ال�سرر الأ�سد)5)؛ لأن ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف، وهو من باب 

اختيار اأهون ال�سرين.

يجوز المتناع عن موا�سلة عالج املري�ص ال�سابق لأجل املري�ص الالحق . 2
الذي هو اأحوج منه، ب�شرط األ يوؤدي المتناع عن عالج ال�شابق اإلى وفاة 

املري�ص اأو اإحداث �سرر �سديد عليه)6).

الآخر،  وعموم  اأحدهما،  خل�سو�ص  ال�سررين  بني  املماثلة  عدم  يكون  ب- وقد 
يوؤثر  الذي  العام  ال�سرر  لدفع  �ساحبه،  ويتحمله  اخلا�ص،  ال�سرر  فريتكب 
على امل�سلحة العامة؛ لأن امل�سلحة العامة مقدمة على امل�سلحة اخلا�سة)7)، 
والقاعدة املقررة يف ذلك )يتحمل ال�سرر اخلا�ص؛ لأجل دفع �سرر العام))8).

الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 75، �سرح القواعد الفقهية للزرقاء: 99).  (((
درر احلكام )/)4.  (2(

الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 76، درر احلكام )/)4.  (3(
ينظر: �سرح الكوكب املنري 448/4.  (4(

ينظر: ملخ�ص اأثر قاعدة ال�سرر يزال على جائحة كورونا للدكتور حممد الهدية، من�سور مع البيان   (5(
اخلتامي ملوؤمتر الكويت.

ينظر: روؤية �سرعية حول التزاحم على املوارد الطبية زمن كورونا امل�ستجد، لطارق عنقاوي. من�سور   (6(
على ال�سبكة العنكبوتية.

ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/235.  (7(
الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 74.  (8(
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وهذه القاعدة من اأهم القواعد التي تتنزل عليها اأحكام هذا الوباء، وذلك اأن 
كثرًيا من الإجراءات والحتياطات املتخذة احرتاًزا من هذا املر�ص، فيها �سرر على 
لكنه �سرر  واإن وجد  ال�سرر  اإن هذا  اإل  اأعمالهم،  وتعطيل  بتقييد حرياتهم  النا�ص 
خا�ص، بينما ال�سرر امل�ساحب لجتماع النا�ص وانت�سار املر�ص بينهم و�سيق العالج 

عليهم وهالك بع�سهم �سرر عام فيتحمل ال�سرر اخلا�ص لدفع ال�سرر العام.

ومن تطبيقات القاعدة التي ميكن تنزيلها على هذه النازلة: 

الوباء)))، . ) هذا  ب�سبب  خا�ص  �سرر  فيه  والعمرة  واجلماعات  اجلمع  اإيقاف 
ُيدفع به ال�سرر العام؛ لأن اجتماع النا�ص �سبب �سريع يف انتقال املر�ص، كما 

اأثبتت الهيئات الطبية.

الأ�سعار . 2 وو�سع  الحِتَكار  منع  بهدف  الأ�سعار  مراقبة  الدول  على  يجب 
املنا�سبة)2)، ويف هذا �سرر خا�ص يلحق اأ�سحاب ال�سلع، لكن فيه دفع ل�سرر 
عام يلحق النا�ص جميًعا بعدم الت�سعري ورفع ثمن الطعام وما يحتاجه النا�ص، 
القاعدة:  لهذه  الفقهاء  لدفع �سرر عام. وقد مثل  ال�سرر اخلا�ص  فيتحمل 
بالت�سعري عند تعدي اأرباب الطعام يف بيعه بغنب فاح�ص، وبيع طعام املـُْحَتِكر)3) 

ا عليه عند احلاجة وامتناعه من البيع، دفعا لل�سرر العام)4). َجرْبً

كما يجوز للدولة حتديد كميات ال�شراء لكل فرد يف حال �شاقت ال�شلع على . 3
به  الأفراد يدفع  يلحق  الذي  نازلة كورونا)5)، فال�سرر اخلا�ص  النا�ص زمن 

ال�سرر العام من عدم كفاية ال�سلع للنا�ص.
ينظر: تو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.  (((

ينظر: املرجع ال�سابق.  (2(
مُينع من  فاإنه  ويّدخره رجاء غالئه،  اأحدهم لطعام يختزنه  �سراء  البلد  باأهل  اأ�سّر  اإذا  به:  ويق�سد   (3(

ذلك. �سرح التلقني 006/2).
ينظر: الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 75.  (4(

ينظر: ملخ�ص اأثر قاعدة ال�سرر يزال على جائحة كورونا للدكتور حممد الهدية، من�سور مع البيان   (5(
اخلتامي ملوؤمتر الكويت.
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ال�شرر  بكون هذا  الظن  غلبة  اإلى حتقق  اللتفات  يجب  ال�شررين  تعار�ض  ويف 
اأ�سد وهذا اأخف، اأو هذا عام وهذا خا�ص، كما �سبق يف �سابط ال�سرر، كما اأن ال�سرر 
يرجع تقديره لأهل اخلربة كل يف جماله فاإن كانت امل�ساألة طبية يراجع الأطباء، واإن 
كانت امل�ساألة اقت�سادية يراجع اأهل التخ�س�ص يف القت�ساد، وهكذا، وقد يقع الغلط 

يف الفتوى لعدم اللتزام بهذا ال�سابط، وعدم تقدمي الأولى بالرفع من ال�سررين.

القاعدة الثانية: )ال�ضرورات تبيح املحظورات())(.

هذه القاعدة اإحدى القواعد الكلية الفرعية؛ اأدرجها بع�ض العلماء حتت قاعدة: 
)ال�سرر ُيزال))2)، وبع�شهم حتت قاعدة )امل�شقة جتلب التي�شري()3).

وال�سرورات هي: التي ل بد منها يف قيام م�سالح الدين والدنيا، والتي اإذا ُفقدت 
مل جتِر م�سالح الدنيا على ا�ستقامة، بل على ف�ساد وتهارج وفوت حياة)4).

ومعنى القاعدة: اأن الأ�سياء املمنوعة تعامل كالأ�سياء املباحة وقت ال�سرورة)5).

ومن تطبيقات القاعدة التي ميكن تنزيلها على هذه النازلة: 

اَمة للُمْحِرم من الرجال بال فدية، ؛ لأن تغطية الوجه لي�ست . ) يجوز لب�ص الِكمَّ
من حمظورات الإحرام على الأ�سح)6)، واأما املراأة اإن دعت احلاجة للب�سها 
خ�سية العدوى فتلب�سها مع اإخراج الفدية؛ لأنها يف حكم النقاب)7)، ويجوز 

ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )/45، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 73.   (((
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )/46، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 85.  (2(

ينظر: الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية: 234، امل�سقة جتلب التي�سري للباح�سني: 479.  (3(
املوافقات 7/2).  (4(

ينظر: امل�سقة جتلب التي�سري: 480.  (5(
واإليه ذهب ال�سافعية وال�سحيح عند احلنابلة، ويف رواية عند احلنابلة ل يباح تغطية الوجه وهو قول   (6(

احلنفية واملالكية.
ينظر: املغني 3/)30، البحر الرائق 349/2، امل�سائل امل�ستجدة يف زمن الأوبئة لل�سويعر: 28.

النقاب  اأن  على  التفاق  قدامة  ابن  وحكى   .22 والطاعون:  بالأوبئة  املتعلقة  الفقهية  الأحكام  ينظر:   (7(
ممنوع للمحرمة 3/)30.
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دفع  وجوب  مع  الفريو�ص،  انت�سار  عند  واملحرمة  للُمْحِرم  القفازين  لب�ص 
الفدية))).

يف . 2 دخل  واإن  العدوى،  من  للوقاية  والكحوليات  املطهرات  ا�ستعمال  يجوز 
تركيبها �سيء من النجا�سات)2).

و�سابط ال�سرورة التي جتيز الإقدام على املمنوع �سرًعا: 

اأن تكون ال�سرورة قائمة بالفعل ل متوهمة اأو متوقعة، اأي يح�سل يف الواقع  اأ- 
خوف الهالك اأو التلف على النف�ص اأو املال، لأن التوهم ل ُتبنى عليه اأحكام 

التخفيف)3). 

�سرر  من  اأنق�ص  عليه  الإقدام  يحّل  الذي  املحظور  يف  ال�سرر  يكون  اأن  ب- 
حالة ال�سرورة، ولهذا قيد بع�ص العلماء القاعدة بقولهم: ال�سرورات تبيح 

املحظورات ب�شرط عدم نق�شانها عنها)4).

اأن تقدر ال�سرورة بقدرها، فمن ا�سطر لفعل حمظور ب�سبب ال�سرورة، فال  ج- 
يجوز الزيادة عليها)5).

اأن ل يكون ال�سطرار مبطاًل حلق الغري)6)، فلو �ساق العالج على املري�ص  د- 
بكورونا -مثاًل- فال يجوز منع من حالته مثله من العالج، ليكون مكانه.

ينظر: املرجع ال�سابق، ملخ�ص اأثر قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري على جائحة كورونا، من�سور مع البيان   (((
اخلتامي ملوؤمتر الكويت.

ولب�ص القفازين ال�سحيح اأنه من حمظورات الإحرام للرجال والن�ساء. ينظر: البحر الرائق348/2، 
املجموع220/7، 250، املغني283/3، 295.

ينظر: ملخ�ص بحث امل�ستجدات الفقهية بنازلة كورونا يف باب الطهارة، من�سور مع البيان اخلتامي   (2(
ملوؤمتر الكويت.

ينظر: امل�سقة جتلب التي�سري: 487.  (3(
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )/45، التحبري 3847/8.  (4(

ينظر: الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 73.  (5(
ينظر: الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية: 244.  (6(
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عن  عجز  كورونا  بوباء  املري�ص  اأن  فلو  بزواله)))،  بطل  لعذر  جاز  ما  اأن  هـ- 
ا�ستخدام املاء يتيمم، ويبطل التيمم اإذا قدر على ا�ستعمال املاء، وله اأ�سل 

عند الفقهاء)2)، وقد �سبق اأن الأمر اإذا ات�سع �ساق.

القاعدة الثالثة: )احلاجة تنزل منزلة ال�ضرورة عامة كانت اأو خا�ضة())(.

التو�سعة ورفع ال�سيق املوؤدي يف الغالب  اإليها من حيث  واحلاجة هي: ما افُتقر 
اإلى احلرج وامل�سقة الالحقة بفوت املطلوب، فاإذا مل ُتراَع دخل على املكلفني احلرج 
وامل�سقة، ولكنه ل يبلغ مبلغ ال�سرورة)4)، وهي تتنزل منزلة ال�سرورة، عامًة كانت اأو 

خا�سة)5).

وميكن �سبط احلاجة التي تنزل منزلة ال�سرورة باأمور: 

اأن تكون احلاجة لعموم النا�ص، فتنزل منزلة ال�سرورة التي ت�ستباح لها بع�ص . )
الأحكام الكلية)6).

اأو خا�سة بطائفة، كاأهل بلد، اأو ِحْرَفة، ولي�ص املراد من كونها خا�سة اأن تكون 
فردية اإل نادًرا)7).

عادة . 2 امل�سروعة  الطرق  من  اآخر  �سبيل  يوجد  ول  متعينة،  احلاجة  تكون  اأن 
ل اإلى الغر�ص املق�سود �سواها)8). ُيو�سِّ

ا�شرتط بع�ض العلماء اأن ي�شهد لها اأ�شل بالعتبار، فال يجوز للمجتهد اإذا ما . 3
ينظر: الأ�شباه والنظائر لبن جنيم: 74.  (((

ينظر: املرجع ال�سابق.  (2(
درر احلكام )/293، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي: 88.  (3(

ينظر: املوافقات 2/)2.  (4(
ينظر: �سرح القواعد الفقهية: 209.  (5(

ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي: 88.  (6(
ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/289، امل�سقة جتلب التي�سري: 506.  (7(

ينظر: امل�سقة جتلب التي�سري: 508.  (8(
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لحت له م�سلحة حاجية اأن يعتربها، ويبني عليها الأحكام، ما مل يجد لها 
�ساهًدا من جن�سها))).

ومن تطبيقات القاعدة التي ميكن تنزيلها على هذه النازلة: 

لب�ص الِكمامة ونحوها من الحرتازات الوقائية، كالتباعد بني امل�سلني حاجة . )
عامة ُيرّخ�ص فيها يف ال�سالة وتزول بها الكراهة)2).

اإعادة النظر يف عقود الإيجار املتعلقة بالأن�سطة املختلفة على الرغم من لزوم . 2
العقد، وحل اإ�سكالها مبا يتوافق مع مبداأ العدل والإح�سان يف العقود، فهي من 
الرخ�ص وموجبها احلاجة؛ للحرج وال�سيق، فت�ستثنى من لزوم عقد الإجارة)3).

جاء يف تو�سيات جممع الفقه الدويل: يجوز عقد النكاح عرب و�سائل الت�سال . 3
املتعددة عند احلاجة اأثناء هذه اجلائحة، مع توفر الأركان وال�شروط الالزمة 

للعقد، وقد كان املجمع قد منع عقد النكاح عن ُبْعد ل�شرتاط ال�شهود)4).

الأ�ضل الرابع: العمل بالرخ�ضة.

له يف  ورّخ�ص  والت�سهيل،  التي�سري  العزمية، وهي:  لغة: تطلق مقابل  والرخ�ضة 

الأمر: اأذن له فيه بعد النهي عنه)5).

فت بتعريفات، من اأ�ضهرها: احلكم الثابت على خالف الدليل لعذر)6).  وا�ضطالًحا ُعرِّ

والرخ�سة �سببها وجود العذر، وهو: امل�سقة واحلرج)7).
ينظر: �سرح خمت�سر الرو�سة 207/3.  (((

ينظر: فتوى الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يف ال�سعودية، برقم: 28068 وتاريخ 7)/9/)44)هـ.  (2(
ينظر: ملخ�ص اأثر قاعدة ال�سرر يزال على جائحة كورونا للدكتور حممد الهدية، من�سور مع البيان   (3(

اخلتامي ملوؤمتر الكويت.
ينظر: تو�سيات جممع الفقه الدويل يف دورته الثانية.  (4(

ينظر مادة )رخ�ص) يف: ل�سان العرب 40/7، تاج العرو�ص 7)/594.  (5(
التمهيد لالإ�سنوي: )7، �سرح خمت�سر الرو�سة )/457، املوافقات )/466، الدرر اللوامع )/287.  (6(

ينظر: التمهيد لالإ�سنوي: )7، �سرح خمت�سر الرو�سة )/457، املوافقات )/484.  (7(
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بالرخ�سة،  العمل  نازلة كورونا: ميكن تطبيق بع�ص الأحكام وتنزيلها على  ويف 
ويكون احلكم يف م�سائل النازلة بناء على حكم الرخ�سة: فالرخ�سة قد تكون مباحة، 
للم�سطر،  امليتة  كاأكل  واجبة،  اأو  للم�سافر؛  كالق�سر  مندوبة،  اأو  والإجارة؛  كال�سلم 

والتيمم اإما لفقد املاء اأو اخلوف من ا�ستعماله))). 

ويرى ال�ساطبي اأن الرخ�سة ل تكون اإل مباحة، فال تكون واجبة ول مندوبة، بل 
هما عزمية؛ اإذ اجلمع بني الأمر والرخ�سة جمع بني متنافيني، والإباحة هي املالئمة 

ملفهوم الرخ�سة؛ حيث اأن �سبب الرخ�سة: التي�سري ورفع احلرج)2). 

و�سابط الرخ�سة املعتربة �سرًعا: �سبق اأن �سبب الرخ�سة وجود احلرج اأو امل�سقة 
وطلب التي�سري، �سواًء كان موجب ذلك ال�سرورة اأو احلاجة، فاإذا وجدا ب�سوابطهما 
حتققت الرخ�شة، ويف هذه النازلة مرد تقدير احلرج وامل�شقة يرجع اإلى اأهل اخلبة 
على  يغلب  وبهذا  بقولهم،  يوثق  ممن  ونحوهم  الطبية،  بالهيئات  ممثاًل  املر�ص  يف 

الظن �شالمة الفتوى من الغلط، وحتقيقها ملراد ال�شارع-باإذن اهلل-.

وبناًء على ذلك فاإن الأخذ بالرخ�سة اأولى من العزمية عند وجود احلرج، ويف 
العزمية  اأولى من  بالرخ�سة  الأخذ  اأن  ال�سرعية  الهيئات  بع�ص  ن�ست  النازلة  هذه 

حفًظا للنفو�ص)3). 

ومن الرخ�ص املعتمدة يف فتاوى نازلة كورونا: 

ال�سرر . ) اأنف�سهم  على  خافوا  اإذا  رم�سان  نهار  يف  الفطر  لالأطباء  ُيرّخ�ص 
�سديدة  حاجة  وجدت  اإن  بكورونا  للمر�سى  ُيرّخ�ص  وكذلك  الهالك)4)،  اأو 

بالفطر يف رم�سان بعد ا�ست�سارة طبيب ثقة)5).
ينظر حكم الرخ�سة يف: التمهيد لالإ�سنوي: )7، الدرر اللوامع )/287.  (((

ينظر: املوافقات )/474، 482.  (2(
وقد جاء الن�ص على هذا يف تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي.  (3(

البيان  مع  املطريي  لثامر  الطهارة،  باب  يف  كورونا  بنازلة  الفقهية  امل�ستجدات  بحث  ملخ�ص  ينظر:   (4(
اخلتامي ملوؤمتر الكويت.

ينظر: البيان اخلتامي ملوؤمتر الكويت: 9.  (5(
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مل  اإن  للطبيب  اأو  بكورونا  للمري�ص  �سواًء  رم�سان  يف  بالفطر  ُيرّخ�ص  ول 
ي�سرية ل  اأو  امل�سقة معتادة  تكون  باأن  ال�سرعي،  ب�سابطها  الرخ�سة  تتحقق 

ي�سرع فيها الرتخ�ص))).

يجوز الرتخ�ص بامل�سح على الِكمامات والقفازات واللوا�سق الطبية اإذا �سق . 2
نزعها عند الو�سوء اأو التيمم خ�سية العدوى)2).

اأن . 3 املاء  با�ستخدام  عليه  احلرج  وقوع  حال  يف  بكورونا  للمري�ص  ُيرّخ�ص 
يتيمم)3).

يرخ�ص لالأطباء يف حال �سق عليهم نزع اللبا�ص اخلا�ص للوقاية من املر�ص . 4
بني  باجلمع  الرتخ�ص  يجوز  كما  طهارة،  بال  ولو  ي�سلوا  اأن  ال�سغل  حال 

ال�سالتني لالأطباء واملر�سى يف حال �سق عليهم الو�سوء لكل �سالة)4).

بن  اأحمد  تيمية عن  ابن  نقل  املتقدمني فقد  اأ�سل يف اجتهادات  الفروع  ولهذه   
حنبل جواز اجلمع اإذا كان ل�سغل، كما بني اأن من اأمكنه اجلمع بني ال�سالتني بطهارة 
املاء فهو خري من التفريق بينهما بطهارة التيمم؛ ف�سالته بطهارة كاملة جمًعا بني 

ال�سالتني خري من �سالته بطهارة ناق�سة مفرًقا بينهما)5).

م�سقة  ففيه  مطلًقا،  وتكفينه  امليت  غ�سل  عن  المتناع  املتوهمة:  الرخ�ص  ومن 
ميكن دفعها بر�ص املاء على امليت اأو تيممه؛ لأن املي�سور ل ي�سقط باملع�سور)6). 

ينظر: البيان اخلتامي ملوؤمتر الكويت: 9.  (((
البيان  مع  املطريي  لثامر  الطهارة،  باب  يف  كورونا  بنازلة  الفقهية  امل�ستجدات  بحث  ملخ�ص  ينظر:   (2(

اخلتامي ملوؤمتر الكويت.
)3) بع�ص الأحكام الفقهية املتعلقة مبر�ص كورونا من�سورة على ال�سبكة العنكبوتية-ل عظيم املحارمة: 3).

فتوى الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يف ال�سعودية، برقم: 28068 وتاريخ 7)/9/)44)هـ.  (4(
ينظر: جمموع الفتاوى )2/ 458-457.   (5(

البيان  مع  من�سور  ال�سارخ،  كورونا ملرمي  ال�سرعية يف جائحة فريو�ص  الرخ�ص  ينظر: ملخ�ص بحث:   (6(
اخلتامي ملوؤمتر الكويت. 
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الأ�ضل اخلام�س: �ضد الذرائع

الذرائع: جمع ذريعة، والذريعة هي الو�سيلة املوؤدية اإلى ال�سيء))).

فعل  اإلى  بها  ويتو�سل  الإباحة  ظاهرها  التي  امل�ساألة  هي:  ا�ضطالًحا  والذريعة 

املحظور)2).

و�سد الذرائع: ح�سم مادة و�سائل الف�ساد دفًعا له)3).

وا�سُتهر اأن �سد الذرائع هو: مذهب مالك)4)، وبه قال احلنابلة)5).

واأ�سل �سد الذرائع معترب من حيث العمل به عند املذاهب الأربعة كافة، واإن ُحكي 
اخلالف فيه)6).

واأ�سل �سد الذرائع قائم مبا�سرة على املقا�سد وامل�سالح، فهي تقوم على اأ�سا�ص 
اأن ال�سارع ما �سرع اأحكامه اإل لتحقيق مقا�سدها، من جلب امل�سالح ودرء املفا�سد، 
اإلى خالف  بها  ويتو�سل  له،  �سرعت  ما  لغري  ذريعة  ت�ستعمل  اأحكامه  اأ�سبحت  فاإذا 

مقا�سدها احلقيقية، فاإن ال�سرع ل ُيقّر اإف�ساد اأحكامه وتعطيل مقا�سده)7).

والأ�سل يف اعتبار �سد الذرائع هو النظر يف ماآلت الأفعال وما تنتهي يف جملتها اإليه، 
ولذلك جعل ال�ساطبي القول ب�سد الذرائع نتيجة من نتائج العتبار مباآلت الأفعال)8).

ول ُيظن اأن املراد باحتياج الأمة اإلى الذريعة ا�سطراُرها اإلى وجودها، بل املراد 
به اأنه لو اأُبطل ذلك الفعل الذي هو ذريعة حلق جمهوًرا من النا�ص حرج)9).

ينظر مادة )ذرع) يف: امل�سباح املنري )/207، القامو�ص املحيط: 7)7.  (((
البحر املحيط 8/ 89، اإر�ساد الفحول 93/2).  (2(

�سرح تنقيح الف�سول: 448.  (3(
ينظر: �سرح تنقيح الف�سول: 448، رفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب 6/ 94).  (4(

ينظر: �سرح خمت�سر الرو�سة 4/3)2.  (5(
ينظر: البحر املحيط 90/8، املوافقات 85/5).  (6(

ينظر: اإعالم املوقعني 553/4.   (7(
ينظر: املوافقات 82/5).  (8(

ينظر: مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية لبن عا�سور 337/3.  (9(
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ومن خالل تعريف �سد الذرائع ميكن ا�ستخال�ص �سابط الذرائع التي يجب �سدها 
عند الأ�سوليني، وهي كما يلي: 

اأن تف�سي غالًبا اإلى مف�سدة راجحة؛ لأن العربة بغالب الظن، وغالب الظن . )
يجري جمرى العلم يف الأحكام، فاإذا كانت الو�سيلة تف�سي نادًرا اإلى مف�سدة 

فاإنها ل مُتنع؛ لأن النادر ل حكم له))). 

اأن تكون الو�سيلة املتو�سل بها يف اأ�سلها مباحة؛ لأن الو�سائل املحرمة يف ذاتها . 2
اإمنا حرمت لكونها يف نف�شها ف�شاًدا، وما يوؤدي اإلى املف�شدة يكون مف�شدة، 

فيجب المتناع عنه)2).

لبد اأن يكون الأمر املتو�سل اإليه حمظوًرا يف ال�سرع؛ لأنه لو مل يكن كذلك ملا . 3
ح�سل منع الو�سيلة املف�سية اإليه)3).

ول ي�شرتط فيها الق�شد، فالذرائع هي ما يف�شي اإلى ف�شاد، �شواء ق�شد النا�ض 
به اإف�ساءه اإلى ف�ساد اأم مل يق�سدوا)4).

ول�سبط العتداد ببع�ص هذه الذرائع دون بع�ص لبد من التوازن بني ما يف الفعل 
-الذي هو ذريعٌة- من امل�سلحة وما يف ماآله من املف�سدة، فرتجع اإلى قاعدة تعار�ص 

امل�سالح واملفا�سد)5) التي تقدم ذكرها.

ويف نازلة كورونا اأغلب الحرتازات الوقائية والحتياطات جاءت �سًدا للذريعة، 
يتفق  فقد  الأ�شل  هذا  �شابط  حتقق  بح�شب  وعدمه  احلكم  تنزيل  ب�شحة  ويحكم 
هذه  مناط  حتقيق  يف  يختلفون  ولكن  الذرائع،  �شد  بقاعدة  العمل  على  املجتهدون 
القاعدة يف بع�ص ال�سور واجلزئيات احلادثة التي قد ل يظهر فيها رجحان امل�سالح 

ينظر: جمموع الفتاوى 257/3، املوافقات 3/ 74.  (((
ينظر: جمموع الفتاوى 356/3، رفع النقاب 6/ 94)، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية 336/3.  (2(

ينظر: البحر املحيط 8/ 89، اإر�ساد الفحول 93/2).  (3(
ينظر: اإعالم املوقعني 554/4، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية 336/3.  (4(

ينظر: مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية 337/3.  (5(
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النوازل  يف  املجتهدين  بني  الختالف  �سور  اأكرث  من  وهو  جلي،  ب�سكل  املفا�سد  اأو 
وامل�ستجدات))).

ومما ميكن اأن ميثل به لقاعدة �سد الذرائع يف هذه النازلة: 

اإغالق امل�ساجد، ومنع العمرة، وغريها، �سًدا لذريعة انت�سار املر�ص بفتحها، . )
قد  وتقاربهم  امل�سلني  اجتماع  اأن  من  الخت�سا�ص  اأهل  اأفاده  ما  على  بناًء 

يوؤدي اإلى انت�سار املر�ص، فاملنع �سًدا للذريعة.

ما ذكره ابن القيم يف اإعالم املوقعني اأن من اأوجه �سد الذرائع: اأنه ملسو هيلع هللا ىلص نهى . 2
اأن يورد ممر�ص على م�سح؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة اإما اإلى اإعدائه واإما 

اإلى تاأذيه بالتوهم واخلوف، وذلك �سبب اإلى اإ�سابة املكروه له)2).

والأذى النف�سي الذي يتعر�ص له بع�ص النا�ص يف حال اختالطهم بالنا�ص حال 
اأحوال  اإذا حتقق وجوده كالأذى اجل�شدي وقد يزيد عليه ح�شب  تف�شي وباء كورونا 

النا�ص، فيلزم التباعد وعدم املخالطة.

الأ�ضل ال�ضاد�س: العمل باملرجوح

املرجوح هو: ما كان دليله اأ�سعف من غريه املقابل له)3).

واحلكم  الفتوى  اأن  كما  واجب،  بالراجح  العمل  باأن  العلماء  و�سرح جماعة من 
بذلك واجب)4).

متعلق  هو  ما  الأحكام  من  لأن  املرجوح؛  بالقول  الأخذ  اإلى  املجتهد  يحتاج  وقد 
مبناطات غري ثابتة تتغري باعتبار ال�سرورة وح�سب ال�سطرار وغري ذلك، وجائحة 
كورونا م�ستجدة، لها اأحكام متجددة قد ي�سطر املجتهد اإلى الأخذ بالقول املرجوح 

ينظر: الجتهاد يف مناط احلكم ال�شرعي: 468.  (((
ينظر: اإعالم املوقعني 5/ 47.  (2(

ينظر: الأخذ بالأقوال املرجوحة للرباك: )5.  (3(
ينظر: رفع العتاب واملالم عمن قال العمل بال�سعيف اختيار حرام للقادري: 0).  (4(
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فيها، ول يجوز اخلروج من الراجح اإلى املرجوح، اإل مب�سوغ ومن الأ�سباب امل�سوغة 
للخروج من الراجح اإلى املرجوح: 

العمل . ) بها  يرتك  التي  وال�سرورة  �سرورة،  وجدت  اإن  الراجح  من  اخلروج 
بالنا�ص �سرورة  نزلت  فاإذا  بالنا�ص،  تنزل  التي  العامة  ال�سرورة  بالراجح: 
بها لأجل هذه  يوؤخذ  التي  ال�سعيفة  الأقوال  لبع�ص  اأحياًنا  ُي�سار  عامة فقد 

امل�ساألة))). 

اأو تفويت م�سلحة، . 2 الفتوى به مف�سدة،  اإذا ترتب على  اخلروج من الراجح 
فيوؤخذ باملرجوح، وقد �سبق بيان اأثر املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد.

 اخلروج من الراجح بالأخذ بالرخ�سة وترك العزمية، لظرف معني، كحفظ . 3
النف�ص -مثاًل-)2).

اخلروج من الراجح رفًعا للحرج املتحقق وجوده ب�سوابطه، فرفع احلرج قد . 4
يكون مرجًحا عند التعار�ص بني الأدلة )3).

بقوله:  �سالم  بن  العز  الراجح  تعذر  عند  باملرجوح  الأخذ  جواز  اإلى  اأ�سار  وقد 
“ترك الرجحان رخ�سة على خالف القواعد، ويف الرخ�ص ترتك امل�سالح الراجحة 
اإلى  لأدى  ال�ستدراك  بوجوب  قلنا  ولو  للم�ساق،  دفًعا  للعذر  املرجوحة  امل�سالح  اإلى 
م�سقة عظيمة عامة بخالف من اأخطاأ الن�ص والإجماع والأقي�سة اجللية اأو القواعد 
ا�ستدراكه  فيجب  الجتهاد  اأهلية  له  فمن  نادًرا،  اإل  يقع  ل  ذلك  خطاأ  فاإن  الكلية، 
لندرته وقلته. واحلا�سل اأن ال�سرع يجعل امل�سلحة املرجوحة عند تعذر الو�سول اإلى 
الراجحة اأو عند م�سقة الو�سول اإلى الراجحة، بدًل من امل�سلحة الراجحة، كما يبدل 

الو�سوء بالتيمم، وال�سيام بالإعتاق، والإطعام بال�سيام، ...اإلخ ما ذكر”)4).
ينظر: املرجع ال�سابق: 29، امل�سائل امل�ستجدة يف زمن الأوبئة - عبدال�سالم ال�سويعر: 7.  (((

ينظر: قواعد الأحكام )/60..  (2(
ينظر: رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية للباح�سني: 239، 383.  (3(

قواعد الأحكام )/60.  (4(
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ولالأخذ بالقول املرجوح يف حال وجد امل�سوغ �سروًطا، ميكن ح�سرها يف التايل: 

األ يخالف القول املرجوح �سريح الكتاب ول �سحيح ال�سنة))).. )

األ يكون الأخذ بالقول املرجوح من �سواذ الأقوال املخالفة لالأدلة ال�سرعية، . 2
واأل يكون الأخذ به و�سيلة للو�سول اإلى غر�ص غري م�سروع)2).

كمراعاة . 3 املرجوح،  بالقول  الأخذ  عند  العامة  ال�سريعة  قواعد  مراعاة 
امل�سالح واملفا�سد ومقا�سد ال�سريعة)3)، وغريها مما �سبق تقريره يف ثنايا 

هذا البحث.

اأو دفع �سرر يرتجح . 4 نفع  اأ�سل �سرعي من جلب  باملرجوح  ي�سهد لالأخذ  اأن 
العمل به على دليل احلكم املعدول عنه)4).

عدم اإمكان اجلمع بني القول املرجوح وبني اأدلة القول الراجح، بل اإن اأدلة . 5
القول املرجوح هي الراجحة يف هذه الواقعة؛ اإذ اإن اأو�ساف النازلة تنطبق 
على القول املعدول اإليه، فيكون القول الراجح لي�ص هو عني املعدول اإليه يف 
غ العدول اإلى  هذه النازلة؛ اإذ النازلة زادت اأو نق�ست و�سًفا اأو قيًدا موؤثًرا �سوَّ

القول املرجوح)5). 

الوقوع،  قبل  اأقوى  دليله  كان  النهي  اأن  اإلى  الأمر  “فريجع  ال�ساطبي:  يقول 
ودليل اجلواز اأقوى بعد الوقوع، ملا اقرتن به من القرائن املرجحة”)6).

املقت�سي . 6 النازلة حمل وجود  املرجوح مقت�سًرا على  بالقول  العمل  يكون  اأن 
ينظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي )/2))، الأخذ بالأقوال املرجوحة: 58.  (((

ينظر: الأخذ بالأقوال املرجوحة: )6.  (2(
ينظر: املرجع ال�سابق.  (3(
ينظر: املرجع ال�سابق.  (4(

ينظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي )/2))، الأخذ بالأقوال املرجوحة: 58.  (5(
املوافقات 5/)9).  (6(
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لذلك، فاإذا زال املقت�سي عاد الأ�سل وهو الراجح؛ فما جاز لعذر بطل بزواله؛ 
ولأن احلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما))).

وخال�سة الأمر اأنه ينبغي تنزيل م�سائل هذا الوباء على الأحكام ال�سرعية، والعمل 
بالحتياط  والعمل  واملفا�شد  امل�شالح  بني  املوازنة  على  بناًء  املرجوح  اأو  بالراجح 

واعتبار املاآل الذي �سيوؤول اإليه الأمر، ومراعاة مقا�سد ال�سرع العامة، وغريها.

وهذا الأ�سل تتنزل عليه اأغلب م�سائل هذا الوباء مما �سبق التمثيل به يف الكليات 
ال�سابقة، فاأحكامها ا�ستثنائية لوجود العذر من م�سقة اأو حرج اأو �سرورة، واهلل اأعلم.

ينظر: الأخذ بالأقوال املرجوحة: 59.  (((
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اخلامتة

احلمد هلل رب العاملني، واحلمد له اأوًل واآخًرا، واأ�سلي واأ�سلم على نبينا حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وفيما يلي عر�ص لأهم نتائج هذا البحث: 

�سرعية  ومقا�سد  كلية  اأ�سول  على  امل�ستجدة  النوازل  اأحكام  تنزيل  ينبغي   .(
ب�سوابطها املعتربة، لالأمن من اخلطاأ يف الفتوى -باإذن اهلل تعالى-.

2. اأن ال�شرع حّث على اتخاذ اأ�شباب الوقاية والحتياط قبل الإ�شابة باملر�ض، 
وحث على التداوي بعد الإ�سابة باملر�ص.

3. اأن فتاوى نوازل الأوبئة -مثل كورونا- انطلقت من حفظ النف�ص، واأنه مقدم 
على كماليات وحت�شينيات حفظ الدين.

النوازل، ومنها مراعاة  الفتوى يف  بها  باأ�سول كلية تن�سبط  ال�سارع جاء  اأن   .4
العمل بالحتياط، و�شد الذرائع، والعمل باملرجوح لوجود �شبب من اأ�شباب الرخ�شة 

كامل�سقة وال�سرر، واملوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، وغريها.

5. اأن تنزيل الكليات على فتاوى النازلة لبد فيه من حتقق ال�شوابط املتعلقة بكل 
قاعدة، لت�سلم الفتوى من الغلط.

اأطباء واقت�ساديني وغريهم  اأهل الخت�سا�ص من  اإلى  اأنه لبد من الرجوع   .6
ال�سرعي  احلكم  لتنزيل  والنظر،  البحث  حمل  الواقعة  لفهم  اإليهم  احلاجة  عند 

ال�سحيح عليها.

م�ستجدات  يف  النظر  يف  الباحثني  با�ستمرار  يو�سي  الباحث  فاإن  واأخرًيا، 
هذه النازلة وما يتعلق بها من قواعد فقهية وم�سائل اأ�سولية، فما زالت اأحكامها 
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متجددة؛ نظًرا لعدم اكتمال الدرا�سات الطبية فيها، ومن ثمَّ فاإن الجتهاد فيها 
ما زال قائًما.

ويف اخلتام: اأ�ساأل اهلل اأن يتقبل هذا العمل واأن يعفو عن الزلل، و�سل اللهم و�سلم 
على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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قائمة امل�سادر واملراجع

تاج . ) وولده:  ال�سبكي  عبدالكايف  بن  لعلي  للبي�ساوي،  املنهاج  �سرح  يف  الإبهاج 
الدين عبدالوهاب بن علي ال�سبكي. دار الكتب العلمية - بريوت.

الإحكام يف اأ�شول الأحكام، لالآمدي. ط2، بريوت: دار الكتاب العربي، 406)هـ.. 2
اأحكام القراآن، لأبي بكر بن العربي املالكي، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا.. 3

ط3، بريوت: دار الكتب العلمية، 424)هـ.
بحث . 4 الرباك،  اأحمد  للدكتور  مقارنة  فقهية  نظرة  املرجوحة  بالأقوال  الأخذ 

حمكم من�سور يف جملة درا�سات عربية واإ�سالمية مب�سر، العدد42، 3)20م. 
الأ�شباه والنظائر، لتاج الدين ال�شبكي، ط)، دار الكتب العلمية، ))4)هـ.. 5
الأ�شباه والنظائر، جلالل الدين ال�شيوطي ط)، دار الكتب العلمية، ))4)هـ.. 6
ط)، . 7 عمريات،  زكريا  حتقيق:  جنيم،  ابن  الدين  لزين  والنظائر،  الأ�شباه 

بريوت: دار الكتب العلمية، 9)4)هـ.
اإر�شاد الفحول لل�شوكاين ت: اأحمد عزو عناية، ط)، دم�سق: دار الكتاب العربي، . 8

9)4)هـ.
العت�شام لل�شاطبي. حتقيق: ال�شقري، واآل حميد، وال�شيني، )ط)، ال�سعودية: . 9

دار ابن اجلوزي، 429)هـ. 
اإعالم املوقعني عن رب العاملني، لبن قيم اجلوزية. حتقيق: حممد �شالم، ط)، . 0)

بريوت: دار الكتب العلمية، ))4)هـ.
البحر املحيط يف اأ�شول الفقه، لبدر الدين الزرك�شي، ط)، دار الكتبي، 4)4)هـ.. ))
الكتاب . 2) دار  ط2،  امل�شري،  جنيم  لبن  الدقائق،  كنز  �شرح  الرائق  البحر 

الإ�سالمي.
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حممد . 3) د.  حتقيق:  الزجناين.  اأحمد  بن  ملحمود  الأ�شول  على  الفروع  تخريج 
اأديب �شالح، ط2، بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة -398)هـ.

التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�شول، جلمال الدين الإ�شنوي. حتقيق: حممد . 4)
بن ح�شن هيتو. ط)، دار الرائد العربي، 422)هـ.

التحبري �شرح التحرير يف اأ�شول الفقه لعالء الدين املرداوي احلنبلي. حتقيق: . 5)
د. اجلبين. د. القرين. د. ال�شراح. ط)، الريا�ص: مكتبة الر�سد- )42)هـ.

التحرير لبن الهمام مع التقرير والتحبري لبن اأمري احلاج، ط2، دار الكتب . 6)
العلمية، 403)هـ. 

جمع اجلوامع لتاج الدين ال�شبكي. رجعت للمطبوع مع الدرر اللوامع للكوراين. . 7)
ط)، بريوت: دار �سادر، ا�ستانبول: مكتبة الإر�ساد- 428)هـ.

درر احلكام �سرح غرر الأحكام، ملالخ�سرو. دار اإحياء الكتب العربية.. 8)
مكتبه . 9) م�سر:  ط)،  �شاكر.  اأحمد  ت:  اإدري�ض.  بن  حممد  لل�شافعي،  الر�شالة 

احللبي، 358)هـ.
رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية �سوابطه وتطبيقاته للدكتور �سالح بن حميد. . 20

ط)، مكة املكرمة: مركز البحث العلمي واإحياء الرتاث الإ�سالمي، 403)هـ.
يعقوب . )2 للدكتور  تاأ�سيلية  اأ�سولية  درا�سة  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  احلرج  رفع 

الباح�شني. ط4، الريا�ص: مكتبة الر�سد، 420)هـ. 
رفع العتاب واملالم عمن قال العمل بال�سعيف اختيار حرام، ملحمد بن قا�سم . 22

القادري، م�سور بي دي اف على ال�سبكة العنكبوتية. بدون طبعة، بدون تاريخ. 
د. . 23 ال�شراح،  اأَْحَمد  د.  حتقيق:  لل�شو�شاوي.  ال�شهاب  تنقيح  عن  النقاب  رفع 

عبدالرحمن اجلبين. ط)، الريا�ص: مكتبة الر�سد، 425)هـ.
عبدالكرمي . 24 د.  حتقيق:  قدامة.  بن  الدين  ملوفق  املناظر،  وجنة  الناظر  رو�شة 

النملة. ط)، الريا�ص: مكتبة الر�سد، 6)4)هـ.
د . 25 حممَّ حتقيق:  536هـ(.  )ت:  املالكي  املازري  علي  بن  ملحمد  التلقني  �سرح 
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املختار ال�ّشالمي، ط)، دار الغرب الإِ�سالمي، 2008م.
�سرح تنقيح الف�سول لأحمد بن اإدري�ص القرايف. بريوت: دار الفكر - 424)هـ.. 26
�شرح القواعد الفقهية لأحمد بن حممد الزرقاء ط2، دم�سق: دار القلم، 409)هـ.. 27
الع�سرية، . 28 املكتبة  للغزايل، ط)، بريوت:  واملخيل  ال�شبه  بيان  الغليل يف  �شفاء 

428)هـ.
موؤ�س�سة . 29 بريوت:  ط)،  الرتكي.  عبداهلل  د.  حتقيق:  للطويف.  خمت�شر  �شرح 

الر�سالة - 0)4)هـ.
اأحمد . 30 حتقيق:  اجلوهري.  ن�شر  لأبي  العربية،  و�شحاح  اللغة  تاج  ال�شحاح   

عبدالغفور عطار. ط4، بريوت: دار العلم للماليني، 407)هـ .
�شحيح البخاري، ملحمد بن اإ�شماعيل البخاري. حتقيق: حممد زهري، ترقيم: . )3

حممد فوؤاد عبدالباقي، ط)، دار طوق النجاة، 422)هـ.
�شحيح م�شلم، مل�شلم بن احلجاج الني�شابوري. حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي، . 32

بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي.
تامر . 33 حممد  حتقيق:  العراقي.  زرعة  لأبي  اجلوامع،  جمع  �شرح  الهامع  الغيث 

حجازي. ط)، دار الكتب العلمية، 425)هـ.
الرتاث. . 34 حتقيق  مكتب  حتقيق:  الفريوزاآبادى.  الدين  ملجد  املحيط،  القامو�ض 

ط8، بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، 426)هـ.
قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام لعز الدين بن عبدال�سالم. تعليق: طه �سعد.. 35

القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، 4)4)هـ.
قواعد الفقه ملحمد عميم البكتي. ط)، كرات�سي: دار ال�سدف، 407)هـ. . 36
الكليات لأبي البقاء الكفوي احلنفي. حتقيق: عدنان دروي�ض، حممد امل�شري، . 37

بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة.
دار . 38 للزحيلي. ط)، دم�سق:  الأربعة.  املذاهب  وتطبيقاتها يف  الفقهية  القواعد 

الفكر، 427)هـ.
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الكتاب . 39 دار  احلنفي.  البخاري  عزيز  لـ  البزدوي  اأ�سول  �سرح  الأ�سرار  ك�سف 
الإ�سالمي.

 ل�شان العرب جلمال الدين بن منظور، ط3، بريوت: دار �سادر - 4)4)هـ.. 40
املجموع �سرح املهذب ملحيي الدين النووي. دار الفكر. . )4
وابنه . 42 قا�سم  بن  عبدالرحمن  وترتيب  جمع  تيمية،  بن  لأحمد  الفتاوى  جمموع 

حممد. الريا�ص: دار عامل الكتب، 2)4)هـ. 
حتقيق: . 43 الأ�شول.  نفائ�ض  مع  للمطبوع  رجعت  الرازي.  الدين  لفخر  املح�شول 

عادل املوجود، علي معو�ض. ط2، مكتبة نزار الباز - مكة املكرمة، الريا�ص، 
8)4)هـ.

 خمت�سر ابن احلاجب مع بيان املخت�سر �سرح خمت�سر ابن احلاجب ملحمود . 44
الأ�شفهاين - حتقيق: حممد مظهر بقا. ط)، ال�شعودية: دار املدين، 406)هـ.

بريوت: . 45 ط)،  الأ�شقر.  حممد  حتقيق:  للغزايل.  الأ�شول  علم  من  امل�شت�شفى 
موؤ�س�سة الر�سالة، 7)4)هـ.

يعقوب . 46 للدكتور  تطبيقية   - تاأ�سيلية   - نظرية  درا�سة  التي�سري  جتلب  امل�سقة 
الباح�شني. ط2، الريا�ص: مكتبة الر�سد، 426)هـ.

امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، للفيومي، بريوت: املكتبة العلمية.. 47
دار . 48 ط2،  قنيبي.  �شادق  حامد   - قلعجي  روا�ض  ملحمد  الفقهاء.  لغة  معجم 

النفائ�ص، 408)هـ. 
معجم اللغة العربية املعا�سرة. تاأليف: د اأحمد خمتار حميد عمر مب�ساعدة فريق . 49

عمل. ط)، عامل الكتب، 429)هـ.
املعجم الو�سيط املوؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة. )اإبراهيم م�سطفى / . 50

اأحمد الزيات / حامد عبدالقادر / حممد النجار)، النا�سر: دار الدعوة.
املغني ملوفق الدين بن قدامة املقد�سي، مكتبة القاهرة.. )5
مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية، ملحمد الطاهر بن عا�شور. حتقيق: حممد احلبيب . 52
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ابن اخلوجة. وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، قطر، 425)هـ.
املمتع يف القواعد الفقهية، مل�شلم الدو�شري، ط)، الريا�ض: دار زدين، 428)هـ.. 53
املنثور يف القواعد الفقهية، لبدر الدين الزرك�شي، ط2، الكويت: وزارة الأوقاف، . 54

405)هـ.
املوافقات لل�شاطبي. حتقيق: م�شهور اآل �شلمان. )ط)، دار ابن عفان، 7)4)هـ).. 55
56 . - الإ�سالمية  وال�سئون  الأوقاف  وزارة  الكويتية، �سادر عن:  الفقهية  املو�سوعة 

دار  الكويت:  ط2،   ،23-( )الأجزاء  404)/427)هـ)  )من  الطبعة:  الكويت. 
 ،45-39 الأجزاء   - ال�سفوة  دار  م�سر:  ط)،   ،38-24 الأجزاء   - ال�سال�سل 

ط2، الكويت: وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية.
موؤ�س�سة . 57 بريوت:  ط4،  البورنو،  ملحمد  الكلية  الفقه  قواعد  اإي�شاح  يف  الوجيز 

الر�سالة، 6)4)هـ.
الدكتور عبداهلل . 58 الوفاء علي بن عقيل. حتقيق:  لأبي  الفقه  اأ�شول  الوا�شح يف 

الرتكي. ط)، بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، 420)هـ.
وظيفة اخلبري يف النوازل الفقهية، بحث من�سور يف مركز التميز البحثي يف فقه . 59

الإ�سالمية، عام )43)هـ،  �سعود  الإمام حممد بن  املعا�سرة، جامعة  الق�سايا 
للدكتور اأحمد ال�سويحي: 453.

املوؤمترات والندوات: 

ندوة بعنوان: الجتهاد الفقهي يف زمن جائحة كورونا- موؤمتر كوالملبور، بث . )
مرئي على ال�سبكة العنكبوتية.

اأ�سولية يف جائحة كورونا، بث مرئي . 2 الكويت - م�سائل  نقا�سية بجامعة  حلقة 
على ال�سبكة العنكبوتية.

البيان اخلتامي ملوؤمتر معاجلة ال�سريعة الإ�سالمية لآثار جائحة كورونا املنعقد . 3
يف الكويت بتاريخ 6-7 �سوال )44)هـ، املوافق 29-30 يونيو 2020م، من�سور يف 

جملة ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية، جامعة الكويت.
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مواقع اإلكرتونية: 

الأحكام الفقهية املتعلقة بالأوبئة والطاعون مع درا�سة فقهية لالأحكام املتعلقة . )
بفريو�ص كورونا، لهيثم احلمري -)44)هـ- من�سور على ال�سبكة العنكبوتية بي 

دي اإف.
بع�ص الأحكام الفقهية املتعلقة مبر�ص كورونا - من�سور على ال�سبكة العنكبوتية . 2

بي دي اإف-ل عظيم املحارمة.
3 . 28068 برقم:  ال�سعودية،  يف  والإفتاء  العلمية  للبحوث  العامة  الرئا�سة  فتوى 

وتاريخ 7)/9/)44)هـ.
مقال: )وقفات حول وباء كورونا و�سهود التجمعات ومنعها) للدكتور املاجد - . 4
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ملخص البحث

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على نبيا حممد وعلى اآله و�سحبه، اأما بعد: 

اإن وباء كورونا يعترب نازلة من النوازل امل�ستجدة، والتي نتج عنه نوازل يف الأحكام 
الفقهية، ولأن جّل هذه النوازل مل يرد فيها حكم �سرعي، واأ�سبحت احلاجة ُملّحة 
اأحكام  واأثره على  وباء كورونا  بعنوان:  البحث  النوازل، كان هذا  اأحكام هذه  لبيان 
كورونا،  مبر�ض  التعريف  عن  التمهيد  يف  الباحث  فيه  حتدث  وال�شالة،  الطهارة 

وكيفية ن�ساأته. 

وقد تناول الباحث فيه اأثر مر�ص كورونا على اأحكام الطهارة وال�سالة، رابًطا 
تلك الأحكام باملقا�سد ال�سرعية، ومن تلك امل�سائل: 

• حكم ا�ستعمال امل�ساب بفريو�ص كورونا املاء.	

• اغت�سال امل�ساب باملر�ص املعدي يف املاء الراكد، اأو و�سوءه منه.	

• خاف 	 ملن  اأو  كورونا  مبر�ص  للم�ساب  واجلماعة  اجلمعة  �سالة  ترك  حكم 
اأ�سابته مبر�ص كورونا.

• حكم ترك املمار�ص ال�سحي �سالة اجلمعة واجلماعة.	

• حكم �سالة اجلماعة يف البيوت.	

• حكم �سالة اجلمعة يف البيوت.	

كما حتدث عن حكم اإغالق امل�شاجد ب�شبب فريو�ض كورونا، وهذه امل�شاألة من اأهم 
م�سائل البحث، وقد بنّي حكمها من خالل الن�سو�ص، ومقا�سد ال�سريعة يف ذلك.
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RESEARCH SUMMARY

Praise be to God, and may blessings and peace be upon the 
Prophet of Muhammad and his family and companions. This is 
a research entitled: Juristic rulings related to the Coronavirus 
epidemic in Purity and Prayer in light of the Sharia Purposes 
(Maqasid Alshrye)., in which the researcher talked about 
introducing Corona’s disease and how it originated, then he 
explained the reality of legitimate purposes. Then the researcher 
mentioned the effect of Corona’s disease on some juristic issues 
in purity and prayer in light of the intentions of Sharia, and among 
these issues: • Ruling on using a person infected with coronavirus 
with water. Ruling on leaving a person with coronary illness to pray 
in congregation. Ruling on leaving a person with Corona disease 
Friday prayers. • Ruling on leaving the Friday and congregational 
prayers for those who fear that they will contract Corona’s disease. 
• Ruling on leaving a healthy trick Friday and congregational 
prayer. Ruling on praying in congregation at home. • Ruling on 
Friday prayers at home.

The researcher mentioned the excuses for failure to perform 
on Friday and the group in general, including illness, which is the 
excuse affecting these mentioned issues. He also talked about the 
ruling on closing mosques due to the Corona virus.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد واآله و�سحبه اأجمعني.

اأما بعد: 

وحمل  النا�ص،  حديث  هي  واأ�سبحت  عظيمة،  نازلة  اأجمع  بالعامل  نزلت  فقد 
اهتمامهم.

ووهان  مدينة  يف  ال�سبب  معروف  غري  ُمعٍد  مر�ص  ظهر  9)20م  دي�سمرب  ففي 
بفريو�ص  بعد  فيما  ُعرف  رئوي  التهاب  اإلى حدوث  يوؤدي  ال�سينية،  مبقاطعة هوبي 

 .(COVID-19( كورونا

وقد انت�سر هذا الفريو�ص انت�ساًرا كبرًيا يف العامل، و�ساحب هذا الوباء امل�ستجد 
الدول  م�ستوى  على  والآراء،  املواقف  يف  الختالف  من  �ساحبه  ما  بكورونا  امل�سمى 
واملوؤ�س�سات والأفراد واملجتمعات، وتعددت الآراء فيه من حيث الت�سخي�ص حلقيقته، 

و�سبب وجوده وطرق معاجلته، و�سبل الوقاية منه.

وترتبت عليه جملة من الآثار والتداعيات التي مل ي�سبق لأحد �سهودها فيما م�سى 
من ال�سنني، فتعطلت امل�ساجد واملدار�ص والأعمال والأ�سواق.

البالغة  وحكمته  اهلل  بقدرة  الفريو�ص  هذا  اأحدثها  التي  العظيمة  الآثار  ومن 
واأنف�سهم  النا�ص  بدين  تتعلق  التي  الفقهية،  وامل�سائل  ال�سرعية،  بالأحكام  يتعلق  ما 
واأموالهم، واحتاج النا�ص اإلى بيان تلك الأحكام امل�ستجدة، والنوازل الفقهية املتعلقة 
بع�ص  بيان  يف  الفقهية  واملجامع  ال�سرعية،  الهيئات  فتاوى  و�سدرت  الوباء،  بهذا 
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الأحكام، وتنوعت اآراء واأقوال من تكلم يف هذا الوباء من منظور �سرعي اإلى اأقوال 
متعددة، ي�سل التباين بينها اإلى درجة الت�ساّد.

فاأحببت بيان اأحكام هذه امل�سائل، واأثر هذا الوباء فيها مع بيان احلكم يف �سوء 
مقا�سد ال�سريعة واأثرها يف احلكم الذي انتهي اإليه.

اأهداف البحث: 

بيان كمال ال�سريعة واأنها �ساحلة لكل زمان زمكان.. )

بيان حقيقة فريو�ص كورونا كوفيد-9) واأحكام الطهارة وال�سالة املتعلقة به.. 2

اإبـراز املقا�سد ال�سرعية التي جاءت بها ال�سرعية، واأثرها يف الأحكام الفقهية . 3
املتعلقة بفريو�ص كورونا كوفيد-9).

الإجابة على الأ�سئلة الواردة يف هذا الباب وبيان حكمها الفقهي.. 4

اأهمية املو�ضوع، واأ�ضباب اختياره: 

اأهمية املو�سوع تبدو وا�سحة من عنوانه وذلك اأن وباء كورونا هو وباء م�ستجد، 
وتعترب امل�سائل الفقهية املتعلقة به من النوازل التي احتار النا�ص يف حكمها، واختلفت 

فيها انظار الباحثني، وهذه م�شائل من النوازل التي حتتاج اإلى بحث علمي. 

به  ابُتليت  فقد  املو�سوع؛  بهذا  البلوى  عموم  املو�سوع  هذا  اأهمية  يبني  ومما 
كل  يف  وانت�سر  الإ�سالمي  العامل  عّمت  فقهية  م�سائل  ووقعت  وال�سعوب،  احلكومات 

بقعة منه.

كذلك عدم وجود درا�سات فقهية يف امل�سائل املتعلقة بوباء كورونا.

م�ضكلة البحث: 

تتمثل م�سكلة البحث يف كون امل�سائل الواردة فيه من النوازل، مما ي�ستلزم اإمعان 
النظر  خالل  من  النوازل  هذه  اأحكام  ا�شتنباط  اأجل  من  الفقهاء  كتب  يف  النظر 
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والقيا�ص والبحث عن م�سائل ذكرها الفقهاء القدامى ميكن من خاللها تخريج هذه 
النوازل عليها. 

الدرا�ضات ال�ضابقة: 

مل اأقف على درا�شٍة علميٍة، حتدثت عن هذا املو�شوَع اأثر وباء كورونا على م�شائل 
العبادات، يف حدود علمي، وذلك راجٌع لكونها ق�سية جديدة ونازلة معا�سرة، ولكن 

هناك بع�ص الدرا�سات العلمية العامة يف الأمرا�ص املعدية، ومن ذلك: 

اأوًل: اأحكام الأمرا�ص املعدية يف الفقه الإ�سالمي، للباحث: عبدالإله بن �سعود 
ال�سيف، ر�سالة ماج�ستري 424)هـ، جامعة الإمام.

ثانًيا: اأثر الأمرا�ص املعدية يف اأداء فري�سة احلج - درا�سة فقهية، للدكتور خالد 
بن عيد اجلري�سي، جامعة اأم القرى. 

الطيار،  عبداهلل  للدكتور  الزوجني،  بني  الفرقة  يف  املعدية  الأمرا�ص  اأثر  ثالًثا: 
كلية ال�سريعة بجامعة الق�سيم.

ال�سريعة  �سوء  يف  العدائية  بالأمرا�ص  امل�سابني  مع  التعامل  �سوابط  رابًعا: 
الإ�سالمية لطاهر بن حممد الأهدل.

والفرق بني هذا البحث وهذه الدرا�سات وا�سح من عنوان هذه الدار�سات فهي 
تتكلم عن امل�سائل العلمية املتعلقة بالأوبئة ب�سكل عام، دون التقيد مب�سائل معينة 
يف باب معني كما يف الدرا�سة الأولى، واإن ورد فيها بع�ص امل�سائل التي تتوافق مع 
هذا البحث كما يف م�ساألة: حكم ترك امل�ساب باملر�ص املعدي ل�سالة اجلماعة 

واجلمعة.

واأما الدرا�سة الثانية والثالثة فهي يف باب معني، ول توافق البحث يف �سيء من 
م�سائله، اإ�سافة اإلى اأن البحث يتكلم عن م�سائل النوازل يف باب الطهارة وال�سالة، 

وبيان حقيقة وباء كورونا، واأثره على بع�ص امل�سائل الفقهية.
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خطة البحث: 

التمهيد، وفيه: التعريف مبر�ص كورونا، وكيفية ن�ساأته.

املبحث الأول: مر�ص كورونا واأثره على الطهارة، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: عجز امل�ساب بفريو�ص كورونا عن الطهارة.

املاء  ا�شتعمال  من  النتقال  للمكلف  يبيح  الذي  املر�ض  �شابط  الثاين:  املطلب 
للتيمم.

املطلب الثالث: اغت�سال امل�ساب باملر�ص املعدي يف املاء الراكد، اأو و�سوءه منه.

املبحث الثاين: مر�ض كورونا واأثره على ال�شالة، وفيه �شبعة مطالب: 

املطلب الأول: يف الأعذار يف ترك اجلمعة واجلماعة، وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: تعريف الأعذار.

امل�ساألة الثانية: اأعذار التخلف عن اجلمعة واجلماعة.

املطلب الثاين: حكم ترك امل�شاب مبر�ض كورونا �شالة اجلماعة، وفيه م�شاألتان: 

امل�ساألة الأولى: حكم ترك امل�ساب مبر�ص كورونا �سالة اجلماعة.

امل�ساألة الثانية: �سابط باملر�ص امل�سقط حل�سور اجلماعة.

املطلب الثالث: حكم تباعد ال�سفوف يف �سالة اجلماعة.

املطلب الرابع: حكم تغطية الأنف والفم اأثناء ال�سالة بالكمام.

املطلب اخلام�ص: حكم ترك امل�ساب مبر�ص كورونا �سالة اجلمعة.

املطلب ال�ساد�ص: حكم ترك �سالة اجلمعة واجلماعة ملن خاف اأ�سابته مبر�ص 
كورونا.

املطلب ال�سابع: حكم ترك املمار�ص ال�سحي �سالة اجلمعة واجلماعة.
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املبحث الثالث: �سالة اجلماعة واجلمعة يف البيوت، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: حكم �سالة اجلماعة يف البيوت.

املطلب الثاين: حكم �شالة اجلمعة يف البيوت.

ثم اخلامتة وفيها اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث.

منهج البحث.

املنهج امل�ستعمل يف البحث هو املنهج ال�ستقرائي، واملنهج التحليلي، واملتمثالن 
يف جمع اأقوال الفقهاء من مظانها، ومن ثم املقارنة بينها وذكر القول الراجح منها، 

وبيان �سبب الرتجيح.

كما قام الباحث مبا يلي: 

ت�سوير امل�ساألة املراد بحثها ت�سويًرا دقيًقا قبل بيان حكمها، ليت�سح املق�سود . )
من درا�ستها.

توثيق . 2 مع  بدليلها  حكمها  ف�ساأذكر  التفاق  موا�سع  من  امل�ساألة  كانت  اإذا 
التفاق من مظانه املعتربة.

اإذا كانت امل�شاألة من م�شائل اخلالف، ف�شاأتبع يف بحثها ما يلي: حترير حمل . 3
اخلالف اإذا كانت بع�ص �سور امل�ساألة حمل خالف، وبع�سها حمل اتفاق، مع 
ذكر الأقوال يف امل�ساألة وبيان من قال بها من اأهل العلم، مع القت�سار على 
اأقوال  عليه من  الوقوف  تي�سر  ما  بذكر  والعناية  املعتربة،  الفقهية  املذاهب 

ال�سلف ال�سالح بو�سفها قرائن للرتجيح ورفع اخلالف ما اأمكن.

بيان . 4 مع  الأقوال  اأدلة  ا�ستق�ساء  مع  الأ�سلية،  الأقوال من م�سادرها  توثيق 
وجه الدللة، وذكر ما يرد عليها من مناق�سات وما يجاب به عنها، واأن يذكر 
ذلك بعد الدليل مبا�سرة، والرتجيح مع بيان �سببه، وذكر ثمرة اخلالف اإن 

وجدت.
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والتخريج . 5 والتوثيق  التحرير  يف  الأ�سلية  واملراجع  امل�سادر  على  اعتمد 
واجلمع.

اأقوم برتقيم الآيات وبيان �سورها م�سبوطة بال�سكل.. 6

الكتاب . 7 واإثبات  الأ�سلية،  م�سادرها  من  والآثار  الأحاديث  بتخريج  اأقوم 
والباب واجلزء وال�سفحة، وبيان ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجتها -اإن مل تكن 
يف ال�سحيحني اأو يف اأحدهما- فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ بتخريجها. 

اأقوم بتعريف امل�سطلحات واأ�سرح الغريب. . 8

اأعتني بقواعد اللغة والإمالء وعالمات الرتقيم.. 9
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التمهيد

وفيه: التعريف مبر�ص كورونا، وكيفية ن�ساأته))).

ووهان  مدينة  يف  ال�سبب  معروف  غري  معدي  مر�ص  ظهر  9)20م  دي�سمرب  يف 
التهاب رئوي، ويف )3 دي�سمرب من عام  اإلى حدوث  يوؤدي  مبقاطعة هوبي ال�سينية 
9)20م مت اإبالغ املكتب الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية يف ال�سني بحالت اللتهاب 
الرئوي، وبعد عدة اأيام من البحث والتق�سي عن هذا املر�ص مت التعرف على امل�سبب 
اأنه  على  اجلديد)  )كورونا  فريو�ص  اإعالن  ومت  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص  وهو  له 

الفريو�ص امل�سبب لتلك احلالت من ِقَبل ال�سلطات ال�سينية يوم 7 يناير 2020م.

ال�سديدة 2،  التنف�سية احلادة  باملتالزمة  املرتبط  و�ُسمي موؤقًتا بفريو�ص كورونا 
.(COVID-19( :واخت�ساره (Corona Virus Diseasease( :وا�سمه العلمي

املر�ص  ت�سّبب  قد  التي  الفريو�سات  من  كبري  ف�سيلة  هي  كورونا  وفريو�سات 
للحيوان والإن�سان.

وقد عرفت الب�سرية اأربع جمموعات تنتمي اإلى عائلة فريو�سات كورونا وهي: )الفا 
وبيتا وجاما ودلتا) وقد مت عزلها من طيور وحيوانات ثديية منها اخلفا�ص. وينتمي 
فريو�ص كورونا امل�سبب للجائحة احلالية اإلى جمموعة بيتا من عائلة فريو�سات كورونا.

اجلديد؛  )كورونا)  فريو�سات  ف�سيلة  من  فريو�ص  هو  اجلديد:  كورونا  وفريو�ص 
ي�سيب اجلزء ال�سفلي الداخلي من اجلهاز التنف�سي، ويظهر ب�سورة التهاب رئوي حاد، 

ي�سحبه جمموعة من الأعرا�ص كارتفاع درجة احلرارة وال�سعال و�سعوبة التنف�ص.
https://www.moh.gov. :ينظر: يف فريو�ص كورنا ون�ساأته موقع وزارة ال�سحة ال�سعودية على الرابط  (((
الأوبئة من  واآخرون. تو�سيف اجلينوم وعلم  ت�ساو اك�ص، يل جاي،  لو ر،   ،sa/Pages/Default.aspx
دورية  وروابطه.   20(9 وم�ستقبالته  الفريو�ص  اأ�سول  على  املرتتبة  الآثار  امل�ستجد:  التاجي  الفريو�ص 

لن�ست. 2020; 395 )0224)): 574-565. 
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املبحث الأول
وباء كورونا واأثره على الطهارة

وفيه ثالثة مطلب: 

املطلب الأول
عجز امل�ساب بفريو�س كورونا اأو املمار�س ال�سحي عن الطهارة

تعترب الطهارة من احلدث الأ�سغر والأكرب �سرًطا يف �سحة ال�سالة بالإجماع، 
مادام  الطهارة  يف  املاء  ا�ستعمال  عن  العدول  يجوز  ل  اأنه  على  الفقهاء  وقد اتفق 

موجوًدا، وباإمكان املكلف ا�ستعماله، بدللة الكتاب وال�سنة والإجماع: 

فاأما الكتاب: فقوله تعالى: )ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ( ]الأنفال: ))[. 
اأي من احلدث الأ�سغر والأكرب))).

واأما ال�سنة: فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يقبل اهلل �سالة بغري طهور«)2).

واحلديث �شريح يف اأن الطهارة �شرط ل�شحة ال�شالة.

واأما الإجماع: فقد حكى غري واحد من اأهل العلم الإجماع على اأن الطهارة �شرط 
يف �سحة ال�سالة. 

قال ابن املنذر: “اأجمع اأهل العلم على اأن ال�سالة ل جتزئ اإل بطهارة، اإذا وجد 
املرء اإليها ال�سبيل”)3).

وقال النووي: “وقوله: »هي �شرط يف �شحة ال�شالة«، هذا جممع عليه، ول ت�شح 
تف�سري ابن كثري 292/2.  (((

اأخرجه م�سلم يف الطهارة، باب وجوب الطهارة لل�سالة، رقم )224).  (2(
الإجماع، �ص33.  (3(
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�سالة بغري طهور، اإما باملاء واإما بالتيمم ب�سرطه، �سواء يف �سالة الفر�ص، والنفل، 
و�سالة اجلنازة.... هذا مذهبنا، وبه قال كافة العلماء”))). 

وعليه: فاإذا ا�ستطاع املري�ص امل�ساب بفريو�ص كورونا ا�ستعمال املاء فاإنه يجب 
اأن يتطهر باملاء من اأجل اأداء ال�شالة بو�شوء؛ ومثله املمار�ض ال�شحي، فاإن �شرط 
بغري  ال�سالة  منه  ت�سح  ل  اأنَّه  فالأ�سل  عنهما؛  َي�ْسُقط  ل  ال�سالة  ل�سحة  الو�سوء 
ر عليهما ذلك: فلهما اأن يجمعا  و�سوٍء، وعليهما اأن يوؤديا ال�سالة بو�سوء، واإن َتعذَّ

بني ال�سالتني ول َحَرج عليها.

الظهر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  »�سلى  قال:    عبا�ص  ابن  حديث  هذا  على  يدل 
»يف  لفظ:  ويف  �سفر«،  ول  والع�ساء جميًعا، يف غري خوف  واملغرب  والع�سر جميًعا، 
غري خوف ول مطر«، قيل لبن عبا�ص: مِلَ فعل ذلك؟ قال: »اأراد اأن ل ُيحرج اأمته«)2).

ملسو هيلع هللا ىلص جمع رفًعا للحرج عن   اأخرب اأن النبي  ووجه الدللة: اأن ابن عبا�ص 
اأمته، فدل على اأن علة اجلمع رفع احلرج وامل�سقة، وما دامت امل�سقة موجودة بالن�سبة 
اأو للممار�ص ال�سحي ب�سبب طبيعة عمله وي�سق عليه نزع  للم�ساب بفريو�ص كورونا 
املالب�ص التي يرتديها؛ فاإن اجلمع يجوز لهما، فيجمعان بني الظهر والع�سر، واملغرب 

والع�ساء.

ولكن ما احلكم لو عجز امل�ساب بفريو�ص كورونا عن الطهارة باملاء كاأن يوؤذيه 
ا�ستعمال املاء اأو لنعدام املاء، ومثله عجز املمار�ص ال�سحي عن ا�ستعمال املاء ب�سبب 

عدم قدرته على اإزالة املالب�ص الواقية خ�سية انتقال العدوى؟ 

وهذه امل�ساألة لها �سورتان: 

ال�ضورة الأولى:

اأن يتمكن املري�ص اأو املمار�ص ال�سحي من التيمم، ويف هذه احلالة فاإنه ينتقل 
من ا�ستعمال املاء اإلى التيمم. 

املجموع )/)3).  (((
اأخرجه م�سلم يف �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب اجلمع بني ال�سالتني يف احل�سر، رقم )7050).  (2(
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املاء  ا�ستعمال  اإذا عجز عن  الإن�سان  اأن  الأربعة على  املذاهب  فقهاء  اتفق  وقد 
اأو عدم املاء حكًما؛ باأن تعّذر ا�ستعماله  ب�سبب انعدامه حقيقة باأن كان بعيًدا عنه، 

ب�سبب فقده، فاإنه حينئذ يلجاأ اإلى التيمم))). 

يدل على ذلك: 

اأوًل: قوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ( ]املائدة: 6[.

وجه الدللة: اأن اهلل اأباح للمري�ص الذي ل يقدر على ا�ستعمال املاء التيمم)2).

»اأنه احتلم يف ليلة باردة، فاأ�سفق   وفيه:  ثانيا: حديث عمرو بن العا�ص 
يقل  ومل  ملسو هيلع هللا ىلص ف�سحك  للنبي  وذكر ذلك  و�سّلى،  فتيمم  يهلك  اأن  اغت�سل  اإن 

�سيًئا«)3).

دل احلديث على اأن من خاف على نف�سه الهالك من الربد ونحوه يتيمم، فقد 
اأقر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن العا�ص  على فعله، مما يدل على اجلواز، ولو 

كان غري جائز لعّلمه، ولأمره بالإعادة)4).

به  ات�سفت  وما  الإ�سالمية،  ال�سريعة  به  جاءت  ملا  املوافق  هو  هذا  اأن  ثالًثا: 
ال�سريعة  مقا�سد  اأحد  وهذا  ي�ستطاع،  مبا  والتكليف  وال�سماحة،  الي�سر  من 

الإ�سالمية، فالتيمم �سرع للحاجة، ورفع احلرج وال�سيق.

ال�ضورة الثانية:

املري�ص  يكون  كاأن  التيمم؛  عن  عاجًزا  ال�سحي  املمار�ص  اأو  املري�ص  يكون  اأن 
ينظر: بدائع ال�سنائع )/46، جممع الأنهر )/37، الكايف لبن عبدالرب )/80)، نهاية املحتاج )/265،   (((

املبدع )/206. 
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن 5/)22.   (2(

اأيتيمم، رقم )334)،  الربد  اإذا خاف اجلنب  باب  الطهارة،  واأبو داود يف  اأحمد، رقم )203)،  رواه   (3(
و�شححه الألباين يف الإرواء )/)8).

ينظر: الأو�سط 2/)2.   (4(
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ال�سحيني  املمار�سني  بع�ص  اأن  ومثله:  التيمم؛  عن  بغريه  اأو  بنف�سه  عاجًزا  بكورونا 
ول  امل�سابني من كورونا  لعالِج  ة  يلب�سون مالب�َص خا�سَّ الذين  واملمر�سني  كالأطباء 

يخلعونها اإلَّ بعدَ �ست �ساعات، فال ي�ستطيعون الو�سوء ول التَّيمُّم وهي عليهم.

ُهوَرْيِن:  ج على ما ُعرف عند الفقهاء مب�ساألة: َفاِقِد الطَّ وهذه امل�ساألة ميكن اأن تخرَّ
وهو الذي مل يجد ماء ول �سعيًدا يتيمم به، كاأن حب�ص يف مكان لي�ص فيه واحد منهما، 

اأو يف مو�شع جن�ض لي�ض فيه ما يتيمم به.

هورين  فحكم امل�ساب مبر�ص كورونا، وكذلك املمار�سني الطبيني حكُم فاقد الطَّ
املعروف عند الفقهاء، وهو اأنَّه ُي�سلِّي بح�سب حاله.

اإن مل يجد املاء والرتاب، ي�سلي على حاله، وكذلك  وعليه: فاإن مري�ص كورونا 
املمار�سني  للوقاية من فريو�ص كورونا من  العازلة  الطبية  للب�ص املالب�ص  من يحتاج 
اأن  واأن يجتهدوا  اأن يحتاطوا لأنف�سهم  الطبيني في�سلون على حالهم، ولكن عليهم 
يبقوا على طهارة اأثناء لب�ص هذه املالب�ص، فاإذا انتق�ص الو�سوء ودخل وقت ال�سالة 
ومل يتمكن املمار�ص ال�سحي من الو�سوء مرة اأخرى ب�سبب هذه املالب�ص وثبت �سعوبة 
نزعها اأو تغيريها وخاف فوات الوقت فيجوز له اأن ي�سلي على حاله، وبهذا �سدرت 
اململكة  يف  لالإفتاء  الدائمة  كاللجنة  الفتوى  وجلان  ال�سرعية،  الهيئات  من  الفتوى 

العربية ال�سعودية))). 

يدل على هذا ما يلي: 

اأوًل: حديث عائ�سة  اأنها ا�ستعارت قالدة من اأ�سماء فهلكت، فاأر�سل ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نا�ًسا من اأ�سحابه يف طلبها، فاأدركتهم ال�سالة ف�سلوا بغري و�سوء، 

فلما اأتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سكوا ذلك اإليه، فنزلت اآية التيمم)2).
الفتوى رقم )28068)، وتاريخ 7)/4/9)4)هـ.  (((

باب  وم�سلم يف احلي�ص،  رقم )329)،  تراًبا،  ول  ماء  يجد  اإذا مل  باب  التيمم،  البخاري يف  اأخرجه   (2(
التيمم، رقم )367).
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وجه الدللة: اأن ال�سحابة  �سلوا على حالهم، ومل ينكر عليهم النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، ولو كانت ال�سالة غري جائزة لبنّي لهم ذلك))).

�سيء  عن  نهيتكم  »فاإذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول  اأن    هريرة  اأبي  حديث  ثانًيا: 
فاجتنبوه، واإذا اأمرتكم ب�سيء فاأتوا منه ما ا�ستطعتم«)2). 

ماأمور  لأنه  ال�سالة؛  ترك  يبيح  ل  الطهارة  عن  العجز  اأن  الدللة:  وجه 
بال�سالة ب�سروطها، فمتى عجز عن بع�سها اأتى مبا قدر عليه منها، والعاجز 

عن الطهارة يفعل ما يقدر عليه)3).

وا�شتقبال  كال�شرتة  ال�شالة،  ترك  يبيح  ل  فتعذرها  �شرط،  الطهارة  اأن  ثالًثا: 
القبلة)4).

رابًعا: اأن ال�سريعة جاءت برفع احلرج، وامل�سقة عن املكلف، وهو مق�سد عظيم 
من مقا�سدها، ولو منعنا املري�ص مبر�ص كورونا اأو منعنا الأطباء واملمر�سني 
من ال�سالة يف هذه احلالة للحقهم م�سقة عظيمة يف ق�ساء ال�سلوات وهذا 

ما تاأباه اأ�سول ال�سريعة.

املطلب الثاين
�سابط املر�س الذي يبيح للمكلف النتقال من ا�ستعمال املاء للتيمم

اأوًل: اأق�ضام املر�س: 

ذكر الفقهاء اأن املر�ص من حيث القول بجواز التيمم وعدمه ينق�سم اإلى ثالثة 
اأق�سام.

ينظر: املغني ))/ 84)).  (((
ملسو هيلع هللا ىلص، رقم )6858)،  ب�سنن ر�سول اهلل  القتداء  باب  وال�سنة،  بالكتاب  البخاري يف العت�سام  اأخرجه   (2(

وم�سلم يف احلج، باب فر�ص احلج مرة يف العمر، رقم )337)).
ينظر: املهذب )/33)، جمموع فتاوى ابن تيمية )448/2.  (3(

ينظر: الكايف )/ 32).  (4(
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تلف  اأو  املوت،  املاء  با�ستعماله  الذي يخاف  ال�سديد: وهو  املر�ص  الأول:  الق�سم 
ع�سو من اأع�سائه، اأو فوات منفعته. 

الق�شم الثاين: اأن يخاف زيادة املر�ض، اأو تاأخر البء، واإن مل يزد املر�ض.

ا خموًفا، ول  تلًفا ول مر�سً املاء معه  ا�ستعماله  الثالث: ما ل يخاف من  الق�سم 
تاأخرًا يف الربء.

والأول والثاين يجيز للمكلف التيمم والثالث ل يجوز له التيمم باإجماع عامة اأهل 
العلم))).

ا لرتك ا�ضتعمال املاء؟ ثانًيا: مب يعرف كون املر�س عذًرا مرخ�ضً

ا لرتك ا�ستعمال املاء  اتفق الفقهاء على اأنه يعتمد يف كون املر�ص عذًرا مرخ�سً
على قول طبيب حاذق عدل.

�سيتاأخر  اأو  مر�سه،  �سيزداد  املاء  ا�ستعمل  اإذا  اأنه  املري�ص  الطبيب  اأخرب  فاإذا 
ال�سفاء، اأو ما اأ�سبه ذلك من ال�سرر، فاإنه يجوز له التيمم.

اأن يعتمد على علمه ومعرفته واجتهاده اإذا  اإذا كان يعرف بنف�سه جاز له  وكذا 
كان اجتهاده مبنيًا على غلبة الظن)2).

املطلب الثالث
اغت�سال امل�ساب بوباء كورونا يف املاء الراكد، اأو و�سوءه منه

اأو�سافه  اأحد  يتغري  مل  الذي  جًدا  الكثري  امل�ستبحر  املاء  اأن  على  الفقهاء  اتفق 
الثالثة يجوز ا�ستعماله)3). 

ينظر: الهداية )/25، جواهر الإكليل )/26، املجموع )/284، املغني )/258.   (((
ينظر: املجموع )/229، �سرح العمدة لبن تيمية )/433، اأحكام املري�ص يف الفقه الإ�سالمي، اأبو بكر   (2(

ميقا، �ص39. 
اإحكام الأحكام لبن  ينظر: املغني )/39، بداية املجتهد )/7)، جمموع فتاوى ابن تيمية 338/20،   (3(

دقيق العيد )/)7، طرح الترثيب 34/2.
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كما اتفقوا على اأن املاء اإذا غريته النجا�شة حرم ا�شتعماله؛ لأنه �شار جن�ًشا))).

واختلفوا فيما اإذا اغت�سل املكلف باملاء الراكد اأو تو�ساأ منه هل ي�سلبه الطهورية؟ 
واخلالف يف هذه امل�ساألة م�سهور)2). 

واملق�سود هنا هو بيان حكم اغت�سال امل�ساب بفريو�ص كورونا يف املاء الراكد، اأو 
و�سوءه منه، وهل يجوز له فعل ذلك اأم ل، واأما حكم املاء الراكد وتنجي�سه بالبول، 
اأو املنع من التطهري بالغت�سال فيه للجنابة اأو �سلبه للطهورية فلن اأتعر�ص له يف هذا 
البحث ولي�ص هو املق�سود هنا؛ اإذ ل فرق بني امل�ساب مبر�ص ُمعٍد اأو غريه يف هذا؟ 

والأ�سل يف م�ساألتنا هذه حديث اأبي هريرة  اأنه �سمع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
»ل يبولن اأحدكم يف املاء الدائم الذي ل يجري ثم يغت�سل فيه«)3).

وعنه  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يغت�سل اأحدكم يف املاء الدائم وهو جنب«)4). 

فاحلديثان فيهما نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن البول يف املاء الدائم، الذي ل يجري، وهذا 
يدل على رعاية ال�سريعة لل�سحة؛ لأن كون الإن�سان يغت�سل وهو جنب يف ماء راكد ل 

يدخل عليه �سيء ول يخرج منه �سيء ل �سك اأنه �سيلوثه و�سيكون علة له ولغريه)5). 

و�سواًء قلنا اإن النهي للتحرمي، اأو للتنـزيه، فاإن �سياق الأحاديث يدل على النهي 
اأظهر  اأذى امل�سلمني، واإف�ساد مواردهم عليهم، ولهذا فلو )قيل بالتحرمي لكان  عن 

واأوفق، لظاهر النهي؛ لأن فيه اإف�ساًدا له على غريه، وم�سارة للم�سلمني))6).
ينظر: �شرح معاين الآثار للطحاوي )/2)، املجموع للنووي )/)3)، اإحكام الأحكام لبن دقيق العيد   (((

)/)7، وطرح الترثيب 32/2، بداية املجتهد )/7).
اإحكام الأحكام لبن  ينظر: املغني )/39، بداية املجتهد )/7)، جمموع فتاوى ابن تيمية 338/20،   (2(

دقيق العيد )/)7، طرح الترثيب 34/2.
اأخرجه م�سلم يف كتاب الطهارة، باب النهي عن البول يف املاء الراكد، رقم )282).  (3(

رقم  �سـ36)  الراكد  املاء  يف  الغت�سال  عن  النهي  باب  الطهارة،  كتاب  �سحيحه،  يف  م�سلم  اأخرجه   (4(
احلديث 283.

ينظر: فتح ذي اجلالل والإكرام ب�سرح بلوغ املرام ))/ 69).  (5(
ينظر: �سبل ال�سالم )/ 27.  (6(
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ن النا�ص من البول يف هذه املياه، واإن كانت كبرية  يقول ابن القيم : “اإذا ُمكِّ
اإف�ساد ظاللهم  اأن تتغري وتف�سد على النا�ص... وهذا كما نهى عن  عظيمة مل تلبث 
عليهم بالتخلي فيها واإف�ساد طرقاتهم بذلك، فالتعليل بهذا اأقرب اإلى ظاهر لفظه 
ومق�سوده وحكمته بنهيه، ومراعاته م�سالح العباد، وحمايتهم مما يف�سد عليهم ما 

يحتاجون اإليه من مواردهم وطرقاتهم وظاللهم، ...”))) اأهـ. 

وعليه: فال يجوز للم�ساب بفريو�ص كورونا الغت�سال باملاء الراكد اأو ا�ستعماله 
واإذا كان  لهم.  العدوى  ونقل  امل�سلمني  املاء على  اإف�ساد  ملا فيه من  الو�سوء منه؛  اأو 
اإذا كان الإن�سان جنًبا، ونهيه يقت�سي  ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن الغت�سال يف املاء الراكد  النبي 
التحرمي؛ ملا فيه من تقذير املاء، ومنع غريه من ا�ستعماله، فامل�ساب مبر�ص كورونا 
اأولى بالنهي؛ لأن النف�ص تعاف ا�ستعمال املاء بعده فكيف اإذا اغت�سل فيه، ف�ساًل عن 

ال�سرر الذي ي�سببه بانتقال الأمرا�ص الفتاكة اإلى غريه. 

قرية  وهم يف  باجلذام  ابتلوا  قوم  عي�سى)2) يف  “وقال   : القيم  ابن  يقول 
ا�ستقاوؤهم  اأما  القرية:  اأهل  بذلك  فيتاأذى  ويتو�سوؤون  املاء  ويردون  واحد،  موردهم 
من مائهم وورودهم املورد للو�سوء وغري ذلك فيمنعون، ويجعلون لأنف�سهم �سحيًحا 

لي�ستقي لهم املاء يف اآنية ثم يفرغها يف اآنيتهم”)3).

ينظر: تهذيب ال�سنن لبن القيم )/)8.  (((
عي�سى بن دينار هو: فقيه الأندل�ص ومفتيها المام ابو حممد الغافقي القرطبي، وكان ذا هيئة ح�سنة   (2(
وعقل ر�سني �سمع من ابن القا�سم و�سحبه وكانت الفتيا تدور عليه ل يتقدمه يف وقته اأحد، وكان ابن 
القا�سم ُيعّظمه وُيجّله وي�سفه بالفقه والورع وكان ل ُيعّد يف الأندل�ص اأفقه منه، تويف �سنة اثنتي ع�سرة 
 ينظر يف ترجمته: �سري اأعالم النبالء ج0)/�ص439، الديباج املذهب  ومئتني يف �سن الكهولة 

ج)/�ص78).
الطرق احلكمية 242.  (3(
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املبحث الثاين

مر�س كورونا واأثره على ال�سالة

وفيه �سبعة مطالب: 

املطلب الأول

يف الأعذار يف ترك اجلمعة واجلماعة

وفيه م�ساألتان: 

امل�ضاألة الأولى: تعريف الأعذار.

الأعذار جمع عذر. والعذر: احلجة التي يعتذر بها، وما يرفع اللوم عما حقه اأن 
يالم عليه.

قال ابن فار�ص: “العذر معروف، وهو روم الإن�سان اإ�سالح ما اأُنكر عليه بكالم، 
يقال منه: َعَذْرُته فاأنا اأَْعِذره َعْذرا، وال�سم: العذر...”))). 

و�سمي اأهل الأعذار بذلك: ملا قام لهم من الأعذار الآتية ونحوها)2). 

واملراد بها هنا: هي الأعذار ال�سرعية التي يجوز للمرء ترك �سالة اجلماعة عند 
وجودها، وهذه الأعذار �ساملة جلواز ترك للجمعة واجلماعة: وقد حكى ذلك طائفة 

من اأهل العلم)3).
معجم مقايي�ص اللغة )253/4-257) مادة: عذر.  (((

ينظر: ل�سان العرب 3/ 9)2. مادة: عذر  (2(
ينظر: املجموع 489/4، الن�ساف 303/2، �سرح ال�سنة 373/2.  (3(
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امل�ضاألة الثانية: اأعذار التخلف عن اجلمعة واجلماعة.

املتاأمل لل�سريعة الإ�سالمية، يجد اأن اأحكامها كلها تدور مع الي�سر وال�ّسعة، وهو 
والتخفيف،  الي�سر  على  مبنية  ال�سريعة  فهذه  ال�سريعة،  مقا�سد  اأعظم  من  مق�سد 
بني  التي  القواعد  اأجل  من  هي  لقاعدة  راجع  وهذا  والع�سر)))،  ال�سدة  عن  وبعيدة 

عليها الفقه، وهي: )قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري))2).

ميكن  ال�سريعة  يف  والتخفيفات  والأعذار  الرخ�ص  اأن  على  الفقهاء  ن�ص  وقد 
تخريجها على هذه القاعدة)3).

فامل�سقة واحلرج وال�سعوبة التي يجدها املكلف يف اأداء العبادات، ومن ذلك اأداء 
اجلمعة واجلماعات ت�سري �سبًبا وعذًرا �سرعًيا للت�سهيل والتخفيف عنه بوجه ما)4). 

وملا كانت ال�سالة ل ت�سقط عن املكلف مادام عقله باقًيا)5)، رّخ�ص الإ�سالم له 
عدة رخ�ص يف اأدائها �سواًء اأداها منفرًدا اأو جماعة من اأجل التخفيف عن املكلف، 
ومن ذلك ما جاءت به ال�سريعة من الأعذار التي تبيح للمعذور اأن يتخلف عن �سالة 

اجلماعة واجلمعة �سرًعا، وهي حمل البحث هنا. 

وقد ذكر الفقهاء ما يقارب من اأربعني عذًرا تبيح للمكلف التخلف عن اجلماعة 
واجلماعة)6).

وقد ق�سمها الفقهاء اإلى عامة، وخا�سة)7)، فقد يكون العذر عاًما ببع�ص املكلفني 
ينظر: رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية، د. �سالح بن حميد، )�ص: 5)).   (((

ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، �ص06).  (2(
ينظر: امل�سدر ال�سابق.  (3(

ينظر: �سرح املجلة ل�سليم ر�ستم باز، �ص27، وعنه املف�سل يف القواعد الفقهية، للباح�سني، �ص204.  (4(
ينظر: فتح القدير )5/2)، ال�سرح الكبري مع حا�سية الد�سوقي ))/)26)، رو�سة الطالبني ))/237)،   (5(

املحرر ))/26)). 
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، �ص520.  (6(

ينظر: امل�سدر ال�سابق.  (7(
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ب�سالة اجلماعة واجلمعة كاملطر ال�سديد والرياح العا�سفة، والوحل، وا�ستداد احلر 
اأو الربد.

ا ببع�ص املكلفني كاملر�ص الذي يخاف معه ال�سرر وكمدافعة  وقد يكون العذر خا�سً
الأخبثني، وكا�ستداد اجلوع وح�سرة الطعام ونحوه.

ول يخلو بع�ص هذه الأعذار من خالف لبع�ص الفقهاء يف اعتباره ُم�سقًطا لوجوب 
اجلمعة واجلماعة، واملقام لي�ص مقام بيان لذلك، فمرادنا هو: 

هل املر�ص يعترب عذًرا يف ترك الطهارة ملن اأ�سيب بفريو�ص كورونا؟ وهل يعترب 
ا هذا املر�ص عذًرا يف ترك �سالة اجلماعة؟ وهل اخلوف من هذا املر�ص يعترب  اأي�سً

عذًرا كذلك؟

واجلواب يف املطالب التالية.

املطلب الثاين
حكم ترك امل�ساب مبر�س كورونا �سالة اجلماعة

وفيه م�ساألتان: 

امل�ضاألة الأولى: حكم ترك امل�ضاب مبر�س كورونا �ضالة اجلماعة.

اتفق العلماء على م�سروعية اجلماعة لل�سلوات اخلم�ص، واأنها اأف�سل من �سال
الفذ.

كما اتفقوا على اأنها من اأوكد العبادات واأجل الطاعات واأعظم �سعائر الإ�سالم))).

و�سالة اجلماعة واجبة عند جمهور اأهل العلم، واإن اختلف يف وجوبها على الأعيان)2)، 
ينظر: الإف�ساح لبن هبرية )/60)، املب�شوط 2/)2-23، الذخرية 2/ 265، الأم لل�سافعي 50/2)،   (((

املغني 5/3، جمموع الفتاوى 225/23.
تيمية  لبن  الفتاوى  جمموع   ،(60/4 املجموع  املغني3/2،   ،349/( القراآن  لأحكام  اجلامع  ينظر:   (2(

.222/23
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ولي�ض حكم �شالة اجلماعة هو حمل البحث، واإمنا املق�شود هو بيان حكم ترك امل�شاب 
مبر�ص كورونا ل�سالة اجلماعة، والكالم هنا مبني على حكم �سالة اجلماعة، واأما عند 
من يرى اأنها �سنة فقد ل ترد عنده امل�ساألة، ولهذا فاملالكية مثاًل يجعلون العذر هنا يف 
�سالة اجلمعة دون �سالة اجلماعة بناًء على قولهم باأن �سالة اجلماعة �سنة موؤكدة اأو 

فر�ص كفاية؛ لأنهم ل يوجبون �سالة اجلماعة على الأعيان اأ�سالً ))). 

وقد اتفق العلماء على اأن املر�ص ُيعّد عذًرا يف ترك اجلماعة، ونقل التفاق على 
ذلك غري واحد من اأهل العلم)2).

جاء يف الأو�سط يف ال�سنن والإجماع والختالف لبن املنذر: “ول اختالف اأعلمه 
بني اأهل العلم اأن للمري�ص اأن يتخّلف عن اجلماعة من اأجل املر�ص”)3).

اجلمعة  عليه  جتب  ل  “املري�ص  املقت�سد:  ونهاية  املجتهد  بداية  يف  وجاء 
باتفاق”)4).

يدل على هذا: 

بيته  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  »�سلى  قالت:    عائ�سة  حديث  الأول:  الدليل 
اأن  اليهم  فاأ�سار  قياًما،  قوًما  خلفه  و�سلى  جال�ًسا،  ف�سلى  �ساٍك،  وهو 

اجل�سوا...«)5).

وجه الدللة: دّل احلديث على اأن املر�ص عذر يف ترك اجلماعة، فقد �سلى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بيته ومل ي�سلِّ يف امل�سجد. 

ينظر: التمهيد 8/6)3، الذخرية 265/2، بداية املجتهد )/02).  (((
ينظر: حا�سية ابن عابدين 2/ 292، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي 5/ 249، املجموع 4/ 204، املغني   (2(

)/)63، الإن�ساف 464/4.
ينظر: الأو�سط يف ال�سنن والإجماع والختالف 4/ 39).  (3(

بداية املجتهد )/57).  (4(
اأخرجه البخاري يف كتاب الأذان، باب اإمنا جعل الإمام ليوؤمت به رقم )688)، وم�سلم يف ال�سالة، باب   (5(

ائتمام املاأموم بالإمام رقم )2)4).



د.  عبداهلل بن راضي الشمري

العدد  احلادي واخلمسون  91العدد  احلادي واخلمسون 90

الدليل الثاين: اأنه ملسو هيلع هللا ىلص ملا مر�ص تخلف عن امل�سجد، وكان بالل يوؤذن بال�سالة، 
ثم ياأتي النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو مري�ص، فيقول: »مروا اأبا بكر فلي�سلِّ بالنا�ص«))).

وجه الدللة: اأن فيه دلياًل على اأن للمري�ص اأن يتخلف عن اجلماعة من اأجل 
املر�ص)2)، فقد اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأبا بكٍر باأن ي�سلي بالنا�ص.

امل�ضاألة الثانية: �ضابط باملر�س املُ�ضقط حل�ضور اجلماعة: 

املراد باملر�ص املُ�سقط حل�سور اجلماعة: هو الذي ي�سق معه الق�سد، واإن كان 
ميكنه الذهاب اإلى امل�سجد؛ لأن عليه �سرًرا يف ذلك وحرًجا، ومن باب اأولى اإذا تعذر 

معه الإتيان)3).

و�سبق ذكر تق�سيم الفقهاء للمر�ص يف املطلب الأول.

وقد اتفق فقهاء املذاهب الأربعة على اأن املري�ص الذي يح�سل بح�سوره ال�سالة 
اإحلاق �سرر بامل�سلني لكونه م�ساًبا مبر�ص معٍد يخ�سى تعديه اإلى غريه، فاإنه مُينع 
اإلى حرمة ح�سوره للجمعة  من ح�سور �سالة اجلمعة واجلماعة، بل ذهب بع�سهم 

واجلماعة، واأنه يجب منعه من احل�سور)4). 

وميكن اأن ُي�ستدل لهذا بالقيا�ص على النهي عن دخول امل�سجد وح�سور اجلماعة 
ملن اأكل ثوًما اأو ب�ساًل اأو كراًثا اأو نحوهما مما له رائحة كريهة، بجامع ح�سول الأذى 
من كل منهما، ملا رواه جابر بن عبداهلل  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأكل 
والكراث فال يقربن  والثوم  الب�سل  اأكل  البقلة -الثوم-«، وقال مرة: »من  من هذه 
اأخرجه البخاري يف موا�سع عدة منها: يف الأذان، باب حد املري�ص اأن ي�سهد اجلماعة )/)6)، وم�سلم   (((

يف كتاب ال�سالة - باب ا�ستخالف الإمام اإذا عر�ص له عذر من مر�ص اأو �سفر )/ 3)3.
الأو�سط 39/4).  (2(

ينظر: املغني )/364.  (3(
 ،(99/2 املجموع   ،46(/( والتح�سيل  البيان   ،423/6 التمهيد   ،66(/( عابدين  ابن  حا�سية  ينظر:   (4(

رو�سة الطالبني )/297، املغني 9/)34، الفروع 34/2، الإن�ساف 304/2.
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م�سجدنا؛ فاإن املالئكة تتاأذى مما يتاأذى منه بنو اآدم«)))، فن�ص ملسو هيلع هللا ىلص على اأن العلة يف 
منع اآكل الثوم من دخول امل�سجد اأذيته للنا�ص)2)، ويف احلديث الآخر اأمره اأن يقعد يف 
بيته فقال: »من اأكل ثوًما اأو ب�ساًل فليعتزلنا اأو ليعتزل م�سجدنا اأو ليقعد يف بيته«)3)، 
فوجب اأن يعترب احلكم حيثما وجدت العلة)4)، فكل ما يتاأذى منه امل�سلون يجب منعه 
من ال�سالة واإخراجه، ومري�ص كورونا اأعظم واأكرث اأذى من اآكل الثوم والب�سل، فهو 

اأولى باحلكم)5).

وعليه: فاإن امل�ساب مبر�ص وباء كورونا معذور يف ترك �سالة اجلماعة، بل ذهب 
اأهل العلم اإلى اأنه يحرم على امل�ساب �سهود �سالة اجلماعة، وهو مذهب املالكية)6)، 
ورواية عند احلنابلة )7)، وهو اختيار �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )8)، وبه �سدر قرار هيئة 

كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية)9).

يدل على ذلك: 

اهلل  قول  ذلك  من  النف�ص  حفظ  وجوب  على  الدالة  ال�سرعية  الن�سو�ص  اأوًل: 
: )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[، وقوله تعالى: 

)ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]الن�ساء: 29[ . 

فهاتان الآيتان تدلن على وجوب جتنب الأ�سباب املف�سية اإلى هالك النف�ص، 
اأخرجه م�سلم يف امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب: نهي من اأكل ثوًما اأو ب�ساًل اأو كراًثا اأو نحوهما، رقم   (((

.(564(
ينظر: التمهيد 423/6.  (2(

رقم  والكرات)،  والب�سل  النيء  الثوم  يف  جاء  )ما  باب  الآذان،  كتاب  �سحيحه  يف  البخاري  اأخرجه   (3(
.(855(

ينظر: البيان والتح�سيل )/)46.  (4(
ينظر: ك�ساف القناع ))/ 498).  (5(

ينظر: التمهيد 423/6، البيان والتح�سيل )/)46.  (6(
ينظر: املغني 9/)34، الفروع 34/2، الإن�ساف 304/2.  (7(

ينظر: الفتاوى الكربى 605/4  (8(
اأ�سدرت هيئة كبار العلماء قرارها رقم )246) يف 6) / 7 / )44)هـ.  (9(
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وفريو�ص كورونا من الأمرا�ص املعدية، فوجب امتناع امل�ساب به من ح�سور 
اجلماعة حفاًظا على اأرواح الآخرين. 

ولي�ص  حمرم)))  امل�سلمني  واأذى  للم�سلمني،  عظيًما  اأذى  ح�سوره  يف  اإن  ثانًيا: 
ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   )ک   تعالى:  قال  مبكروه، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]الأحزاب: 58[.

ثالًثا: اأحاديث النهي عن اأكل الثوم والب�سل، والتي �سبق ذكرها، وحملوا النهي 
الوارد فيها على التحرمي.

املطلب الثالث
حكم تباعد ال�سفوف يف �سالة اجلماعة

ف، وذلك لالأحاديث الواردة املتواترة  اتفق الفقهاء على م�سروعية ت�سوية ال�سَّ
من فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقوله، ولفعل اخللفاء الرا�سدين من بعده؛ وذلك لأن الت�سوية تتعلق 

بركن من اأركان ال�سالة، وقد نقل ابن عبدالرب الإجماع على م�سروعية ذلك)2).

قال ابن املنذر: “واأما ت�سوية ال�سفوف يف ال�سالة، فالآثار فيها �سحاح متواترة 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الرا�سدين ، ول خالف فيه بني العلماء”)3).

كما اتفق فقهاء املذاهب الأربعة على اأن ت�سوية ال�سف يف ال�سالة �سنة)4)، وُحكي 
الإجماع عليه)5). 

وذهب بع�ص اأهل العلم اإلى وجوب ت�سوية ال�سف يف ال�سالة، وهو اختيار �سيخ 
ينظر: املحلى 2)/264، التمهيد 8)/77)-78)، املغني 9/)34، جمموع الفتاوى لبن تيمية 302/27.  (((

ينظر: ال�ستذكار 288/2، اأحكام ال�سف يف ال�سالة، د. عبداهلل املطرودي، �ص54.  (2(
الإقناع يف م�سائل الإجماع )/ 49).  (3(

املغني   ،(97/4 املجموع   ،95/( املهذب   ،2((/( الدواين  الفواكه   ،(36/( احلقائق  تبني  ينظر:   (4(
)/638، الإن�ساف 39/2.
ينظر: فتح الباري 0/2)2.  (5(
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الإ�سالم ابن تيمية)))، ا�ستظهره ابن مفلح)2)، وابن رجب)3)، وبه اأفتت اللجنة الدائمة 
باململكة العربية ال�سعودية)4).

والقول ب�سنية ت�سوية ال�سفوف هو الأظهر، يدل عليه اأدلة كثرية منها: 

وا،  اأوًل: حديث اأن�ص بن مالك  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأقيموا �سفوفكم وترا�سّ
فاإين اأراكم من وراء ظهري، وكان اأحدنا يلزق منكبه مبنكب �شاحبه، وقدمه 

بقدمه«)5).

اأنه قال: »فاأقيموا ال�سف يف ال�سالة، فاإن  اأبي هريرة عن النبي  ثانًيا: حديث 
اإقامة ال�سف من ح�سن ال�سالة«)6).

ويف رواية: »فاإن ت�سوية ال�سفوف من متام ال�سالة«)7).

وجه الدللة من احلديثني من وجهني: 

الوجه الأول: اأنه مل يذكر اأن اإقامة ال�سفوف وت�سويتها من اأركان ال�سالة، ول 
من واجباتها، واإمنا من متامها وح�شنها بدليل قوله: »فاإن اإقامة ال�شف من 

ح�سن ال�سالة«.

الوجه الثاين: اأن قوله »من متامها« يدل على ال�شتحباب؛ فتمام ال�شيء اأمر زائد 
على حقيقته)8). 

وبناء على هذا فاإن الذي يظهر هو جواز �سالة اجلماعة مع وجود م�سافات بني 
ينظر: الختيارات الفقهية، �ص50.  (((

ينظر: الفروع )/408.  (2(
ينظر: فتح الباري 248/4.  (3(

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة برقم 72)4.  (4(
اأخرجه البخاري يف الأذان، باب اإقبال الإمام على النا�ص عند ت�سوية ال�سفوف، رقم )9)7).  (5(

اأخرجه البخاري يف الأذان، باب اإقامة ال�سف يف ال�سالة، رقم )722).  (6(
اأخرجه م�سلم يف الأذان، باب ت�سوية ال�سفوف واإقامتها وف�سل ال�سف الأول فالأول، رقم)435).  (7(

ينظر: طرح الترثيب 289/2.  (8(
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امل�سلني اإذا كان هذا التباعد ي�ساعد على منع انت�سار العدوى بني امل�سلني، وهو ما 
تقرره اجلهات املخت�سة اليوم.

يدل على هذا: 

اأوًل: اأن �سد الفرج وت�سوية ال�سف بالتقارب))) بني امل�سلني �سنة بالتفاق، وترك 
ال�سنة ل يبطل ال�سالة. 

املعترب  الُعذر  اأجل  ال�سالة من  اأركان  اأباحت ترك ركن من  ال�سريعة  اأن  ثانًيا: 
كال�سالة قاعًدا، وكذلك اأباحت اجلمع من اأجل املطر من اأجل اأداء �سالة 
اجلماعة يف امل�شجد، مع اأن الوقت من اأ�شد �شروط �شالة اجلماعة فكيف ل 

ت�سقط املُ�ساّفة وهي �سنة؟ 

ثالًثا: اأن ترك ت�سوية ال�سفوف �سواًء قلنا بال�سنية اأو بالوجوب مع بقاء اإقامة اأولى 
من ترك �سالة اجلماعة؛ وذلك مراعاًة لق�سد ال�سريعة يف اإقامة ال�سالة 

يف امل�ساجد والتي هي من اأعظم �سعائر الإ�سالم.

رابًعا: اأن دراأ مف�سدة انتقال العدوى اأعظم من م�سلحة ت�سوية، ففي دراأ املف�سدة 
النف�ص  وحفظ  ال�سريعة،  مقا�سد  اأعظم  من  وهو  النف�ص،  على  حفاًظا  هنا 

مقدم على �سنية ت�سوية ال�سفوف، بل هو مقدم عليه حتى لوقلنا بالوجوب. 

خام�ًسا: اأن الفقهاء ن�سوا على عدم بطالن ال�سالة ولو وجدت الفرج بني ال�سف. 

تبطل)  “)ول   :(695  /(( املنتهى)  غاية  �سرح  النهى  اأويل  )مطالب  يف  قال 
ال�سالة )بقطع �سف مطلًقا)، اأي: �سواء كان وراء الإمام اأو عن ميينه )اإل) اأن يكون 
قطع ال�سف )عن ي�ساره)، اأي: الإمام )اإذا بعد) املنقطع )بقدر مقام ثالثة رجال)؛ 
املراد)  اأن  الكربى )ويتجه:  الرعاية  به يف  ابن حامد، وجزم  قاله  فتبطل �سالته، 
ت�سوية ال�سفوف ت�سمل عدة اأ�سياء: فت�سمل ت�سوية املحاذة، وت�سمل الرتا�ّص يف ال�سف و�سد الفرج، وت�سمل   (((
اإكمال ال�سف الأول فالأول. قال النووي يف املجموع 4/ 226: “واملراد بت�سوية ال�سفوف اإمتام الأول فالأول 
و�سد الفرج ويحاذي القائمني فيها بحيث ل يتقدم �سدر اأحد ول �سيء منه على من هو بجنبه ول ي�سرع يف 
ال�شف الثاين حتى يتم الأول، ول يقف يف �شف حتى يتم ما قبله”، وينظر: ال�سرح املمتع ل بن عثيمني 0)/3.
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ببطالن �سالة �سف انقطع عن ي�سار الإمام بقدر مقام ثالثة رجال )ما مل تنو)، اأي: 
ما مل تنو الطائفة املنقطعة )مفارقة) الإمام، فاإن نوت مفارقته؛ �سحت... )و) يتجه 
ا: )اأنه من بعد عن ال�سف) مع حماذاته له، وكان بعده عنه )قدر ذلك)، اأي:  اأي�سً

مقام ثالثة رجال )ففذ)، اأي: فرد ل ت�سح �سالته.

وهذا لي�ص بوجيه، اإذ قد تقدم اأنه ل باأ�ص بقطع ال�سف خلف الإمام، وعن ميينه، 
وهو ي�سمل الواحد واجلماعة”))).

وجاء يف حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج: “اإن كان تاأخرهم عن �سد الفرجة لعذر 
كوقت احلر بامل�سجد احلرام؛ مل يكره لعدم التق�سري”)2).

وعليه: فالذي يظهر هو جواز �سالة اجلماعة مع وجود م�سافات بني امل�سلني اإذا 
كان هذا مما ي�ساعد يف الوقاية من الإ�سابة بالعدوى ويحد من تناقل وانت�سار الوباء 

باإذن اهلل.

يف  م�ستحب  ال�سفوف  ر�ص  اأن  يرون  الذين  الأربعة  املذاهب  قول  على  فاأما   
ال�سالة ولي�ص واجبا فالأمر ظاهر.

واأما على القول بالوجوب فت�سح اأي�سا ول يختلف احلكم وذلك: 

ال�سفوف، بل هو  ت�سوية  واجًبا عند من يقول بوجوب  لي�ص  الفرج  اأن �سد  اأوًل: 
تعار�ص �سد  واإذا  والت�سوية عندهم هي يف املحاذة، وهي واجبة،  م�ستحب، 

الفرج واملحاذاة فتقدم املحاذاة.

جاء يف الختيارات الفقهية لبن تيمية جمع البعلي )�ص: 433): “وكذلك لو 
ح�سر اثنان ويف ال�سف فرجة فاأيهما اأف�سل: وقوفهما جميًعا اأو �سد اأحدهما 
الفرجة وينفرد الآخر رجح اأبو العبا�ص ال�سطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأن �سد 

الفرجة م�ستحب وال�سطفاف واجب”)3).
مطالب اأويل النهى �سرح غاية املنتهى)/ 695.  (((

حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج 2/ ))3.  (2(
الختيارات الفقهية للبعلي، )�ص: 433).  (3(
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فاإذا يجوز بقاء الفرجة لأجل ال�سطفاف -كما يقول ابن تيمية- مع جتويزه 
�سالة املنفرد خلف ال�سف لعذر، فهذا يدل على اأن ترك الفرجة عنده اأخف، 

وم�ساألتنا اأقرب اإلى ترك الفرجة فتجوز عند احلاجة كما هو احلال اليوم.

ة اأ�سياء:  ويقول ابن عثيمني : “ت�سوية املحاذاة، بل ي�سَمل ِعدَّ

اجح واجبة، وقد �سبقت.. ) ت�سويَة املحاذاة، وهذه على القول الرَّ

، فاإنَّ هذا ِمن كماله...”))).. 2 فِّ ا�صَّ يف ال�سَّ الرتَّ

وهذا يدل على اأن �سد الفرج م�سنون، ولي�ص بواجب عندهم.

ثانًيا: على القول بوجوب ت�سوية ال�سفوف مطلًقا، فاإن هذا الواجب ي�سقط مع العجز.

يقول ابن تيمية : “ونظري ذلك اأن ل يجد الرجل موقًفا اإل خلف ال�سف 
فهذا فيه نزاع بني املبطلني ل�سالة املنفرد واإل ظهر �سحة �سالته يف هذا 

املو�سع لأن جميع واجبات ال�سالة ت�سقط بالعجز”)2).

وعليه: فاإذا اأكدت اجلهات املخت�سة على وجوب التباعد بني امل�سلني، واأن 
تباعد  مع  ال�سالة  فاإن  امل�سلني،  بني  العدوى  انت�سار  منع  يف  ي�ساعد  ذلك 

امل�سلني وترك ت�سوية ال�سفوف �سحيحة يف هذه احلالة.

املطلب الرابع
حكم تغطية الأنف والفم اأثناء ال�سالة بالكمام

لثُّم)3) يف ال�سالة. هذه امل�ساألة مبينة على م�ساألة ذكرها الفقهاء وهي حكم التَّ
ال�سرح املمتع 4/3.  (((

جمموع الفتاوى 396/23.  (2(
التلثم هو: �سد الفم باللثام، قال ابن فار�ص يف معجم مقايي�ص اللغة 234/5: “الالم والثاء وامليم اأ�سيل   (3(
ة: اللثام: ماتغطي به ال�سفة من ثوب”.  يدل على م�ساكة �سيء ل�سيء اأو م�سامته له....، ومن امل�سامَّ

وينظر: ال�سحاح 2026/5، النهاية 3/4)2.
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لثُّم يف ال�سالة يباح للحاجة؛ كمن عر�ص له تثاوؤب ل  اأن التَّ اتفق الفقهاء على 
وعا�سفة،  غبار  اأو  �سديد،  برد  لدفع  تلثم  اأو  واأنفه،  فمه  بتغطية  اإل  ي�ستطيع كظمه 
اأو ملر�ص يقت�سي تغطية الفم وعدم ك�سفه اإلى غري ذلك من احلاجات التي تعر�ص 

لالإن�سان يف �سالته، فال ي�ستطيع دفعها اإل بتغطية فمه واأنفه))).

وقد اختلف اأهل العلم يف هذه امل�ساألة على قولني: 

لثُّم يف ال�سالة مكروه، وهو قول جمهور العلماء من احلنفية)2)،  القول الأول: اأن التَّ
واملالكية)3)، وال�سافعية)4)، وهو ال�سحيح من مذهب احلنابلة)5).

لثُّم يف ال�شالة غري مكروه، بل هو مباح ل �شيء فيه، وهو  التَّ اأن  القول الثاين: 
رواية عند احلنابلة)6).

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: حديث اأبي هريرة  اأن ر�سول ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن ال�سدل يف ال�سالة، 
واأّن يغطي الرجل فاه)7).

ال�سالة،  فاه يف  الرجل  تغطية  النهي عن  الدللة: احلديث �سريح يف  وجه 
لثُّم يف ال�سالة، والنهي يف احلديث حممول على الكراهة)8). ويدخل يف هذا التَّ
ينظر: بدائع ال�سنائع 78/2، اخلر�سي على خمت�سر خليل )/205، املجموع 84/3)، ك�ساف القناع   (((

)/276، اأحكام لبا�ص الرجل؛ اأحكامه و�سوابط يف الفقه الإ�سالمي، �ص074).
ينظر: بدائع ال�سنائع )/6)2، حا�سية ابن عابدين )/652.  (2(

ينظر: التاج والإكليل )/502، حا�سية اخلر�سي على خمت�سر خليل )/250.  (3(
ينظر: املهذب 79/3)، نهاية املحتاج 58/2.  (4(

ينظر: املغني 298/2، الإن�ساف )/470.  (5(
ينظر: املغني 298/2، الفروع )/342، الإن�ساف )/470.  (6(

ال�سدل، رقم )639)، والرتمذي يف ال�سالة، باب ما جاء  اأبوداود يف ال�سالة، باب ما جاء يف  رواه   (7(
يف كراهية ال�سدل يف ال�سالة، رقم )378)، واحلاكم يف ال�سالة، رقم ))93)، وقال: “هذا حديث 

�شحيح على �شرط ال�شيخني”، و�شححه الألباين يف �شحيح �شنن اأبي داود )/90).
ينظر: املغني 289/2.  (8(
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الدليل الثاين: اأن التلثم يف ال�شالة فيه ت�شبه باملجو�ض الذين يفعلون ذلك عند 
نريانهم التي يعبدونها، وقد ُنهينا عن الت�سبه بهم))).

اأدلة القول الثاين: 

مل اأقف لهم على دليل ظاهر لأ�سحاب هذا القول، ولكن ميكن اأن ُي�ستدل لهم 
باأن يقال: 

�شروط  من  ب�شرط  اإخالل  فيه  ولي�ض  ال�شالة،  يف  التلثم  عن  النهي  يثبت  مل 
�سحتها فلم يكن مكروًها، اإذ الكراهة حكم �سرعي فال يثبت اإل بدليل، ومما يوؤيد 
ذلك اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر من تثاءب بو�سع يده على فيه)2)، ومل يخ�ص ذلك بحال دون 
حال، ف�سمل ذلك ما اإذا تثاءب داخل ال�سالة اأو خارجها، ولو كانت تغطية الفم يف 

ال�سالة مكروهة ل�ستثنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص حال ال�سالة من ذلك الأمر)3). 

ونوق�ص: اأن الن�ص الوارد يف امل�ساألة ثابت، و�سححه جمع من الأئمة، وله �سواهد 
تدل على �سحته كما �سبق ذكره يف تخريج احلديث.

الرتجيح: 

الذي يظهر -واهلل اأعلم- اأن القول الأول هو الراجح، وذلك: . )

لقوة ما ا�ستدلوا به، وهو ن�ص يف امل�ساألة.. 2

�ضعف اأدلة القول الثاين.

ولكن تزول هذه  ال�سالة،  اأثناء  ال�سالة مكروه  الكمامة وقت  لب�ص  فاإن  وعليه: 
الكراهة للحاجة، واحلاجة يف الظروف احلالية قائمة ومتحققة؛ لأن لب�ص الكمامة 
ينظر: بدائع ال�سنائع )/6)2، اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم )/344، اأحكام اللبا�ص املتعلقة بال�سالة   (((

وال�سيام، د. �سعد اخلثالن، �ص476.
كما جاء ذلك يف حديث اأبي �سعيد اخلدري  قال: قال ر�سول ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا تثاءب اأحدكم فليم�سك   (2(

بيده على فيه فاإن ال�سيطان يدخل«. اأخرجه م�سلم، رقم )2))).
ينظر: اأحكام اللبا�ص املتعلقة بال�سالة واحلج، د. �سعد اخلثالن، �ص467.  (3(
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يف ظل تف�سي وباء كورونا ي�ساعد على منع انت�سار العدوى بني امل�سلني، وحتى كله 
بناء على قول اجلمهور: باأن التلثم يف ال�شالة مكروه، واأما على القول الثاين وهو 

اإباحة التلثم يف ال�سالة فالأمر ظاهر.

املطلب اخلام�س
حكم ترك امل�ساب مبر�س كورونا �سالة اجلمعة

�سالة اجلمعة �سعرية من �سعائر الإ�سالم، بل من اأعظم �سعائره، ويوم اجلمعة 
اأف�سل اأيام الأ�سبوع))). 

واإجماع  وال�سنة  الكتاب  بدللة  بال�سرورة  فر�سيتها  املعلوم  الفرائ�ص  من  وهي 
الأمة.

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   اأما الكتاب فقوله تعالى: 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( ]اجلمعة: 9[.

ومن ال�سنة قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لينتهني اأقوام عن ودعهم اجلمعات، اأو ليختمن اهلل على 
قلوبهم ثم ليكونن من الغافلني«)2).

اأنها  تيمية،  وابن  وابن قدامة،  املنذر،  وابن  الكا�شاين،  نقل  الإجماع: فقد  واأما 
فر�ص عني بالإجماع)3).

عنه  ت�سقط  اجلمعة  ح�سور  عليه  ي�سق  الذي  املعدي  باملر�ص  امل�ساب  واملري�ص 
لعذر املر�ص باتفاق العلماء)4).

ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية 25/ 289.   (((
اأخرجه م�سلٌم يف كتاب اجلمعة، باب التغليظ يف ترك اجلمعة، رقم )865).  (2(

ينظر: بدائع ال�سنائع )/256، الإجماع لبن املنذر: �ص 47، املغني 8/2)2، جمموع فتاوى ابن تيمية   (3(
.6(5/((

نقل الإجماع ابن ر�سد  يف بداية املجتهد )/3))، وينظر: الأم لل�سافعي )/8)2، املحلى 259/3،   (4(
التاج   ،352/4 املجموع   ،304/( واملعونة   ،96/2 املغني   ،258/( ال�سنائع  بدائع   ،22/2 املب�شوط 

والإكليل 556/2، الكايف لبن عبدالرب 72، الإن�ساف 300/2.
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فاجلمعة  ال�سعي؛  مينعه  ل  مر�سه  كان  فاإن  املري�ص  “فاأما  املعونة))):  يف  قال 
واجبة عليه، واإن كان مانًعا له منها �سقطت اجلمعة عنه”. 

اجلماعة  التخلف عن �سالة  للمكلف  تبيح  التي  الأعذار  على  الكالم  �سبق  وقد 
واجلمعة، وتق�سيم تلك الأعذار، واأن هذه الأعذار �ساملة للجمعة واجلماعة)2).

وهذه الأعذار هي عامة يف اجلمعة واجلماعة.

قال يف املغني: “وت�سقط اجلمعة بكل عذر ُي�سقط اجلماعة”)3).

به  �سقطت  اجلمعة  غري  يف  اجلماعة  به  �سقطت  عذر  “كل  املجموع:  يف  وقال 
اجلمعة”)4).

اجلمعة  ترك  للمكلف  يبيح  عذًرا  يعد  فاملر�ص  املر�ص.  الأعذار:  تلك  ومن 
بالتفاق)5).

اجلمعة  عن  املكلف  لتخلف  مبيًحا  ُيعّد  الذي  املر�ص  �سابط  بيان  �سبق  وقد 
واجلماعة يف املطلب الأول من هذا املبحث.

فيباح للمري�ص مبر�ص كورونا اأن يتخلف عن ح�سور اجلمعة، وهذا ل �سك ظاهر، 
ولكن هل مينع من ح�سور اجلمعة؟

�سبق بيان كالم الفقهاء باأن املري�ص مبر�ص ُمْعٍد مينع من امل�سجد ومن ح�سور 
اجلمعة واجلماعات، بل ذهب كثري من الفقهاء، والهيئات ال�سرعية لتحرمي ح�سوره 

وقد �سبق ذكر الأدلة يف املطلب الأول مما يغني عن تكراره. 
للقا�سي عبدالوهاب )/304.   (((

ينظر: املجموع 489/4، الإن�سا 303/2، �سرح ال�سنة 373/2.  (2(
ينظر: املغني 9/3)2.  (3(

املجموع 4/ 489.  (4(
ينظر: حا�سية ابن عابدين 2/ 292، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي 5/ 249، املجموع 4/ 204، املغني   (5(

لبن قدامة )/)63، الإن�ساف 464/4.
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ا:  وميكن اأن ي�ستدل لهذا اأي�سً

اأنه كان هناك رجٌل جمذوٌم يف وفد  الإِمام م�سلم يف �سحيحه  اأخرجه  اأوًل: ما 
َباَيْعَناَك  َقْد  ا  »اإِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اإليه  ملسو هيلع هللا ىلص فاأر�سل  للنبي  ثقيف الذي جاء مبايًعا 

َفاْرجْع«))).

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص مل مينع هذا الرجل من دخول امل�سجد فح�سب بل منعه من دخول 
املدينة حماية لها من الوباء.

ة لنقل  ثانًيا: اأن اختالط امل�شاب باملر�ض املُْعدي بالنا�ض يف اجلمعة يكون مظنَّ
ي الوباء بني النا�ص ب�سبب الجتماع، وكرثة النا�ص. العدوى وتف�سَّ

املطلب ال�ساد�س
حكم ترك �سالة اجلمعة واجلماعة ملن خاف اأ�سابته مبر�س كورونا

مر معنا اأن املر�ص يعترب عذًرا يبيح للمكلف ترك �سالة اجلمعة واجلماعة، ولكن 
وهل  كورونا؟  مبر�ص  ي�ساب  اأن  خاف  ملن  واجلماعة  اجلمعة  �سالة  ترك  حكم  ما 
يجوز ملن كان خائًفا من الإ�سابة بفريو�ص كورونا ويخاف من انتقال العدوى اإليه اإذا 
ح�سر اجلمعة واجلماعة، كاأ�سحاب الأمرا�ص املزمنة، وكبار ال�سن، و�سغار ال�سن، 

واأ�سحاب الأمرا�ص املزمنة ترك �سالة اجلمعة واجلماعة؟

باتفاق  واجلماعة  اجلمعة  ترك  للمكلف  تبيح  التي  الأعذار  من  اخلوف  يعترب 
العلماء)2).

وقد ق�سم الفقهاء اخلوف امل�سقط ل�سالة اجلمعة واجلماعة اإلى ثالثة اأنواع)3): 
اأخرجه م�سلٌم يف ال�سالم، باب اجتناب املجذوم ونحوه حديث، رقم ))223).  (((

الكايف لبن عبدالرب )/252، املجموع 206/4، املغني 376/2،  ابن عابدين )/580،  ينظر: حا�سية   (2(
الإن�ساف 464/4.

 ،390/( الد�سوقي  حا�سية   ،252/( عبدالرب  لبن  الكايف   ،580/( عابدين  ابن  حا�سية  ينظر:   (3(
املحرر)/)9. الفروع 2/)4.
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النوع الول: اخلوف على النف�ص: كاأن يخاف على نف�سه �سلطاًنا ياأخذه اأو يلزمه 
ا اأو �سبًعا اأو دابًّة اأو  ببيعة ظامل ل يقدر على خمالفته، اأو يخاف عدًوا اأو ل�سًّ

�سياًل اأو ناًرا، اأو نحو ذلك مما يوؤذيه يف نف�سه.

النوع الثاين: اخلوف على املال: كمن يخاف على ماله من ال�شياع، فاإن خوفه 
هذا ُيعّد عذًرا يف ترك �سالة اجلماعة.

النوع الثالث: اخلوف على الأهل: كمن يخاف على اأهله من ولد وزوج اأن ي�سيعوا، 
اأو يكون ولده �سائًعا، فريجو وجوده يف تلك احلال.

ويدل على ذلك: 

اأوًل: قوله تعالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: 286[. 

وجه الدللة: يف هذه الآية الكرمية بيان اأن اهلل  ل يكلف النف�ص اإل 
و�سعها، والو�سع: “ما ي�سع الإن�سان فال يعجز عنه ول ي�سيق عليه ول ُيحرج 
فيه”)))، واأمر املكلف ب�سهود اجلمعة واجلماعة مع خوف ح�سول املر�ص هو 
وهذا خالف  ال�سريعة،  به  الذي جاءت  الو�سع  وخروج عن  بامل�سقة،  تكليف 

مقا�سد ال�سريعة.

ثانًيا: حديث ابن عبا�ص  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من �سمع النداء فلم مينعه 
منه  تقبل  مل  مر�ص،  اأو  »خوف  قال:  العذر؟  ما  قالوا:  عذر«،  اتباعه  من 

ال�سالة التي �سلى«)2).

وجه الدللة: دّل احلديث على اأن املر�ص عذر يف ترك �سالة اجلماعة.
تف�سري الزخم�سري )/408.  (((

وابن حبان يف  رقم )793)،  اجلماعة  التخلف عن  التغليظ يف  باب  امل�ساجد،  ماجه يف  ابن  اأخرجه   (2(
والبيهقي، كتاب  تبيح تركها، 5/ 5)4، رقم )2064)،  التي  والأعذار  ال�سالة، باب فر�ص اجلماعة 
 :3(/2 التلخي�ص  يف  احلافظ  قال   ،57  /3 اجلماعة،  ترك  يف  الت�سديد  من  جاء  ما  باب  ال�سالة، 

ابن ماجه، رقم )793). �شنن  �شحيح  يف  الألباين  و�شححه  �سحيح”،  “اإ�سناده 
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فاإذا كان املكلف خائًفا من حدوث مر�ص فاإنه ُيعذر يف ترك اجلمعة واجلماعة، 
وكذلك لو كان خائفًا زيادة املر�ص اأو تباطوؤه. لأنه مبعنى املر�ص))).

وعلى هذا فمن كان خائًفا من الإ�سابة بفريو�ص كورونا وخائًفا من انتقال العدوى 
اإليه اإذا ح�سر اجلمعة واجلماعة، ككبار ال�سن، و�سغار ال�سن، واأ�سحاب الأمرا�ص 
�شعيفة،  مناعته  كانت  ومن  التنف�شية،  الأمرا�ض  اأعرا�ض  من  يعاين  كمن  املزمنة؛ 

فاإنه ُيباح له التخلف عن اجلمعة واجلماعة، وُيرّخ�ص له يف عدم �سهودهما.

جاء يف قرار هيئة كبار العلماء ب�ساأن فريو�ص كورونا: “من خ�سي اأن يت�سرر اأو 
ول  »ل �سرر  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  واجلماعة  �سهود اجلمعة  له يف عدم  ي�سر غريه فريخ�ص 
�سرار« رواه ابن ماجه. ويف كل ما ذكر اإذا مل ي�سهد اجلمعة فاإنه ي�سليها ظهًرا اأربع 

ركعات”)2).

املطلب ال�سابع

حكم ترك املمار�س ال�سحي �سالة اجلمعة واجلماعة

الواجب على املمار�سني ال�سحيني العاملني بامل�ست�سفيات اأداء ال�سالة جماعة يف 
ا، وكذلك يجب عليهم اأداء �سالة  امل�سجد القريب منهم؛ �سواًء كان طبيًبا اأو ممر�سً

اجلمعة يف امل�سجد.

ولكن مع انت�سار فريو�ص كورونا وتزايد احلالت فقد يحتاج املمار�ص ال�سحي من 
الأطباء واملمر�سني للبقاء يف ق�سم الطواري، وترك �سالة اجلمعة واجلماعة، فهل 

يعذرون بهذا؟ 
ينظر: ك�ساف القناع )/495.  (((

اأ�سدرت هيئة كبار العلماء قرارها رقم )246) يف 6) / 7 / )44)هـ.  (2(
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اتفق الفقهاء على اأن التمري�ص))) من اأعذار ترك اجلماعة؛ �سواء لقريب اأو لغريه)2). 

يدل على ذلك: 

اأوًل: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا رخ�ص يف ترك اجلماعة عند ح�سور الع�ساء واحلاجة اإلى 
اخلالء، كان تنبيًها على جواز تركها مبثل هذا العذر؛ لأنه اأعظم �سرًرا)3). 

ثانًيا: اإن احلفاظ على النف�ص الب�سرية من مقا�سد ال�سريعة، وقد حظيت النف�ص 
ال�سريعة  اأوجبت  فقد  ولهذا  الإ�سالمية،  ال�سريعة  فائقة يف  بعناية  الب�سرية 
ا لكل  الإ�سالمية اإنقاذ الأرواح والأنف�ص من الهالك، وجعلت اإنقاذ النف�ص حقًّ
فرد، بالوقاية من الأمرا�ص والأ�سقام قبل حدوثها وبالتداوي بعد حدوثها، 
و�ُسرع من الأحكام ما يكفل حفظ النف�ص وجلب امل�سالح لها، ودرء املفا�سد 
قطع  يف  �سرعًيا  عذًرا  املع�سومة  النف�ص  انقاذ  ال�سريعة  جعلت  كما  عنها، 
العبادة اأو تاأخريها، وهذا ما ن�ص عليه الفقهاء يف كتبهم)4)، بل ن�سوا على 

اأن: القادر اإذا ترك اإنقاذ مع�سوم فاإنه ي�سمن)5).

ومهنة  اهلل،  عند  الأعمال  اأعظم  من  واملمر�سون  الأطباء  به  يقوم  ما  اأن  ثالًثا: 
الطب يراد بها من حيث الو�سع تطبيب الأبدان، واملحافظة عليها، بل املق�سد 
بالإجراءات  امل�ستطاع،  قدر  احلياة  على  املحافظة  هو  الطب  من  الأ�سا�سي 
التمري�ص م�سدر مّر�ص بت�سديد الراء على وزن فعل، وهو اأن يقوم على املري�ص، ويليه يف مر�سه، وقيل   (((
التمري�ص: ح�سن القيام على املري�ص، ومنه قول عائ�سة  الذي رواه البخاري يف كتاب الأذان - 
باب حد املري�ص اأن ي�سهد اجلماعة )/)6): “ملا ثقل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وا�ستد وجعه ا�ستاأذن بع�ص اأزواجه اأن 
مُير�ص يف بيتي فاأُذن له”، ويدخل يف التمري�ص من باب اأولى التطبيب، وهو: مداواة وعالج املر�ص، 

]ينظر: القامو�ص املحيط �ص843، ل�سان العرب )/523[.
ينظر: حا�سية ابن عابدين )/566، اخلر�سي على خمت�سر خليل 2/)9 ا، املجموع 206/4، الفروع   (2(

2/)4، الإن�ساف 464/4.
ينظر: املغني 280/2.  (3(

ينظر: منتهى الإرادات 2/ 6)، حا�سية الرو�ص املربع 3/ 379.  (4(
ينظر: املنور يف راجح املحرر، �ص 6)4.  (5(
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اأهم  اإنعا�سية وعالجية وهذا من  اأو  املعروفة من عمليات جراحية،  الطبية 
مقا�سد ال�سريعة))). 

 و�ُسئلت اللجنة الدائمة لالإفتاء يف اململكة العربية ال�سعودية عن طبيب مناوب يف 
اأحد امل�ستو�سفات تاأتي نوبته وقت �سالة اجلمعة، ماذا يفعل؟ وقد يحتاج اإليه بع�ص 

املر�سى.

فاأجابوا: “الطبيب املذكور يف ال�سوؤال قائم باأمر عظيم ينفع امل�سلمني، ويرتتب 
على ذهابه اإلى اجلمعة خطر عظيم، فال حرج عليه يف ترك �سالة اجلمعة، وعليه اأن 
 : ي�سلي الظهر يف وقتها، ومتى اأمكن اأداوؤها جماعة وجب ذلك؛ لقول اهلل
وجب  معه  يتناوب  من  املوظفني  من  كان  فاإذا   ،](6 ]التغابن:  ھ(  ہ   ہ   )ہ  

عليهم اأن ي�سلوا الظهر جماعة.

وباهلل التوفيق و�سلى اهلل على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم” انتهى)2).

واجلماعة حال  ترك �سالة اجلمعة  ال�سحي يف  املمار�ص  على  وعليه فال حرج 
احلاجة اإليه من اأجل وجود مري�ص يحتاجه، اأو لإنقاذ حياة مري�ص يف حالة حرجة.

ينظر: اأثر مقا�سد ال�سريعة يف �سبط اأخالقيات املهنة الطبية، �ص353.  (((
فتاوى اللجنة الدائمة 90/8).  (2(
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املبحث الثالث
�سالة اجلماعة واجلمعة يف البيوت

وفيه مطلبان: 

املطلب الأول
حكم �سالة اجلماعة يف البيوت

اجلماعة،  �سالة  حمل  فهي  امل�ساجد،  يف  تكون  اأن  اجلماعة  �سالة  يف  الأ�سل 
و�سالة اجلماعة يف البيوت على حالني: اأن تكون ب�سبب عذر، اأو لغري عذر.

احلالة الأولى: 

اأن تكون ال�سالة يف البيوت ونحوها لغري عذر، واحلكم يف هذه احلالة مبني على 
حكم �سالة اجلماعة يف امل�سجد.

ي�سمع  الذي  القريب،  على  واجبة  امل�سجد  اأن �سالة اجلماعة يف  هو:  والأقرب   
النداء، وهو رواية عن اأحمد)))، واختيار �سيخ الإ�سالم ابن تيمية)2). 

يدل على هذا: 

اأوًل: الأدلة الدالة على وجوب �سالة اجلماعة والتي �سبق ذكر طرف منها.

ثانًيا: اأن اجلماعة يف نظر ال�سارع، تكون يف امل�ساجد دون البيوت، فاإن ال�سحابة 
 اإذا طمعوا يف اإدراك اجلماعة، مل يكونوا ي�سلونها يف البيوت، وكانوا 
يذهبون اإلى امل�ساجد، فاإن فاتتهم اجلماعة �سلوها يف البيوت. فجماعتهم مل 

ينظر: جمموع الفتاوى 254/23، الفروع )/578، الإن�ساف 273/4.  (((
ينظر: جمموع الفتاوى 254/23.  (2(
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تكن اإل يف امل�سجد، ومل تكن يف البيت اإل ال�سالة منفرًدا، وقد تغري العرف 
يف زمننا، فجعل بع�ص املرتفهني يجمعون يف بيوتهم))).

احلالة الثانية:

اأن تكون لعذر من نحو مر�ص اأو خوف اأو مطر، ومثله اخلوف من الإ�سابة مبر�ص 
امل�سلمني،  اليوم يف كثري من بالد  كما هي احلال  امل�ساجد  اإغالق  ب�سب  اأو  كورونا، 
و�سبق اأن قلنا اأن مثل هذا يعترب عذًرا و�سبًبا �سرعًيا يبيح للرجال ال�سالة يف البيوت 

وترك اجلماعات يف امل�ساجد.

وعلى القول بوجوب �سالة اجلماعة على الأعيان، فاإنه يجب على من �سلى يف 
الفقهاء؛  باتفاق  اثنان  وهم  اجلماعة؛  �سالة  به  تنعقد  الذي  العدد  وعنده  البيت 
حلديث مالك بن احلويرث  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا ح�سرت ال�سالة فاأذنا 

واأقيما ثم ليوؤمكما اأكربكما«)2). 

 جاء يف املغني: “وتنعقد اجلماعة باثنني ف�ساعًدا ول نعلم فيه خالًفا”)3).

اأن  “وفيه  بن احلويرث:  مالك  بعد ذكره حلديث  للنووي  م�سلم  �سرح  وجاء يف 
اجلماعة ت�سح باإمام وماأموم وهو اإجماع امل�سلمني”)4). 

فعلى املكلف اأن ي�سلي جماعة مع اأهل بيته ممن ل جتب عليهم اجلماعة، اأو مع 
من هم مثله من املعذورين.

يدل على هذا ما يلي: 

اأوًل: عموم الأدلة الدالة على وجوب �سالة اجلماعة.

ثانًيا: اأن �شالة اجلماعة يف البيت حتقق عدة مقا�شد �شرعية، ومن تلك املقا�شد: 
ينظر: في�ص الباري �سرح �سحيح البخاري 2/ 205.  (((

اأخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الإثنان فما فوقهما جماعة رقم )658)، م�سلم، كتاب امل�ساجد،   (2(
باب من اأحق بالإمامة، رقم )674).

املغني 7/3.  (3(
�سرح م�سلم للنووي 303/5.  (4(
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وتن�سيطهم من . ) لل�سالة،  وتعليمهم  الأبناء على �سالة اجلماعة،  تعويد 
اأجل اأدائها جماعة يف حال العذر.

ح�سول الأجر الكثري يف اأداء �سالة اجلماعة يف البيت، والذي ل يح�سل . 2
بالنفراد ح�سول الأجر.

 وقد ن�ص على هذا جمع من اأهل العلم.

 قال يف فتح املنعم �سرح �سحيح م�سلم: “الت�سعيف اإلى خم�ص وع�سرين عاًما يف 
اجلماعات يف اأي مكان، مع تقرير نوع زائد من الف�سل للجماعة يف امل�سجد ونوع اأكرث 

زيادة من الف�سل للجماعة يف م�سجد اجلماعة”))).

وجاء يف حا�سية اجلمل على �سرح املنهج: “وحت�شل ف�شيلة اجلماعة لل�شخ�ض 
ب�سالته يف بيته بزوجة اأو ولد اأو رقيق اأو غريهم”)2).

وجاء يف ال�سرح املمتع: “املعذور يكتب له اأجر اجلماعة كاماًل اإذا كان من عادته 
اأن ي�سلي مع اجلماعة لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا مر�ص العبد اأو �سافر ُكتب له مثل ما كان 

يعمل �سحيًحا مقيًما«”)3).

املطلب الثاين
حكم �سالة اجلمعة يف البيوت

�سبق بيان حكم �سالة اجلمعة، واأنها �سعرية من �سعائر الإ�سالم، بل من اأعظم 
�سعائره، ويوم اجلمعة اأف�سل اأيام الأ�سبوع)4). 

فتح املنعم �سرح �سحيح م�سلم 3/ 377.  (((
حا�سية اجلمل على �سرح املنهج )/ 503.  (2(

ينظر: ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع 4/ 322، واحلديث اأخرجه البخاري، يف الأدب، باب كل معروف   (3(
�سدقة، )8/ )))، رقم: ))602)، وم�سلم، كتاب الزكاة، باب بيان اأن ا�سم ال�سدقة يقع على كل نوع 

من املعروف، )2/ 697)، رقم: )005)).

ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية 25/ 289.  (4(
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ولذا ا�شرتط الأئمة الأربعة وغريهم من الفقهاء ل�شحة �شالة اجلمعة �شروًطا 
حتقق هذه املقا�شد العظيمة التي من اأجلها �ُشرعت هذه ال�شالة.

وهذه ال�شروط منها ماهو حمل اتفاق ومنها))): 

الإ�سالم، والعقل، والبلوغ، والذكورية، واأن يتقدم �سالة اجلمعة خطبتني. 

ومنها ماهو حمل خالف ومنها)2): 

ال�شتيطان، وكونها يف م�شجد، اأو جامع م�شر، كذلك ا�شرتاط عدد معني ل ُتقام 
اجلمعة اإل بوجوده، وا�شرتاط اأن تكون اجلمعة باإذن حاكم، ونحو ذلك.

ومن امل�سائل املهمة التي حدثت بعد جائحة كورونا حكم اإقامة اجلمعة يف البيوت 
يف ظل اإغالق امل�ساجد ب�سبب هذه اجلائحة.

وملعرفة حكم هذه امل�ساألة ل بد من الكالم عن بع�ص امل�سائل، والتي تبنى عليها 
هذه امل�ساألة.

امل�ضاألة الأولى: العدد الذي تنعقد به اجلمعة؟

اتفق الفقهاء على اأن اجلماعة �شرط ل�شالة اجلمعة)3)، بل نقل بع�ص اأهل العلم 
الإجماع على ذلك)4). 

كما اتفقت املذاهب الأربعة على اأن من خالف وانفرد عن اجلماعة، فاإنه يوؤديها 
اأربع ركعات ظهًرا، ول ي�سليها جمعة، واأنه اإن اأداها بكيفية اجلمعة مل ت�سح منه)5).
اأقرب امل�سالك )/362، القوانني الفقهية، �ص8)،  ال�سرح ال�سغري على  ينظر: بدائع ال�سنائع 226/2،   (((
احلاوي 403/2، املجموع 484/4، البيان 542/2، املغني 203/3، الكايف )/477، ال�سرح الكبري 60/5).

امل�سادر ال�سابقة.  (2(
ينظر: بدائع ال�سنائع )/577، خمت�سر خليل �ص 46، الأم )/324، احلاوي الكبري 2 / 677، املجموع   (3(

504/4، املغني 58/3)، الإقناع )/)29.
ينظر: بداية املجتهد )/58)، املجموع 504/4.  (4(

خليل  خمت�سر   ،234  ،233/( املدونة   ،4(6  ،82/( الهداية   ،600-597/( ال�سنائع  بدائع  ينظر:   (5(
�ص46، املجموع 508/4، رو�سة الطالبني )/5)5، نهاية املحتاج 292/2، املغني 202/3 - 205.
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واختلفوا يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة على اأقوال عدها بع�سهم اإلى �ستة ع�سر 
قول)))، اأهمها ثالثة، وهي: 

اأنها ل تنعقد اإل باأربعني، وهذا هو قول ال�سافعية)2)، وهو الرواية  القول الأول: 
امل�سهورة عن الإمام اأحمد، وهي املذهب عند احلنابلة)3).

القول الثاين: اأنها تنعقد بثالثة، وهذا هو قول احلنفية)4)، وهو رواية عن الإمام 
الدائمة  اللجنة  تفتي  وبه  تيمية)6)،  ابن  الإ�سالم  �سيخ  اختارها  اأحمد)5)، 

لالإفتاء باململكة العربية ال�سعودية)7).

القول الثالث: اأنها نتعقد بعدد كثري من غري تقييد بعدد معني، وهذا هو امل�سهور 
يف مذهب املالكية)8).

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: عن اأبي الدرداء  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا اجتمع اأربعون 
رجاًل فعليهم اجلمعة«)9). 

وجه الدللة: اأن مفهوم هذه الأحاديث يقت�سي اأن ما دون الأربعني ل جتب 
عليهم جمعة.

مقدار العدد الذي تنعقد به �سالة اجلمعة، د. عبدالعزيز احلجيالن، �ص4).  (((
ينظر: الأم ) / 90)، املجموع 4 / 502، رو�سة الطالبني 2 / 7.  (2(

ينظر: املغني 2 / 204، الفروع 2 / 99، الإن�ساف 2 / 378.  (3(
على خالف بينهم هل يعترب الإمام منهم؟ فقال اأبو حنيفة وحممد: ثالثة �سوى الإمام، وقال اأبو يو�سف:   (4(

اإثنان �سوى الإمام، ينظر: خمت�سر الطحاوي �ص )35)، وبدائع ال�سنائع 2 / 268.
ينظر: الإن�ساف 2 / 378.  (5(
ينظر: الختيارات، �ص 79.  (6(

ينظر: جملة البحوث الإ�سالمية، العدد 5)، �ص85.  (7(
ينظر: املعونة )/60)، الذخرية )/332.  (8(

قال احلافظ ابن حجر يف التلخي�ص 56/2: “اأورده �ساحب التتمة، ول اأ�سل له”.  (9(



وباء كورونا وأثره على أحكام الطهارة والصالة

العدد  احلادي واخلمسون  111العدد  احلادي واخلمسون 110

الدليل الثاين: حديث م�شعب بن عمري  بعثه النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلى اأهل املدينة 
يوؤمهم اجلمعة، وكانوا اأربعني ))).

وجه الدللة: يدل الأثر اأن الأربعني �شرط؛ وذلك اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اقراأ م�سعًبا 
على ذلك. 

الدليل الثالث: عن جابر  قال: »م�ست ال�سنة يف كل اأربعني فما فوق جمعة 
واأ�سحى وفطر«)2).

وجه الدللة: اأن قول ال�سحابى: م�ست ال�سنة. ين�سرف اإلى �سنة النبى ملسو هيلع هللا ىلص)3)، 
والأثر �شريح باأن الأربعني �شرط. 

اأدلة القول الثاين: 

الدليل الأول: قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( ]اجلمعة: 9[.

اجلمع  ب�سيغة  اجلمعة  ل�سالة  بال�سعي  اأمر  تعالى  اهلل  اأن  الدللة:  وجه 
)ڀ( واأقل اجلمع ثالثة، فتنعقد بهم)4).

الدليل الثاين: ما رواه اأبو �شعيد اخلدري  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا كانوا 
ثالثة فليوؤمهم اأحدهم، واأحقهم بالإمامة اأقروؤهم«)5).

اأخرجه عبدالرزاق يف امل�سنف رقم )46)5) عن الزهري، قال: بعث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص م�سعب بن عمري اإلى   (((
اأهل املدينة ليقرئهم القراآن، فا�ستاأذن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن يجّمع بهم، فاأذن له ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولي�ص يومئٍذ 
باأمرٍي، ولكنه انطلق يعلم اأهل املدينة. وهو مر�سل، وذكر الإمام اأحمد يف رواية اأبي طالب: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو 

ع بهم باملدينة. ينظر: فتح الباري لبن رجب )5/ )33). الذي اأمَر م�سعَب بن عمري اأن يجمِّ
رواه الدارقطني 3/2 يف اجلمعة، باب ذكر العدد يف اجلمعة، والبيهقي 77/3)، يف اجلمعة، باب العدد   (2(
“حديث جابر �سعيف”، وقال ابن  الذين اإذا كانوا يف قرية وجبت، قال النووي يف املجموع 504/4: 

حجر يف الدراية )/6)2: “اإ�سناده �سعيف”.
ينظر: ال�سرح الكبري 5/ )20.  (3(

ينظر: املغني 204/3.   (4(
اأخرجه م�سلم يف امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب من اأحق بالإمامة، رقم )672).  (5(
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وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر الثالثة بالإمامة، وهو عام يف اإمامة ال�سالة 
كلها، اجلمعة واجلماعة))).

الدليل الثالث: اأن الأ�سل وجوب اجلمعة على اجلماعة املقيمني، والثالثة جماعة 
فتجب عليهم؛ اإذ ل دليل على اإ�سقاطها عنهم اأ�سال)2).

اأدلة القول الثالث: 

بالأربعني  اإل بتوقيف، وذلك معدوم، واعتباًرا  اإليه  ُي�سار  التحديد ل  اأن  قالوا: 
لعلة ح�سول عدد تتقرى بهم القرية، وميكن فيهم الإقامة)3).

الراجح: 

الذي يظهر -واهلل اأعلم- اأن الراجح هو القول الأول؛ وذلك ملا يلي: 

ل�سراحة اأدلته.. )

الجتماع، . 2 وهو  اأجله اجلمعة،  �سرعت من  الذي  للمعنى  املوافق  اأن هذا هو 
والجتماع ليكون بالثنني والثالثة والعدد القليل.

اأن القول باأنه ت�شح بالثالثة والأربعة حتكم بالراأي فيما ل مدخل له فيه، فاإن . 3
التقديرات بابها التوقيف، فال مدخل للراأي فيها)4). 

وعليه فاإنه ل ت�شح اإقامة اجلمعة يف البيوت لنتفاء هذا ال�شرط.

امل�شاألة الثانية: هل ُي�شرتط لإقامة اجلمعة اإذن الإمام؟

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 
ينظر: الدرر ال�سنية 8/5).   (((

ينظر: حا�سية الرو�ص املربع لبن قا�سم 437/2.   (2(
ينظر: الإ�سراف )/27).  (3(

ينظر: املغني لبن قدامة 2/ 244.  (4(
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ورواية  احلنفية)))،  قول  وهو  اجلمعة،  لإقامة  الإمام  اإذن  ي�شرتط  الأول:  القول 
عند احلنابلة)2)، وهو املروي عن احل�سن، والأوزاعي)3).

املالكية)4)،  قول  وهو  اجلمعة،  لإقامة  الإمام  اإذن  ا�شرتاط  عدم  الثاين:  القول 
وال�سافعية)5)، واحلنابلة)6).

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: اأنه ل يقيمها اإل الأئمة يف كل ع�سر؛ فكان ذلك اإجماًعا)7)، وقد 
نقل الإجماع غري واحد من اأهل العلم)8).

ونوق�ص:  باأن ما ذكروه اإجماًعا ل ي�سح؛ فاإن النا�ص يقيمون اجلماعات يف 
القرى من غري ا�ستئذان اأحد، ثم لو �سح اأنه مل يقع اإل ذلك لكان اإجماًعا على 

جواز ما وقع ل على حترمي غريه كاحلج يتوله الأئمة ولي�ض �شرًطا فيه)9).

»الزكاة،  قال:  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأ�شحاب  من  رجل  عن  ُروي  ما  الثاين:  الدليل 
واحلدود، والفيء، واجلمعة اإلى ال�سلطان«)0)).

ينظر: بدائع ال�سنائع )/ )26، حا�سية ابن عابدين 8/3.  (((
ينظر: الكايف )/ 330، ال�سرح الكبري 5/ 246.  (2(

ينظر: ال�سرح الكبري 5/ 246.  (3(
ينظر: املدونة )/52).  (4(

ينظر: املجموع 3/4)3، حا�سية الد�سوقي )/0)6.  (5(
ينظر: ال�سرح الكبري 5/ 246، املبدع 64/2).  (6(

هذا اخلالف عند احلنابلة: هو يف اجلمعة الأولى يف البلد، واأما عند احلاجة لتعدد فهم متفقون على   (7(
اأنه ي�شرتط لها اأذن الإمام. ينظر: ال�شرح الكبري 5/ 246، ك�ساف القناع 2/ 39.

ينظر: خمت�سر اختالف العلماء )3/ 299)، اأحكام القراآن للج�سا�ص )5/ )3))، فتح الباري )2)/   (8(
63))، �سبل ال�سالم )4/ )))، التمهيد )0)/ 288).

ينظر: ال�سرح الكبري 5/ 246.  (9(
واملحلى لبن  للج�سا�ص )5/ )3))،  القراآن  واأحكام  العلماء )3/ 299)،  اختالف  )0)) ينظر: خمت�سر 

حزم )))/ 65)).
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�سالة  هذه  لأن  الفتنة؛  اإلى  يوؤدي  الإمام  اإذن  دون  اإقامتها  اأن  الثالث:  الدليل 
توؤّدى بجمع عظيم، ول بد من اأذن الإمام تتميًما لأمره، ومنًعا للخروج عليه، 

والتقدم بني يديه))).

بالواحد  حت�شل  ل  التي  الظاهرة  الدين  اأعالم  من  اجلمعة  اأن  الرابع:  الدليل 
فافتقرت اإلى اإذن الإمام كاجلهاد)2).

امل�سلمني؛  على  وفر�سها  اجلمعة،  �سالة  �سرع   ، اهلل  اأن  اخلام�ص:  الدليل 
حلكم عليا، ومقا�سد عظمى، منها: اإظهار �سعائر الإ�سالم، وبيان جمالها، 
اأن  الطاعة، فوجب  والتعاون على  الوحدة  لتاأكيد  امل�سلمني  واجتماع وتالقي 
ياأذن الإمام للنا�ص اإذًنا عاًما؛ لأنها من �سعائر الإ�سالم وخ�سائ�ص الدين؛ 

فتجب اإقامتها على �سبيل ال�ستهار)3).

اأدلة القول الثاين: 

اأنه دخل على عثمان  الدليل الأول: ما روي عن عبيد اهلل بن عدي بن اخليار: 
وهو حم�سور فقال: اإنك اإمام عامة، ونزل بك ما ترى، وي�سلي لنا اإمام فتنة 
ونتحرج فقال: ال�سالة اأح�سن ما يعمل النا�ص، فاإذا اأح�سن النا�ص فاأح�سن 

معهم، واإذا اأ�ساوؤوا فاجتنب اإ�ساءتهم)4).

اإمام  ينكر على من �سلى اجلمعة خلف   مل  اأن عثمان  الدللة:  وجه 
بن  عثمان  وهو  الأعظم  الإمام  اإذن  بدون  �سلى  الإمام  هذا  اأن  مع  الفتنة، 

 . عفان

وميكن مناق�سته: باأنه هذا يف زمن الفتنة.
ينظر: بدائع ال�سنائع )/ )26.  (((

ينظر: املمتع يف �سرح املقنع )/ 550.  (2(
ينظر: تبيني احلقائق )/ )22.  (3(

اأخرجه البخاري يف الأذان، باب اإمامة املفتون املبتدع، رقم )695).  (4(
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اإذن  لها  ي�شرتط  فلم  الأعيان،  فرائ�ض  من  اجلمعة  �شالة  اأن  الثاين:  الدليل 
الإمام))).

الدليل الثالث: اأن �سالة اجلمعة �سالة ت�سبه �سائر ال�سلوات والتي يقيمها النا�ص 
يف القرى من غري ا�ستئذان اأحد)2).

الرتجيح: 

اجلمعة،  لإقامة  الإمام  اإذن  با�شرتاط  القائل  القول  هو  اأعلم-  -واهلل  الراجح 
وذلك ملا يلي: 

يفّوت  وهذا  جمعة،  يقيم  اأن  اأحد  لكل  لكان  الإمام  اإذن  بعدم  قلنا  لو  اأنه  اأوًل: 
�سرعت  اأجله  من  الذي  وائتالفهم  امل�سلمني  اجتماع  وهو  الأعظم  املق�سود 

اجلمع واجلماعات.

توؤدى بجمع  الفتنة؛ لأن هذه �شالة  اإلى  ال�شلطان لأدى  ُي�شرتط  لو مل  اأنه  ثالًثا: 
عظيم، والتقدم على جميع اأهل امل�سر ُيعد من باب ال�سرف، واأ�سباب العلو 
والرفعة، فيت�سارع اإلى ذلك كل من ُجبل على علو الهمة وامليل اإلى الرئا�سة، 
اإلى  التقاتل، ففو�ص ذلك  اإلى  يوؤدي  وذلك  والتنازع،  التجاذب  بينهم  فيقع 
النا�ص عن  فيمتنع غريه من  له،  اأهاًل  راآه  ين�سب من  اأو  به،  ليقوم  الوايل؛ 

املنازعة، ملا يرى من طاعة الوايل، اأو خوًفا من عقوبته)3).

رابًعا: اأننا لو قلنا: اإن كل من �ساء من اأي حي اأقام اجلمعة بدون مراجعة الإمام، 
اأو نائبه؛ لأ�سبح النا�ص فو�سى، و�سار كل ع�سرة يف حي، ولو �سغرًيا يقيمون 

اجلمعة)4). 
ينظر: ال�سرح الكبري 5/ 247.  (((

ينظر: ال�سرح الكبري 5/ 247. بت�سرف  (2(
ينظر: بدائع ال�سنائع )/ )26.  (3(

ينظر: ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )5/ 26).  (4(
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وجبت  منها  مانع  فاإذا  الإمام،  متعلقات  والعيد  من  اجلمعة  �سالة  اأن  خام�ًسا: 
ح�سول  من  ال�سارع  ملق�سد  خمالفة  البيوت  يف  �سالتها  يف  ولأن  طاعته، 
م�شجد،  يف  تكون  اأن  للجمعة  ي�شرتط  مالك  الإمام  كون  مع  لها  الجتماع 
 وكذلك الفقهاء من ال�سافعية واحلنابلة ي�سرتطون العدد وعليه فاإنه ل ُت�سرع 

�سالة اجلمعة يف البيوت يف هذه النازلة بل ت�سلى ظهًرا اأربع ركعات.

بن  احل�سن  بن  حممد  نقل  “كذلك  يعلي:  اأبي  للقا�سي  الكبري  التعليق  يف  جاء 
هارون -وقد �ُسئل عن اجلمعة يف القرى؟-، فقال: اإذا اأذن لهم ال�سلطان. فقد ن�ص 

على اأنها تقف على ال�سلطان”))). 

وتخريًجا على ما �سبق: فمتى ُعّلقت �سالة اجلمعة ب�سبب جائحة من اجلوائح 
ومن ذلك جائحة كورونا فال ي�سح اإقامة اجلمعة يف البيوت؛ في�سلي النا�ص �سالة 
اجلمعة ظهًرا يف البيوت بدًل عن �سالة اجلمعة، وبهذا �سدرت الفتاوى والقرارات 

من الهيئات ال�سرعية، ومنها: 

 قرار جممع الفقه الدويل التابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي)2)، وقرار هيئةكبار 
العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية)3)، وقرار جمل�ص الإمارات لالإفتاء ال�سرعي)4)، 

قرار هيئة كبار العلماء يف م�سر)5).

الأعياد  الأئمة، واجلماعات كما هى فى  امل�سجد مع  اأن تقام فى  فاجلمعة لبد 
وال�ست�سقاء واخل�سوف واحلج.

ويف  جماعة  يف  اإل  اجلمعة  �سالة  تكون  ول  اجلمع،  من  ماأخوذ  اجلمعة  ا  اأي�سً
التعليق الكبري يف امل�سائل اخلالفية بني الأئمة )3/ 280).  (((

الندوة الطبية الفقهية الثانية بوا�سطة تقنية موؤمتر الفيديو حول مو�سوع )انت�سار الإ�سابة بفريو�ص   (2(
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23465&t_ ينظر:   2020/06/03 بتاريخ:  كورونا). 

 .ref=14026&lan=ar

اأ�سدرت هيئة كبار العلماء قرارها رقم )247) يف 22 / 7 / )44) هـ.  (3(
 .https://www.wam.ae/ar/details/1395302837732 :ينظر  (4(

 .http://www.azhar.eg/scholars :ينظر  (5(



وباء كورونا وأثره على أحكام الطهارة والصالة

العدد  احلادي واخلمسون  117العدد  احلادي واخلمسون 116

�ُسرعت �سالة  اأجلها  التي من  ال�سرعية  لتحقيق مقا�سد  فيه  النا�ص  يجتمع  م�سجد 
اجلمعة، وهذا ل يح�سل اإل باإقامة اجلمعة يف مكان بارز معلوم ملختلف فئات النا�ص. 

لأن  امل�ساجد؛  ال يف  اأيام اخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلص ول يف  ر�سول اهلل  ُتقم يف عهد  ولهذا مل 
ولذلك  اإليها،  ال�سعي  يجب  وبه  لها،  النداء  يرفع  وفيه  الجتماع،  مكان  هو  امل�سجد 
فقط جعل الفقهاء النداء للجمعة �شرًطا من �شروط ال�شحة، واإمنا كان هذا �شرًطا؛ 

لأن اهلل تعالى �سرع النداء ل�سالة اجلمعة بقوله: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  
پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]اجلمعة: 9[، والنداء لال�ستهار؛ ولذا ي�سمى 
جمعة، لجتماع اجلماعات فيها فاقت�سى اأن تكون اجلماعات كلها ماأذونني باحل�سور 

اإذنًا عامًا حتقيقا ملعنى ال�شم))).

متعلقات  من  من  لأنها  الإمام؛  اإذن  بال  تقام  ل  اجلمعة  �سالة  اأن  واخلال�سة: 
الإمام، كما اأنه ي�شرتط لها عدد اأربعني رجاًل، ول بد اأن تكون ال�شالة باجلوامع التي 
يجّمع فيه على الدوام، فال ت�سح يف البيوت ول يف رحبة دار، ول يف �ساحة من الأر�ص 

ما مل تكن موقوفة كم�شليات العيد، فت�شح فيها ب�شرط اأن ياأذن الإمام بذلك.

وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه الفتوى والعمل اليوم يف اململكة العربية 
ال�سعودية.

ينظر: بدائع ال�سنائع ) / 269.  (((
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اخلامتة

فاإين اأحمد اهلل واأ�شكره اأوًل واآخًرا، وظاهًرا، وباطًنا على تي�شريه وتوفيقه حتى 
اأمتمت هذا البحث، واأ�ساأله املزيد من ف�سله وعونه وتوفيقه.

وميكن تلخي�ص ما جاء يف ثناياه فيما يلي: 

اإلى . ) الإن�سان  ومن  الإن�سان  اإلى  ينتقل من احليوان  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص 
فريو�ص  ومُيثِّل  الفريو�سات،  من  كبرية  ف�سيلة  كورونا  وفريو�سات  الإن�سان 

كورونا امل�شتجد �شاللة جديدة مل ي�شبق حتديدها لدى الب�شر من قبل.

من . 2 ا  وخ�سو�سً عموًما  الت�سريع  يف  ال�سارع  رعاه  ما  هي  ال�سريعة  مقا�سد 
م�سالح للعباد، ومما يف�سي اإليها مما يجلب لهم نفًعا اأو يدفع عنهم �سرًرا.

اتفق الفقهاء على اأنه ل يجوز العدول عن ا�ستعمال املاء يف الطهارة مادام . 3
موجوًدا.

اإن عجز املري�ص بكورونا عن ا�ستعمال الرتاب، فاإنه ُي�سلِّي بح�سب حاله. . 4

املراد بالأعذار يف البحث هي الأعذار ال�سرعية التي يجوز للمرء ترك �سالة . 5
اجلمعة واجلماعة عند وجودها، وهذه الأعذار �ساملة للجمعة واجلماعة.

�سالة اجلماعة واجبة عند جمهور اأهل العلم.. 6

اتفق العلماء على اأن املر�ص ُيعّد عذًرا يف ترك اجلماعة، ونقل التفاق على . 7
ذلك غري واحد من اأهل العلم.

اتفق فقهاء املذاهب الأربعة على اأن املري�ص الذي يح�سل بح�سوره ال�سالة . 8
غريه،  اإلى  تعديه  يخ�سى  ُمعٍد  مبر�ص  م�ساًبا  لكونه  بامل�سلني  �سرر  اإحلاق 

فاإنه مينع من ح�سور �سالة اجلمعة واجلماعة.
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ُيرخ�ص يف عدم ح�سور . 9 فاإنه  كورونا  بفريو�ص  الإ�سابة  من  خائًفا  كان  من 
�سالة اجلماعة واجلمعة.

ل حرج على املمار�ص ال�سحي يف ترك �سالة اجلمعة واجلماعة حال احلاجة . 0)
حالة  يف  مري�ص  حياة  لإنقاذ  اأو  اإليه،  بحاجه  مري�ص  وجود  اأجل  من  اإليه 

حرجة.

على . )) مبني  احلالة  هذه  يف  واحلكم  عذر،  لغري  ونحوها  البيوت  يف  ال�سالة 
حكم �سالة اجلماعة يف امل�سجد. 

ال�سحيح اأن �سالة اجلمعة ل تقام بال اإذن الإمام، ول بد اأن تكون ال�سالة . 2)
باجلوامع التي يجّمع فيه على الدوام، فال ت�سح يف البيوت. 

ترك . 3) جواز  على  الإ�سالمي  العامل  يف  ال�سرعية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  اتفاق 
اجلمع واجلماعات واإغالق امل�ساجد -ب�سبب هذه اجلائحة- يعرب عن عاملية 
العامل  وحدة  على  دلياًل  يعترب  كما  ومكان،  زمان  لكل  و�سالحيته  الإ�سالم 

الإ�سالمي ومتا�سكه.

يف . 4) النا�ض  م�شالح  حتقيق  هو  ال�شرعية  الأحكام  ت�شريع  من  العام  املق�شد 
العاجل والآجل.
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قائمة امل�سادر واملراجع

القراآن الكرمي.. )
اأثر الإ�ستطاعة يف الأحكام ال�سرعية، نا�سر بن حممد املنيع، دار كنوز اأ�سبيليا، . 2

الريا�ص، الطبعة الأولى، 434)هـ.
فهد . 3 بن  حممد  د.  الطبية،  املهنة  اأخالقيات  �سبط  يف  ال�سريعة  مقا�سد  اأثر 

املعيقلي، دار الب�سائر- بريوت، الطبعة الأولى: 439)هـ.
الإجماع، ملحمد بن اإبراهيم بن املنذر الني�شابوري، حتقيق: فوؤاد بن عبداملنعم . 4

اأحمد، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة - الإ�سكندرية، ))4)هـ.
اإحكام الإحكام �سرح عمدة الأحكام، لبن دقيق العيد، مطبعة ال�سنة املحمدية.. 5
حممد . 6 حتقيق:  اجل�شا�ض،  الرازي  علي  بن  اأحمد  بكر  لأبي  القراآن،  اأحكام 

ال�سادق قمحاوي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، 2)4)هـ.
العربي، حتقيق: . 7 بابن  املعروف  بن عبداهلل،  بكر حممد  لأبي  القراآن،  اأحكام 

حممد عبدالقادر عطا، دار الفكر - بريوت.
اأبوبكر . 8 ال�سخ�سية،  والأحوال  العبادات  الإ�سالمي،  الفقه  يف  املري�ص  اأحكام 

اإ�سماعيل ميقا، الطبعة اخلام�سة، 404)هـ.
الآداب ال�شرعية واملنح املرعية، لأبي عبداهلل حممد بن مفلح املقد�شي، حتقيق: . 9

�شعيب الأرنوؤوط وعمر القيام، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، 7)4)هـ.
ال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�سار وعلماء الأقطار فيما ت�سمنه املوطاأ . 0)

من معاين الراأي والآثار و�شرح ذلك كله بالإيجاز والخت�شار، لأبي عمر يو�شف 
اأمني قلعجي، موؤ�ش�شة الر�شالة -  بن عبدالب الأندل�شي، حتقيق: عبداملعطي 

بريوت، الطبعة الأولى: 4)4)هـ.



وباء كورونا وأثره على أحكام الطهارة والصالة

العدد  احلادي واخلمسون  121العدد  احلادي واخلمسون 120

الأ�سباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ال�سافعية، لأبي الف�سل عبدالرحمن بن . ))
اأبي بكر ال�سيوطي، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الأولى: 403)هـ.

ن�سر . 2) بن  لأبي حممد عبدالوهاب علي  م�سائل اخلالف،  نكت  الإ�سراف على 
البغدادي، حتقيق: احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم - بريوت، الطبعة الأولى: 

420)هـ.
العني مبهمات . 3) قرة  ل�سرح  املعني  فتح  األفاظ  على حل  الطالبني حا�سية  اإعانة 

الدين، اأبي بكر ابن ال�سيد حممد �سطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والن�سر 
والتوزيع، بريوت.

م . 4) قيِّ بن  بكر  اأبي  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  العاملني،  رب  عن  املوقعني  اإعالم 
اجلوزية، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة الع�شرية - بريوت، 

407)هـ.
الإف�شاح عن معاين ال�شحاح، للوزير عون الدين اأبي املظفر يحيى بن حممد . 5)

بن هبرية، حتقيق: حممد يعقوب عبيدي، مركز فجر - القاهرة.
الإكليل �سرح خمت�سر خليل، ملحمد بن حممد بن اأحمد ال�سنباوي الأزهري، . 6)

امل�سهور بالأمري، ت�سحيح: عبداهلل الغماري، مكتبة القاهرة - م�سر.
اإكمال املعلم بفوائد م�سلم، للحافط اأبي الف�سل عيا�ص بن مو�سى اليح�سبي، . 7)

حتقيق: الدكتور يحي اإ�شماعيل، دار الوفاء للطباعة، املن�شورة، الطبعة الأولى: 
9)4)هــ.

الأم، لأبي عبداهلل حممد بن اإدري�ص ال�سافعي، دار املعرفة - بريوت، الطبعة: . 8)
بدون طبعة، 0)4)هـ/990)م.

اأبي احل�سن علي بن . 9) الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين 
بن  وعبدالفتاح  الرتكي،  عبداملح�شن  بن  عبداهلل  حتقيق:  املرداوي،  �شليمان 

حممد احللو، دار هجر - القاهرة، الطبعة الأولى: 4)4)هـ.
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الأو�سط يف ال�سنن والإجماع والختالف، لأبي بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر . 20
 - طيبة  دار  حنيف،  حممد  بن  اأحمد  �شغري  حماد  اأبو  حتقيق:  الني�شابوري، 

الريا�ص - ال�سعودية، الطبعة: الأولى - 405) هـ/985)م.
البحر الرائق �شرح كنز الدقائق، لزين الدين اإبراهيم ابن جنيم، دار املعرفة، . )2

بريوت، الطبعة الثانية.
بداية املجتهد يف نهاية املقت�سد، لالإمام القا�سي اأبو الوليد جمد بن اأحمد بن . 22

حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي الأندل�سي، دار الفكر. 
حتقيق: . 23 الكا�شاين،  م�شعود  بن  بكر  لأبي  ال�شرائع،  ترتيب  يف  ال�شنائع  بدائع 

علي معو�ص وعادل عبداملوجود، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الأولى: 
8)4)هـ.

البيان والتح�شيل، لأبي الوليد حممد بن ر�شد القرطبي، حتقيق: جمموعة من . 24
الباحثني، دار الغرب الإ�سالمي - بريوت، الطبعة الثانية: 408)هـ.

مرت�سى . 25 الفي�ص حممد  اأبي  الدين  القامو�ص، ملحب  العرو�ص من جواهر  تاج 
الزبيدي احلنفي، املجل�ص الوطني للثقافة والفنون بالكويت، الكويت، 422)هـ.

التاج والإكليل ملخت�سر خليل، لأبي عبداهلل حممد بن يو�سف العبدري، ال�سهري . 26
اق، املطبوع بهام�ص مواهب اجلليل، مكتبة النجاح - ليبيا. باملوَّ

الكربى . 27 املطبعة  الزيلعي،  لعثمان بن علي  الدقائق،  تبيني احلقائق �سرح كنز 
الأمريية ببولق - م�سر، الطبعة الأولى: 3)3)هـ.

حتفة الفقهاء، لعالء الدين حممد ال�شمرقندي، دار الكتب العلمية - بريوت.. 28
مع حا�شيتي . 29 املطبوع  الهيثمي،  بن حجر  لأحمد  املنهاج،  ب�شرح  املحتاج  حتفة 

ال�شرواين والعبادي، دار �شادر.
ت�شحيح الفروع، لعالء الدين علي بن �شليمان املرداوي، حتقيق: اأبي الزهراء . 30

حازم القا�سي، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الأولى: 8)4)هـ.
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الكتب . )3 دار  الربكتي،  املجددي  الإح�سان  عميم  ملحمد  الفقهية،  التعريفات 
العلمية- بريوت، الطبعة: الأولى، 424)هـ/2003م.

بن . 32 الفراء حممد  يعلى  لأبي  الأئمة،  بني  امل�سائل اخلالفية  الكبري يف  التعليق 
بن  فهد  بن  املحقق: حممد  احلنبلي،  البغدادي  بن خلف  بن حممد  احل�سني 

عبدالعزيز الفريح، دار النوادر، دم�سق -الطبعة: الأولى، 435)هـ/4)20م.
التعيني يف �سرح الأربعني، لنجم الدين �سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي . 33

الطويف، املحقق: اأحمد َحاج حمّمد عثمان، موؤ�س�سة الريان- بريوت -، املكَتبة 
املكّية- مّكة - الطبعة: الأولى، 9)4) هـ/998)م.

تف�سري القراآن العظيم، لأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري، املحقق: �سامي . 34
بن حممد �سالمة، دار طيبة- الريا�ص، الطبعة: الثانية 420)هـ/999) م.

بن . 35 اأحمد  الف�سل  لأبي  الكبري،  الرافعي  اأحاديث  تخريج  يف  احلبري  تلخي�ص 
علي ابن حممد بن حجر الع�شقالين، حتقيق: �شعبان اإ�شماعيل، مكتبة الكليات 

الأزهرية - القاهرة.
تهذيب �سنن اأبي داود، لأبي عبداهلل حممد بن اأبي بكر بن قيم اجلوزية، املطبوع . 36

القاهرة،   - تيمية  ابن  مكتبة  عثمان،  عبدالرحمن  حتقيق:  املعبود،  عون  مع 
الطبعة الثانية: 2)4)هـ.

ت�سحيح: . 37 القرطبي،  اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  القراآن،  لأحكام  اجلامع 
اأحمد بن عبدالعليم البدوين، دار الفكر - بريوت، الطبعة الثانية.

جمهرة اللغة، لأبي بكر حممد بن احل�شن بن دريد الأزدي، حتقيق: رمزي منري . 38
بعلبكي، دار العلم للماليني - بريوت، الطبعة الأولى: 987)م.

الأزهري، . 39 الآبي  عبدال�سميع  ل�سالح  خليل،  خمت�سر  �سرح  الإكليل  جواهر 
ت�سحيح: حممد اخلالدي، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الأولى: 8)4)هـ.

حا�سية اجلمل على �سرح املنهج، ل�سليمان اجلمل، دار اإحياء الرتاث العربي.. 40
حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، ملحمد عرفة الد�سوقي، دار اإحياء الكتب . )4
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العربية.
الكبري . 42 الرملي  اأحمد  بن  العبا�ص  لأبي  املطالب،  اأ�سنى  على  الرملي  حا�سية 

الأن�ساري، املطبوعة مع اأ�سنى املطالب، دار الكتاب الإ�سالمي - القاهرة.
حا�سية الرو�ص املربع �سرح زاد امل�ستقنع، لعبدالرحمن ابن قا�سم النجدي، ، . 43

طبعة خا�سة، الطبعة اخلام�سة: 3)4)هـ.
حا�سية القليوبي على �سرح املحلي على منهاج الطالبني، لأحمد بن اأحمد بن . 44

�سالمة القليوبي، دار اإحياء الكتب العربية - م�سر.
احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي، لأبي احل�سن علي بن حممد بن . 45

حبيب املاوردي الب�شري، حتقيق: علي معو�ض، وعادل عبداملوجود، دار الكتب 
العلمية - بريوت، الطبعة الأولى: 4)4)هـ.

اخُلر�سي على خمت�سر خليل، لأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل اخُلر�سي، دار . 46
الفكر -بريوت.

املحقق: . 47 الأعالم،  جند  علماء  املوؤلف:  النجدية،  الأجوبة  يف  ال�شنية  الدرر 
عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم، الطبعة: ال�ساد�سة، 7)4)هـ/996)م.

دليل امل�سطلحات الطبية، عماد اخلطيب واآخرون، مكتبة اليازوري العلمية، . 48
عمان- الأردن، الطبعة الأولى.

الغرب . 49 دار  بوخبزة،  حممد  حتقيق:  القرايف،  اإدري�ض  بن  لأحمد  الذخرية، 
الإ�سالمي - بريوت، الطبعة الأولى: 994)م.

رد املحتار على الدر املختار )حا�سية ابن عابدين)، ملحمد اأمني بن عمر بن . 50
عابدين، حتقيق: علي معو�ض وعادل عبداملوجود، دار عامل الكتب، الريا�ض، 

الطبعة الأولى: 420)هـ.
مركز . )5 حميد،  بن  عبداهلل  بن  �سالح  د.  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  احلرج  رفع 

البيان للبحوث والدرا�سات، الطبعة الأولى: 437)هـ.
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الكتب، . 52 عامل  دار  النووي،  �سرف  بن  ليحيى  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�سة 
الريا�ص، طبعة خا�سة: 423)هــ.

م . 53 قيِّ بن  بكر  اأبي  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  العباد،  خري  هدي  يف  املعاد  زاد 
اجلوزية، حتقيق: �شعيب الأرنوؤوط وعبدالقادر الأرنوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة - 

بريوت، الطبعة الثالثة: 9)4)هـ.
اإ�شماعيل الأمري ال�شنعاين، . 54 اإلى بلوغ املرام، ملحمد بن  �شبل ال�شالم املو�شلة 

حتقيق: فواز اأحمد رمزي واإبراهيم اجلمل، دار النفائ�ض - الريا�ض، الطبعة 
ال�ساد�سة: 2)4)هـ.

�شنن اأبي داود، ل�شليمان بن الأ�شعث ال�شج�شتاين الأزدي، حتقيق: حممد حميي . 55
الدين عبداحلميد، املكتبة الع�سرية - بريوت، 6)4)هـ.

بريوت، . 56  - املعرفة  دار  البيهقي،  احل�سني  بن  اأحمد  بكر  لأبي  الكربى،  ال�سنن 
3)4)هـ.

ح�شن . 57 حتقيق:  الن�شائي،  �شعيب  بن  اأحمد  عبدالرحمن  لأبي  الكبى،  ال�شنن 
عبداملنعم �سلبي، موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت، الطبعة الأولى: )42)هـ.

ال�سنن، لبن ماجه اأبي عبداهلل حممد بن يزيد القزويني، اعتنى به: اأبو �سهيب . 58
الكرمي، دار بيت الأفكار الدولية - بريوت، الطبعة الأولى: 9)4)هـ.

�شرح الزرقاين على خمت�شر خليل، لعبدالباقي الزرقاين، دار الفكر - بريوت.. 59
�سرح العناية على الهداية، لأكمل الدين حممد البابرتي، دار الفكر - بريوت.. 60
ال�سرح الكبري، ل�سم�ص الدين اأبي الفرج عبدالرحمن بن حممد بن اأحمد بن . )6

بن  وعبدالفتاح  الرتكي،  عبداملح�شن  بن  عبداهلل  حتقيق:  املقد�شي،  قدامة 
حممد احللو، دار هجر - القاهرة، الطبعة الأولى: 4)4)هـ.

�شرح املجلة، ل�شليم ر�شتم باز اللبناين، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الثالثة.. 62
ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع، ملحمد بن �سالح العثيمني، دار ابن اجلوزي - . 63



د.  عبداهلل بن راضي الشمري

العدد  احلادي واخلمسون  127العدد  احلادي واخلمسون 126

الريا�ص، الطبعة الأولى: 422)هـ.
�شرح النووي على �شحيح م�شلم، لأبي زكريا يحيى بن �شرف النووي، حتقيق: . 64

جمموعة باحثني باإ�سراف عبداحلميد بلطه جي، دار اخلري -بريوت، الطبعة 
الأولى: 4)4)هـ.

العينى، . 65 بن  مو�سى  بن  اأحمد  بن  حممود  حممد  لأبي  داود،  اأبي  �سنن  �سرح 
حتقيق: اأبو املنذر خالد بن اإبراهيم امل�شري، مكتبة الر�شد، الريا�ض، الطبعة 

الأولى، 420)هـ.
�سرح �سحيح البخاري )ابن بطال)، لأبي احل�سن علي بن خلف بن عبدامللك . 66

اإبراهيم ال�سبيحي، مكتبة  اإبراهيم -  بن بطال القرطبي، املحقق: يا�سر بن 
الر�سد- الريا�ص، الطبعة الثانية: 423)هـ.

67 . - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  النووي،  �سرف  بن  ليحيى  م�سلم،  �سحيح  �سرح 
بريوت، الطبعة الثالثة.

حممد . 68 حتقيق:  الطحاوي،  حممد  بن  اأحمد  جعفر  لأبي  الآثار،  معاين  �شرح 
زهري النجار، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الثالثة: 6)4)هـ.

اد اجلوهري، حتقيق: اأحمد عبدالغفور عطار، دار . 69 ال�شحاح، لإ�شماعيل بن حمَّ
العلم للماليني - بريوت، الطبعة الرابعة: 407)هـ.

اجلعفي . 70 املغرية  بن  اإ�سماعيل  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  البخاري،  �سحيح 
الدولية - بريوت،  الأفكار  الكرمي، دار بيت  اأبو �سهيب  به:  البخاري، اعتنى 

الطبعة الأولى: 9)4)هـ.
�شحيح �شنن اأبي داود، ملحمد نا�شر الدين الألباين، مكتب الرتبية العربي لدول . )7

اخلليج - الريا�ص، الطبعة الأولى: 409)هـ.
اأبو . 72 به:  اعتنى  الني�سابوري،  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  لأبي  م�سلم،  �سحيح 

�سهيب الكرمي، دار بيت الأفكار الدولية - بريوت، الطبعة الأولى: 9)4)هــ.
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العربي، . 73 اأحياء الرتاث  العراقي، دار  الدين عبدالرحيم  الترثيب، لزين  طرح 
بريوت.

عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، لبدر الدين اأبي حممد حممود بن اأحمد . 74
العيني، حتقيق عبداهلل بن حممد عمر، دار الكتب العلمية - بريوت.

العلمية-. 75 الكتب  دار  الهروي،  �سالم  بن  القا�سم  عبيد  لأبي  احلديث،  غريب 
بريوت، الطبعة الأولى: 406)هـ.

اأبو . 76 بن حممد مكي،  لأحمد  والنظائر،  الأ�سباه  �سرح  الب�سائر يف  عيون  غمز 
العبا�ص، �سهاب الدين احل�سيني احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية- بريوت، 

الطبعة: الأولى: 405)هـ - 985)م.
تيمية . 77 بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبي  الدين  لتقي  الكربى،  الفتاوى 

اين، مكتبة الريا�ض احلديثة، 403)هـ. احلرَّ
بن . 78 اأحمد  وترتيب:  جمع  والإفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى 

عبدالرزاق الدوي�ص، رئا�سة اإدارة البحوث العلمية والإفتاء - الريا�ص، الطبعة 
الرابعة: 423)هـ.

حجر . 79 بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  لأبي  البخاري،  �سحيح  ب�سرح  الباري  فتح 
الطبعة  القاهرة،   - الريان  دار  اخلطيب،  الدين  حمب  حتقيق:  الع�شقالين، 

الثانية: 407)هـ.
فتح القدير، ملحمد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي، املعروف بابن الهمام، دار الفكر . 80

- بريوت.
دار . )8 ل�شني،  �شاهني  مو�شى  الدكتور  حتيق  م�شلم،  �شحيح  �شرح  املنعم  فتح 

ال�سروق، الطبعة الأولى: 423)هـ/2002م.
الفروع، ل�شم�ض الدين اأبي عبداهلل حممد بن مفلح املقد�شي، حتقيق: عبداهلل . 82

بن عبداملح�سن الرتكي، موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت، الطبعة الأولى: 424)هـ.
الفواكه الدواين �شرح ر�شالة ابن اأبي زيد القريواين، لأحمد بن غنيم بن �شامل . 83
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النفراوي املالكي، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الأولى: 8)4)هـ.
بن . 84 عبدالعزيز  الدين  عز  حممد  لأبي  الأنام،  م�سالح  يف  الأحكام  قواعد 

طه  حتقيق:  الدم�شقي،  ال�شلمي  احل�شن  بن  القا�شم  اأبي  بن  عبدال�شالم 
عبدالروؤوف �سعد، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، الطبعة 4)4)هـ. 

الكايف، ملوفق الدين اأبي حممد عبداهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�شي، حتقيق: . 85
عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، دار هجر - القاهرة، الطبعة الأولى: 7)4)هـ.

86 . - الكتب  عامل  البهوتي،  يون�ص  بن  ملن�سور  الإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف 
بريوت، الطبعة الأولى: 7)4)هـ.

ل�سان العرب، لأبي الف�سل حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي امل�سري، دار . 87
عامل الكتب - الريا�ص، الطبعة الأولى: 424)هـ.

بريوت، . 88  - املعرفة  دار  ال�شرخ�شي،  �شهل  اأبي  بن  حممد  بكر  لأبي  املب�شوط، 
409)هـ.

جملة البحوث الإ�سالمية ال�سادرة عن اإدارة البحوث العلمية والإفتاء باململكة . 89
العربية ال�سعودية.

حممد . 90 حتقيق:  النووي،  �شرف  بن  يحيى  زكريا  لأبي  املهذب،  �شرح  املجموع 
جنيب املطيعي، دار اإحياء الرتاث العربي، 5)4)هـ.

وترتيب: عبدالرحمن بن . )9 تيمية، جمع  اأحمد بن  الإ�سالم  �سيخ  جمموع فتاوى 
ع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف - املدينة املنورة،  حممد بن قا�سم، جممَّ

6)4)هـ.
احلراين، . 92 تيمية  بن  عبدال�شالم  البكات  اأبي  الدين  ملجد  الفقه،  يف  املحرر 

حتقيق: عبداهلل الرتكي، موؤ�ش�شة الر�شالة - بريوت، الطبعة الأولى، 428)هـ.
املحلى بالآثار، لأبي حممد علي بن اأحمد بن حزم الظاهري، حتقيق: عبدالغفار . 93

البنداري، دار الفكر - بريوت.
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اأحمد بن حممد الطحاوي، اخت�سار: . 94 خمت�سر اختالف العلماء، لأبي جعفر 
اأبي بكر اأحمد بن علي اجل�شا�ض الرازي، حتقيق: عبداهلل نذير اأحمد، دار 

الب�سائر الإ�سالمية - بريوت، الطبعة الثانية: 7)4)هـ.
املدونة الكربى، لالإمام مالك بن اأن�ص، برواية �سحنون التنوخي عن عبدالرحمن . 95

بن القا�سم، ت�سحيح: اأحمد عبدال�سالم، دار عامل الكتب - الريا�ص، الطبعة 
الأولى: 4)4)هـ.

مراتب الإجماع، لأبي حممد علي بن اأحمد بن حزم الظاهري، عناية: ح�سن . 96
اأحمد اإ�سرب، دار ابن حزم - بريوت، الطبعة لأولى: 9)4)هـ.

ال�شيخ . 97 يو�شف  حتقيق:  الفيومي،  علي  بن  حممد  بن  لأحمد  املنري،  امل�شباح 
حممد، املكتبة الع�سرية - بريوت، الطبعة الثانية: 8)4)هـ.

امل�شنف، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام ال�شنعاين، حتقيق: حبيب الرحمن . 98
الأعظمي، املكتب الإ�سالمي - بريوت، الطبعة الثانية: 403)هـ.

املعارف، . 99 دار  مطابع  العلماء،  من  جمموعة  باإخراجه:  قام  الو�سيط،  املعجم 
وقام بن�سره: جممع اللغة العربية - م�سر، 400)هـ.

ن�سر . 00) بن  علي  عبدالوهاب  حممد  لأبي  املدينة،  عامل  مذهب  على  املعونة 
البغدادي، حتقيق: حممد ح�شن ال�شافعي، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة 

الأولى: 8)4)هـ.
مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج، ل�شم�ض الدين حممد بن حممد . )0)

اخلطيب ال�شربيني، حتقيق: حممد خليل عتياين، دار املعرفة - بريوت، الطبعة 
الأولى: 8)4)هـ.

املغني، ملوفق الدين اأبي حممد عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي، . 02)
الطبعة  القاهرة،   - هجر  دار  احللو،  وعبدالفتاح  الرتكي،  عبداهلل  حتقيق: 

الثانية: 2)4)هـ.
املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم، للحافظ اأبي العبا�ص اأحمد بن عمر . 03)
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القرطبي، دار ابن كثري - بريوت، الطبعة الأولى: 4)4)هـ.
مقايي�ض اللغة، لأبي احل�شني اأحمد بن فار�ض بن زكريا، حتقيق: عبدال�شالم . 04)

هارون، دار اجليل - بريوت، 420)هـ.
املمتع يف �شرح املقنع، لزين الدين املنجي التنوخي احلنبلي، حتقيق: عبدامللك . 05)

ابن عبداهلل بن دهي�ص، دار خ�سر - بريوت، الطبعة الأولى: 8)4)هـ.
حممد . 06) حتقيق:  الباجي،  خلف  بن  �شليمان  الوليد  لأبي  املوطاأ،  �شرح  املنتقى 

عطا، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الأولى: 420)هـ.
حتقيق: . 07) احلنبلي،  الفتوحي  اأحمد  بن  حممد  الدين  لتقي  الإرادات،  منتهى 

عبداهلل الرتكي، موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت، الطبعة الأولى: 9)4)هـ.
املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي الفريوزاآبادي . 08)

ال�سريازي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، الطبعة الأولى: 4)4)هـ.
اأبو . 09) حتقيق:  ال�شاطبي،  اللخمي  مو�شى  بن  اإبراهيم  اإ�شحاق  لأبي  املوافقات، 

الأولى:  الطبعة  عمان،  عفان-  ابن  دار  �سلمان،  اآل  ح�سن  بن  م�سهور  عبيدة 
7)4)هـ.

بن . 0)) حممد  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  خليل،  خمت�سر  ل�سرح  اجلليل  مواهب 
اب، مكتبة النجاح - ليبيا. عبدالرحمن الطرابل�سي، املعروف باحلطَّ

املو�سوعة الطبية احلديثة، جمموعة من علماء هيئة املطبعة الذهبية، ترجمة . )))
عدد من الأطباء، النا�سر موؤ�س�سة �سجل العرب، القاهرة.

حتقيق: . 2)) املدين،  الزهري  م�شعب  اأبي  رواية:  اأن�ض،  بن  مالك  لالإمام  املوطاأ، 
اد معروف، وحممود خليل، موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت، الطبعة الثالثة:  ب�سار عوَّ

8)4)هـ.
حمزة . 3)) بن  اأحمد  بن  حممد  الدين  ل�سم�ص  املنهاج،  �سرح  اإلى  املحتاج  نهاية 

الرملي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، الطبعة الثالثة: 3)4)هـ.
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النهاية يف غريب احلديث والأثر، لأبي ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري، . 4))
حتقيق: حممود الطناحي، وطاهر الزاوي، املكتبة الإ�شالمية، الطبعة الأولى: 

383)هـ.
املرغيناين، . 5)) بكر  اأبي  بن  علي  احل�شن  لأبي  املبتدي،  بداية  �شرح  يف  الهداية 

ت�سحيح: طالل يو�سف، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت. 

مواقع الإنرتنت: 

( .https://www.moh.gov.sa :موقع وزارة ال�سحة ال�سعودية على الرابط
مو�سوع . 2 حول  الفيديو  موؤمتر  تقنية  بوا�سطة  الثانية  الفقهية  الطبية  الندوة 

https://www. بتاريخ: 2020/06/03  الإ�سابة بفريو�ص كورونا”.  “انت�سار 
 .oic-oci.org/topic/?t_id=23465&t_ref=14026&lan=ar

3 .https://www.wam.ae/ar/details/ :قرار جمل�ص الإمارات لالإفتاء ال�سرعي
4 .http://www.azhar.eg/scholars :قرار هيئة كبار العلماء يف م�سر



د.  عبداهلل بن راضي الشمري

العدد  احلادي واخلمسون  PBالعدد  احلادي واخلمسون 132

فهر�س املحتويات

69  ........................................................... ملخ�ص البحث
املقدمة ...................................................................  )7
77  .................................................................. التمهيد 
78  ...... املبحث الأول: وباء كورونا واأثره على الطهارة، وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب الأول: عجز امل�ساب بفريو�ص كورونا اأو املمار�ص ال�سحي عن الطهارة  78

املطلب الثاين: �شابط املر�ض الذي يبيح للمكلف النتقال من ا�شتعمال
82  ......................................................... املاء للتيمم
املطلب الثالث: اغت�سال امل�ساب بوباء كورونا يف املاء الراكد، اأو و�سوءه منه  83
86  ... املبحث الثاين: مر�ض كورونا واأثره على ال�شالة، وفيه �شبعة مطالب: 
86  .................. املطلب الأول: يف الأعذار يف ترك اجلمعة واجلماعة 
88  ..... املطلب الثاين: حكم ترك امل�شاب مبر�ض كورونا �شالة اجلماعة
92  .............. املطلب الثالث: حكم تباعد ال�سفوف يف �سالة اجلماعة
96  ....... املطلب الرابع: حكم تغطية الأنف والفم اأثناء ال�سالة بالكمام 
99  ... املطلب اخلام�ص: حكم ترك امل�ساب مبر�ص كورونا �سالة اجلمعة 

املطلب ال�ساد�ص: حكم ترك �سالة اجلمعة واجلماعة ملن خاف اأ�سابته 
(0(  ..................................................... مبر�ص كورونا 
املطلب ال�سابع: حكم ترك املمار�ص ال�سحي �سالة اجلمعة واجلماعة   03)
(06  ...... املبحث الثالث: �سالة اجلماعة واجلمعة يف البيوت، وفيه مطلبان: 
(06  ........................ املطلب الأول: حكم �سالة اجلماعة يف البيوت 
املطلب الثاين: حكم �شالة اجلمعة يف البيوت .........................  08)
اخلامتة...................................................................  8))
قائمة امل�سادر واملراجع ..................................................  20)



أثر أزمة فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد 19( على مصارف الزكاة

مصرف ابن السبيل أنموذًجا

اإعداد: 
د. هدى حمد �سامل

مدر�ض بق�سم الفقه واأ�سوله
كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية- جامعة الكويت



د. هدى محد سامل

العدد  احلادي واخلمسون  135العدد  احلادي واخلمسون 134



أثر أزمة فريوس كورونا املستجد )كوفيد 19( 
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ملخص البحث

يهدف البحث اإلى الإجابة عن ال�سوؤال الوارد من جمعية العون املبا�سر اإلى هيئة 
الفتوى بوزارة الأوقاف، �سمن عدة م�سائل اأفرزتها جائحة فريو�ص كورونا امل�ستجد، 
وكان واحًدا من هذه امل�سائل هو حكم دعم املواطنني غري الفقراء العالقني يف اخلارج 

من اأموال الزكاة؟ 

الذي يالئم حمتوى  التحليلي  الو�سفي  ال�ستقرائي  املنهج  البحث  وا�سُتخدم يف 
البحث، ويحقق اأهدافه.

فبداأت با�ستقراء قرار املجمع الفقهي والبحوث ال�سابقة املتعلقة بال�سور املندرجة 
حتت م�شرف )ابن ال�شبيل(، ثم ق�شمت البحث اإلى: مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث، 
فريو�ص  حقيقة  بيان  ثم  من  ال�سبيل  بابن  املراد  ما  لبيان  الأول  املبحث  خ�س�ست 
كورونا امل�شتجد، ويف املبحث الثاين: حتدثت عن ال�شروط الواجب توافرها لإعطاء 
اأفرزتها  التي  املواطنني  معاناة  من  �سوًرا  ذكرت  الثالث:  املبحث  ويف  ال�سبيل،  ابن 
جائحة فريو�ص كورونا امل�ستجد واملتعلقة بابن ال�سبيل، وحكم دفع الزكاة لكل �سورة.

وتو�سل البحث اإلى نتيجة كلية ومفادها: ا�ستحقاق فئات معينة من م�سرف ابن 
ال�سبيل وهم: 

• رواتبهم، 	 دفع  عن  وامتنعوا  عقودهم،  العمل  اأرباب  اأنهى  الذين  العمال 
وعجزوا عن دفع م�ساريف �سفرهم. 

• املواطنون العاملون يف غري دولهم؛ لعدم قدرتهم على توفري مبالغ العودة.	

• �سائقو ال�ساحنات الذين علقوا بني دولتني، عقب الإجراءات الحرتازية التي 	
مت اتخاذها يف اإطار جهود الدولتني لحتواء فريو�ص كورونا امل�ستجد. 
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وقد كان مل�سرف ابن ال�سبيل دور كبري يف تخفيف معاناة الكثريين من املنقطعني 
الإميانية،  الأخوة  القائم على مبداأ  التكافل الجتماعي  ملبداأ  اأوطانهم، حمقًقا  عن 
فا�ستحق اأن يكون اأحد اجلنود الذين اأ�سهموا يف مواجهة الفريو�ص و تخفيف الآثار 
القت�سادية والنف�سية الناجمة عن اجلائحة، وتخفيف معاناة الكثريين من املنقطعني 

يف تاأمني حياة مطمئنة م�ستقرة. 

امل�سائل  يف  للف�سل  �سرعية  مرجعية  اخلريية  للجمعيات  يكون  اأن  واأو�سيت 
امل�شتجدة املتعلقة باجلوانب ال�شرعية كي حتفظ بقاءها وتطورها.

 الكلمات املفتاحية: فريو�ص كورونا، ابن ال�سبيل، اإجالء العالقني، غري الفقراء.
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املقدمة

احلمد هلل الذي هدانا لالإ�سالم وما كنا لنهتدي لول اأن هدانا اهلل، واأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، الذي اأخل�ص هلل يف 

طاعته وبنّي لأمته ما يحتاجون اإليه يف معامالتهم وجميع �سئون حياتهم، وبعد: 

فالزكاة من اأهم اأركان الإ�سالم بعد ال�سالة، فهي التطهر والنماء والربكة، ما 
�ُشرعت اإل خلري املجتمع وتاأمينه �شد الكوارث والأزمات التي تع�شف به، وحت�شينه 
�سد كل ما يعيق تقدمه وازدهاره، واملحافظة على وحدة الأمة وترابطها، وجت�سيد 
اأوطانهم يف  املنقطعني عن  واإكرام  الإ�شالمية،  املجتمعات  تنمية  و  الرتاحم  معاين 
الأوبئة،  وتف�سي  الأزمات  وقت  �سيما  ل  للعاجزين،  اجتماعًيا  وتعدُّ �سماًنا  غربتهم، 
وجائحة فريو�ص كورونا حالة طارئة عامة مل ي�سبق لها مثيل يف التاريخ، فهي ماأ�ساة 
اإن�سانية و�سدمة اقت�سادية �سديدة، ا�ستيقظ عليها العامل وبال �سابق اإنذار، فخرقت 
وبلدانها ومنظماتها يف  بقاراتها وحميطاتها  الأر�سية  الكرة  العاملي، وبدت  النظام 
وال�سناعي، ول  التكنولوجي  التفوق  يعنيه  بالعني املجردة، ول  ُيرى  مواجهة عدو ل 
يفرق بني الأغنياء ول الفقراء، فا�ستيقظ النا�ص على مرحلة جديدة مل ت�ستعد لها 
الب�سرية ا�ستعداًدا ي�ساهي حجم هذه املرحلة احلرجة، و�ساروا يعاي�سونها مرغمني 
اإلى اتخاذ اإجراءات احرتازية ووقائية ملواجهة الوباء،  بفزع كبري، ف�سارعت الدول 
والباحثني  الفقهاء  راأي  اإلى  بحاجة  كانت  النا�ص،  م�سائل جديدة يف حياة  وظهرت 
ال�سرعي يف  املنهج  رّدة فعل �سرعية عاجلة ملعرفة  الأزمة، فا�ستوجبت  لتجاوز هذه 
التعامل مع هذه الأحداث، فاإن البحث الفقهي املتجدد يف امل�ستجدات واجب �سرعي 
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فالبد  خا�سة،  واأ�سوله  الإ�سالمي  الفقه  يف  والباحثني  الع�سر  علماء  على  متعني 
املوقف  وعلم يف حتديد  فكر  اهلل من  اآتاهم  ما  بقدر  امل�شلمون  الباحثون  ي�شهم  اأن 
ال�سرعي لالأحداث املتجددة، في�سدوا حاجة وقتهم مبا ي�سلح من فتاوى تي�سر عليهم 
اإلى هيئة الفتوى ال�سرعية يف  حالة الع�سر ول تخرجهم عن حد ال�سريعة، وقد ورد 
وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية -دولة الكويت- كتاب من جمعية العون املبا�سر، 
بال�ستف�سار عن عدة بنود حول �سرعية الزكاة فيها وكان من �سمن هذه البنود �سوؤال 
العالقني  املواطنني  دعم  حكم  وهو  ال�سبيل)  )ابن  مل�سرف  الواقعية  امل�سائل  يوافق 
خارج البالد الذين مل يتم اإجالئهم من غري الفقراء، وذلك وفق م�سكلة الدرا�سة 

الآتية: 

• وما 	 فيه،  امل�ستقرات  وما  املو�سوع،  يف  ال�سابقة  والدرا�سات  القرارات  ما 
اجلديد الذي ميكن اأن يقدمه البحث يف ظل الأزمة الراهنة؟ 

• ما ال�سور التي اأفرزتها اأزمة فريو�ص كورونا، املتعلقة مب�سرف ابن ال�سبيل؟	

امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  اأزمة  )اأثر  عنوان:  يحمل  والذي  البحث،  هذا  فجاء 
-كوفيد 9)- على م�ضارف الزكاة، م�ضرف ابن ال�ضبيل اأمنوذًجا)؛ تلبية حلاجة املجتمع 

واملوؤ�س�سات اخلريية مبا يلزمها من الأحكام لال�ستمرار يف اأداء ر�سالتها، ليوؤكد على 
عاملية الت�سريع و�سالحيته لكل زمان ومكان ومرونته مع كافة املتغريات، مهما كانت 
اآثار  وتخفيف  النكبات  ملواجهة  ومرونتها  الزكاة  م�سارف  وقدرة  وع�سرية،  �سعبة 

الأزمات.

اأهمية البحث: 

بيان مرونة م�سارف الزكاة، وقدرتها على ا�ستيعاب النوازل، والإ�سهام يف . )
حفظ العباد من �سيئ الباليا، والتخفيف من اآثارها.

البحث الفقهي املتجدد واجب �سرعي متعني ملعرفة املنهج ال�سرعي يف التعامل . 2
مع هذه الأحداث التي مل ي�سبق لنا التعامل معها.
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نظرا لنعكا�ص اآثار الأوبئة على الأو�ساع الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية . 3
للمجتمع الإ�سالمي والإن�سانية كلها، فالبد من تناولها والهتمام بدرا�ستها.

اإن درا�سة النوازل وامل�ستجدات من اأبواب حفظ ال�سريعة، وبيان �سالحيتها . 4
لكل زمان ومكان.

حاجة موؤ�س�سات الزكاة لدرا�سة الأو�ساع املتجددة، ومعرفة كيفية الت�سرف . 5
اإزاءها وفق متطلبات فقه الواقع.

اأهداف البحث: 

الإجابة على فتوى جمعية العون املبا�سر الواردة اإلى وزارة الأوقاف.. )

الأزمة . 2 ظل  يف  ال�سبيل  ابن  مب�سرف  املتعلقة  الفقهية  امل�ستجدات  ا�ستنتاج 
يف  ال�سابقة  والدرا�سات  القرارات  ا�ستقراء  خالل  من  وذلك  الراهنة، 
املو�سوع، وتطبيقها على التداعيات التي خلفتها الأزمة واملتعلقة بامل�سافرين 

العالقني خارج اأوطانهم.

الدرا�ضات ال�ضابقة: 

جاء هذا البحث ملواكبة الظروف الراهنة فلم اأقف - يف حدود اطالعي - على 
من اأفرد حكم العالقني يف الدول الأخرى يف بحث، لأنها وليدة الأزمة.

ال�سابقة، �ساأكتفي  الفقهي والدرا�سات  اأن هناك جملة من قرارات املجمع  غري 
با�شتقراء بع�شها، وحتديد نتائجها، وذلك على النحو التايل: 

اأولً: قرار جممع الفقه جممع الفقه الإ�ضالمي الدويل املنبثق عن منظمة املوؤمتر 

الإ�ضالمي املنعقد يف دورته الثامنة ع�ضرة يف ماليزيا، 428)هـ-2007م، قرار 

رقم 65)، ب�ساأن تفعيل دور الزكاة يف مكافحة الفقر وتنظيم جمعها و�سرفها 
بال�ستفادة من الجتهادات الفقهية.

قرر ما ياأتي فيما يخ�ص ابن ال�سبيل: 
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• ابن ال�سبيل هو امل�سافر يف غري مع�سية ولي�ص بيده ما يرجع به اإلى بلده، 	
ولو كان غنًيا يف بلده.

• تقدمي العون املايل من خالل اإن�ساء �سندوق يخ�س�ص مل�ساعدة النازحني 	
داخل اأوطانهم اأو خارجها ب�سبب احلروب اأو الفي�سانات اأو املجاعات اأو 

الزلزال، اأو غري ذلك.

• م�ساعدة الطلبة الفقراء الذين لي�ص لهم منح درا�سية خارج بالدهم وفق 	
املعايري املعمول بها يف هذا اخل�سو�ص. 

• املهاجرون املقيمون اإقامة غري نظامية يف بلدانهم وانقطعت بهم ال�سبل 	
فيعطون من الزكاة ليعودوا اإلى بلدانهم.

• �سد حاجة املنقطعني من الطلبة وامل�سافرين ممن ل يجدون ما ينفقون 	
على اأنف�سهم.

من خالل القرار ال�سابق يت�سح: اأنه عّدد اأنواًعا كثرية ممن ينطبق عليهم 
و�سف ابن ال�سبيل، ورمبا �ستتكرر اأو�سافهم يف هذا البحث، ولكن باأ�سباب 
بني  الطريان  حركة  كتعطيل  كورونا  فريو�ص  اأزمة  خلفتها  وظروف  خمتلفة 
عمل  انقطاع  ب�سبب  اأو  والبحرية،  والربية  اجلوية  احلدود  واإغالق  الدول 
بع�ص  يف  لنا  �سيتبني  كما  عملهم،  عقود  وانتهاء  العمال  من  كبرية  طائفة 
ال�سور. و�سيجيب البحث عن ال�ستف�سار الوارد يف الفتوى بحكم ا�ستحقاقهم 

من اأموال الزكاة.

ثانًيا: بحث للدكتور عمر الأ�ضقر  بعنوان: )م�ضرف ابن ال�ضبيل وتطبيقاته 

عام  املعا�سرة  الزكاة  ق�سايا  يف  التا�سعة  الندوة  يف  به  �سارك  املعا�ضرة(، 

9)4)هـ/ 999)م: 

وقد تناول يف بحثه تعريف ابن ال�سبيل يف اللغة وال�سطالح، وبيان الأ�س�ص 
التي يقوم عليها التعريف ال�سطالحي.
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كما حتدث عن احلكمة يف اإدخال ابن ال�شبيل يف م�شارف الزكاة، ثم ال�شروط 
التي ينبغي توافرها يف ابن ال�شبيل وبني اختالف الفقهاء يف هذه ال�شروط، 
وحتدث عن مقدار النفقة التي تبذل لبن ال�شبيل، وحكم املال الذي يفي�ض 
التي  واملعا�سرون  القدامى  يذكرها  التي  احلالت  وذكر  ال�سبيل،  ابن  عن 
يعطى فيها اأبناء ال�سبيل من الزكاة. ثم تو�سل يف نهاية البحث اإلى اأن ابن 
ال�سبيل الذي يبذل له من مال الزكاة هو: امل�سافر فعاًل، الغريب عن دياره، 
الذي �ساع ماله، اأو نفدت نفقته، وهو غني يف بلده، ولكنه ل ي�ستطيع الو�سول 

اإلى ماله.

وتو�سل اإلى اأنه يدخل يف م�سرف ابن ال�سبيل: 

• ت�سيبهم 	 اأو  نفقاتهم،  تنفذ  اأو  اأموالهم  ت�سيع  الذين  والُعّمار  احلجاج 
اأنف�سهم مما  ت�سيبهم يف  وقد  ومراكبهم  اأموالهم  تذهب  التي  الكوارث 
اإلى  يعيدهم  الذي  املال  اإلى  حاجاتهم  عن  ف�ساًل  معاجلتهم،  ي�ستوجب 

ديارهم مع عدم متكنهم من الو�سول اإلى اأموالهم يف ديارهم. 

• الدعاة اإلى اهلل الذين يفقدون اأموالهم، ول ميكنهم الو�سول اإلى اأموالهم 	
اإلى  والعودة  مهمتهم  اإكمال  من  به  يتمكنون  ما  فيعطون  ديارهم،  يف 

ديارهم.

• التجار واأرباب احلرف وال�سنائع الذين ي�سربون يف اأر�ص اهلل الوا�سعة 	
ي�ستطيعون  ل  ولكنهم  ديارهم،  يف  اأغنياء  وهم  اأموالهم،  �ساعت  اإذا 

الو�سول اإليها.

• ديارهم، 	 يف  اأموالهم  اإلى  الو�سول  ي�ستطيعون  ل  الذين  الأغنياء  الغزاة 
والأولى اأن ينفق هوؤلء من م�سرف يف �سبيل اهلل.

• طالب العلم والعمال الذين يريدون العودة اإلى ديارهم ول مال عندهم 	
ينفقون منه، ول ميكنهم حت�شيل �شيء من اأموالهم يف ديارهم. 
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• الأغنياء امل�سردون عن ديارهم، ل يقر لهم قرار يف بقعة من الأر�ص، ول 	
ميكنهم الو�سول اإلى اأموالهم يف ديارهم. 

من خالل البحث ال�سابق يت�سح: اأنه عّدد اأ�سناًفا كثرية من التي ينطبق عليها 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  اأزمة  طبيعة  ولكن  ذكرها،  يف  وف�سل  ال�سبيل  ابن 
فر�ست عليهم ظروًفا خا�سة غري معتادة، كما �سيتبني لنا يف بع�ص ال�سور. 

الدكتور  تاأليف  الزكاة(،  مل�ضتجدات  تاأ�ضيلية  فقهية  درا�ضة  الزكاة  )نوازل  ثالًثا: 

يف  الدكتوراه  درجة  لنيل  علمية  ر�سالة  وهي  الغفيلي،  من�سور  بن  عبداهلل 
الفقه من كلية ال�سريعة - بجامعة الإمام حممد بن �سعود - بالريا�ص، عام 
بتعريفها،  وذلك  وتفا�سيلها،  الزكاة  �سعرية  تاأ�سيل  يف  اأجاد  وقد  428)ه. 
وبيان مكانتها يف الإ�سالم ومقا�سد الت�سريع من فري�سة الزكاة، وبني النوازل 
يف �شروط الزكاة، والنوازل فيما يجب اإخراجه من الأموال الزكوية، ونوازل 
زكاة الفطر، والنوازل يف م�سارف الزكاة، فذكر التطبيقات املعا�سرة لكل 
�سور  وذكر عدة  ال�سبيل  بابن  املراد  وبني  الثمانية،  امل�سارف  م�سرف من 

معا�سرة مما يرتجح اإحلاقها بابن ال�سبيل، وذكر منها: 

• املبعدون عن بالدهم التي بها اأموالهم.	

• املحرومون من املاأوى يف بالدهم لظروفهم املعي�سية ال�سعبة.	

• املغرتبون عن اأوطانهم لطلب العلم اأو العمل.	

• امل�سافرون مل�سلحة عامة يعود نفعها للم�سلمني.	

ا مب�سرف ابن ال�سبيل، الذي اأثرت   اأما البحث الذي بني اأيدينا فقد جاء خا�سً
عليه جائحة فريو�ص كورونا امل�ستجد فو�سعت اآفاقه، و�سوره. 

منهج البحث: 

املنهج الو�سفي التحليلي: يف نقل التعاريف والأو�ساف لعنا�سر املو�سوع الأ�سا�سية.
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املنهج ال�ستقرائي التحليلي املقارن: وذلك بجمع اأقوال الفقهاء واآرائهم يف كل 
م�ساألة لها �سلة باملو�سوع من م�سادرها الأ�سلية. 

خطة البحث: 

وقد جاء البحث يف: مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة: 

اأما املقدمة: فقد ا�ستملت على الدرا�سات ال�سابقة، اأهمية البحث، واأهدافه، ومنهجه 
وخطة البحث.

التمهيد.

املبحث الأول: تعريف ابن ال�سبيل لغة وا�سطالًحا، وحقيقة فريو�ص كورونا امل�ستجد.

املطلب الأول: تعريف ابن ال�سبيل لغة وا�سطالًحا.

املطلب الثاين: حقيقة فريو�ض كورونا امل�شتجد.

املبحث الثاين: ال�شروط العامة لإعطاء ابن ال�شبيل من الزكاة.

اأزمة  اأفرزتها  التي  ال�شبيل  ابن  امل�شارف ومتييزها، و�شور  الثالث: حتديد  املبحث 
فريو�ص كوفيد -9)، وحكم دفع الزكاة لكل �سورة.

املطلب الأول: حتديد امل�شارف ومتييزها.

املطلب الثاين: ال�شور التي اأفرزتها اأزمة فريو�ض كوفيد-9)، وحكم دفع الزكاة 
لكل �سورة.

اخلامتة والتو�سيات.

راجية من اهلل العون وال�سداد، اإنه نعم املولى ونعم الن�سري.
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التمهيد

التكافل  حتقيق  يف  جليلة،  ومهمة  �شامية  ر�شالة  الإ�شالمي  املجتمع  يف  للزكاة 
املدنية  اأف�شدته  ما  واإ�شالح  والعدالة،  وامل�شاواة  الأخوة  معاين  وتاأكيد  الجتماعي، 
الفقري  مظلته  حتت  ي�شتظل  املر�شو�ض،  كالبنيان  الإ�شالمي  فاملجتمع  املادية، 
والغني، وال�سعيف والعاجز واملظلوم، واحلاكم واملحكوم، فهي كيان واحد مرتاحم، 

ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   )ڳ   تعالى:  قوله  حتت  ينطوي 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  
ھ  ھ  ے  ے( ]الن�ساء: 36[، وقال الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل املوؤمنني يف تواّدهم 
بال�سهر  الأع�ساء  �سائر  له  تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى  اإذا  اجل�سد،  كمثل  وتراحمهم 

واحلمى«))).

لقد و�سعت ال�سريعة دائرة الإنفاق فاأوجبت اإعانة الفقري وامل�سكني والعامل على 
واإن كان غنًيا يف بلده، ل تف�ساًل ول تطوًعا  الزكاة، واملجاهد، واملنقطع يف �سفره 
ول اإح�ساًنا ممن ُفر�ست عليهم فهي فري�سة حمتمة، جتمعها الدولة امل�سلمة لتوؤدي 
غريب  حاجة  وت�سد  منقطًعا،  وتوؤوي  ملهوًفا،  فتغيث  �سامية،  اجتماعية  خدمة  بها 
انقطعت به ال�سبل، لينه�ص من عرثته بت�سريع فريد تخطى القرون، وهو م�سرف 

ابن ال�سبيل!. 

�سحيح م�سلم، كتاب الرب وال�سلة والآداب، باب تراحم املوؤمنني وتعاطفهم وتعا�سدهم، )رقم احلديث   (((
.(2586
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املبحث الأول
تعريف ابن ال�سبيل لغة وا�سطالًحا، وحقيقة فريو�س كورونا 

امل�ستجد

و�سيكون البحث يف هذا املبحث وفق املطالب الآتية: 

املطلب الأول
تعريف ابن ال�سبيل لغًة وا�سطالًحا

تعريف ابن ال�سبيل لغة: هو امل�سافر الكثري ال�سفر، وهو ابُن الطريق وتاأويله الذي 
قطع عليه الطريق، و�سمي ابًنا لل�سبيل، ملالزمته اإياها))).

وال�سابلة عند العرب اجلماعة املختلفة يف الطرقات يف حوائجهم )2).

وال�سبيل يف اللغة اأخ�ص من الطريق، فالطريق الدرب املطروق، ل فرق يف ذلك 
فهو:   ال�سبيل  اأما  املعتاد،  وغري  واملعتاد  واخلفي،  منه  والوا�سح  و�سهله،  حزنه  بني 

الطريق فيه �سهولة)3).

كما تطلقه على الغريب الذي اأتى به الطريق، اأو امل�سافر البعيد عن منزله )4).

ابن ال�سبيل ا�سطالًحا: عرفه احلنفية باأنه: الغريب املنقطع عن ماله، واإن كان 
غنًيا يف وطنه، لأنه فقري يف احلال )5).

ل�سان العرب، حممد بن مكرم بن منظور الأن�ساري )))7ه)، ))/320.  (((
امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، حممد بن اأحمد بن علي الفيومي )770هـ) )/265.

)2) امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري)/265.
املفردات يف غريب القراآن الراغب ال�شفهاين احل�شني بن حممد )502هـ)، )/395.  (3(

املرجع ال�سابق.  (4(
بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع، اأبو بكر بن م�شعود الكا�شاين )587هـ)، 46/2.  (5(
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واأحلق احلنفية بابن ال�سبيل: كل من هو غائب عن ماله واإن كان يف بلده))).

واإن كان  الزكاة، قدر كفايته  اإليه من  الغريب املنقطع، يدفع  املالكية: هو  وقال 
غنًيا ببلده)2).

فقال ابن العربي املالكي: “هو الذي انقطعت به الأ�سباب يف �سفره، وغاب عن 
بلده، وم�ستقر ماله وحاله، فاإنه ُيعطى من الزكاة”)3).

من  فيعطى  بلده،  يف  الي�سار  وله  به،  املنقطع  “هو  بقولهم:  احلنابلة  وعرفه 
ال�سدقة ما يبلغه”)4).

اأن ابن  فنالحظ من التعاريف ال�سابقة اتفاق احلنفية واملالكية واحلنابلة على 
ال�شبيل: من حتقق فيه و�شفان، وهما: 

الأول: امل�سافر املنقطع الذي لي�ص له ما يرجع به اإلى بلده.

الثاين: واأن يكون غنًيا يف بلده)5).

اأن�ساأ �سفًرا من  امل�سافر ومن  “الغريب  باأنه:  ال�سبيل  ابن  ال�سافعية  بينما عرف 
مكان اإقامته”)6).

باأن  ال�سافعية  واأجاب  ال�سبيل هم املجتاز واملن�سئ،  ابن  باأن  واعرت�ص اجلمهور 
ابن ال�سبيل يعطى ملا يبتدئه من ال�سفر ل ملا م�سى منه فا�ستوى فيه املجتاز واملن�سئ؛ 
لأن كل واحد منهما مبتدئ؛ لأن امل�سافر لو دخل بلًداأ اأو نوى اإقامة خم�سة ع�سر يوًما 

�سار يف حكم املقيمني من اأهله، وي�سري عند اإرادة اخلروج كاملن�سئ)7).
فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبدالواحد ابن الهمام ))86هـ)، 265/2.  (((
)2) �سرح خمت�سر خليل، حممد بن عبداهلل اخلر�سي املالكي ))0))هـ)، 9/2)2.

اأحكام القراآن حممد بن عبداهلل بن العربي )543هـ)، 534/2.  (3(
املغني، عبداهلل بن اأحمد بن قدامة )620هـ)، 484/6.   (4(

املغني 484/6.  (5(
املجموع �سرح املهذب مع تكملة ال�سبكي واملطيعي، يحي بن �سرف النووي )676هـ)، 4/6)2.  (6(

احلاوي الكبري يف فقه الإمام ال�سافعي علي بن حممد املاوردي )450هـ)، 3/8)5.  (7(
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والتعريف املختار: هو تعريف جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة، 
للطريق،  مالزم  فامل�سافر  الطريق،  وال�سبيل  امل�سافر،  ال�سبيل  بابن  املراد  اأن  وهو 
به  انقطع  الذي  امل�سافر  به  واملراد  البنوة،  بو�سف  اإليه  ي�ساف  قد  لل�سيء  واملالزم 

ال�سفر، اأي نفدت نفقته، فلي�ص معه ما يو�سله اإلى بلده. 

ال�سبيل هو  “ابن  الإ�سالمي فقال يف تعريفه:  الفقه  ا�ستقر عليه جممع  وهو ما 
امل�سافر يف غري مع�سية ولي�ص بيده ما يرجع به اإلى بلده، ولو كان غنًيا يف بلده”))).

املطلب الثاين
حقيقة فريو�س كورونا امل�ستجد

ا  فريو�سات كورونا هي ف�سيلة فريو�سات وا�سعة النت�سار ُيعرف اأنها ت�سبب  اأمرا�سً
ال�سرق  مثل ) متالزمة  الأ�سد حدًة،  الأمرا�ص  اإلى  ال�سائعة  الربد  نزلت  ترتاوح من 
الأو�سط التنف�سية ) MERS ) ومتالزمة اللتهاب الرئوي احلاد  الوخيم )ال�سار�ص). 
ي�سبق  مل  من  الفريو�ص  جديدة  �ساللة  هو   :( nCoV ( امل�ستجد  كورونا  وفريو�ص 

اكت�سافها لدى الب�سر.  

وتن�ص اإر�سادات منظمة ال�سحة العاملية للبلدان والأفراد على احتمالية انت�سار 
امل�سابة  الربية  احليوانات  اأو  املزرعة  حليوانات  الل�سيقة  املخالطة  عند  املر�ص 
م�ساب  اآخر  �سخ�ص  من  النتقال  اأو  امللوثة،  الأغذية  مالم�سة  اأو  بالفريو�ص، 
عندما  الفم  اأو  الأنف  من  تتناثر  التي  ال�سغرية  القطريات  بالفريو�ص عن طريق 
القطريات  وتت�ساقط هذه  يعط�ص،  اأو  امل�ساب مبر�ص كوفيد-9)  ال�سخ�ص  ي�سعل 
الأ�سخا�ص  ي�ساب  اأن  حينها  وميكن  بال�سخ�ص،  املحيطة  والأ�سطح  الأ�سياء  على 
قرار جممع الفقه جممع الفقه الإ�سالمي املنعقد يف دورته الثامنة ع�سرة يف ماليزيا، 428)هـ، 2007م،   (((
بال�ستفادة من  و�سرفها  وتنظيم جمعها  الفقر  الزكاة يف مكافحة  دور  تفعيل  ب�ساأن  رقم 65).  قرار 

الجتهادات الفقهية.
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اأو  عينيهم  مل�ص  ثم  والأ�سطح  الأ�سياء  لهذه  مالم�ستهم  عند  كوفيد-9)،  مبر�ص 
اأنفهم اأو فمهم))). 

وعرف جممع الفقه الإ�سالمي هذا املر�ص باأنه: مر�ص الفريو�ص التاجي 9)20 
املعروف اخت�ساًرا بكوفيد 9): وهو التهاب يف اجلهاز التنف�سي ب�سبب فريو�ص تاجي 
الوباء جائحة عاملية يف  اأن هذا  العاملية ر�سمًيا  ال�سحة  اأعلنت منظمة  جديد، وقد 
احليوان  ولكن  الأ�شل،  يف  املن�شاأ  حيواين  الفريو�ض  اأن  ويظن  م،   2020 ))مار�ص 
واآكل  اخلفا�ص  حول  �سبهات  وهناك  موؤكد،  ب�سكل  الآن  حتى  معروف  غري  اخلازن 
النمل، واأما انتقاله من اإن�سان لآخر فقد ثبت اأنه وا�سع النت�سار، وترتاوح العدوى بني 
حامل الفريو�ص من دون اأعرا�ص اإلى اأعرا�ص �سديدة، ت�سمل احلمى وال�سعال و�سيق 
اأ�سبوع  خالل  املر�ص  يتطور  وقد  ال�سديدة)؛  اإلى  املتو�سطة  احلالت  )يف  التنف�ص 
اإلى عناية  املر�شية حتتاج  ون�شبة كبرية من احلالت  اإلى حاد،  اأكرث من معتدل  اأو 
�سريرية مركزة؛ ومعدل الوفيات بني احلالت امل�سخ�سة ب�سكل عام حوايل 2% اإلى 
3% ولكنها تختلف ح�سب البلد و�سدة احلالة، ول يوجد لقاح متاح ملنع هذه العدوى، 
وتبقى تدابري مكافحة العدوى هي الدعامة الأ�سا�سية للوقاية )اأي غ�سل اليد وكظم 
ال�سعال، والتباعد اجل�سدي للذين يعتنون باملر�سى بالإ�سافة اإلى ما ي�سمى بالتباعد 
الجتماعي بني النا�ص)، واملعرفة بهذا املر�ص غري مكتملة وتتطور مع الوقت؛ عالوة 
على ذلك، فمن املعروف اأن الفريو�سات التاجية تتحول وتتجمع يف كثري من الأحيان، 

وهذا ميثل حتدًيا م�شتمًرا لفهم املر�ض وكيفية مواجهته)2).

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/ املوقع اللكرتوين ملنظمة ال�شحة العاملية  (((
.questions-and-answers.html

كورونا  )فريو�ص  بعنوان  العام  لهذا  الثانية  الفقهية  الطبية  الندوة  يف  الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار   (2(
امل�ستجد )كوفيد - 9)) وما يتعلق به من معاجلات طبية واأحكام �سرعية). املنعقدة )عن بعد)، يف 23 

�سعبان )44)هـ - 6) اأبريل 2020 م.
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املبحث الثاين
ال�شروط العامة لإعطاء ابن ال�شبيل من الزكاة

ال�شرط الأول:

احلنفية)))  قال  وبه  �سفًرا،  ين�سىء  اأن  يريد  من  ل  فعاًل،  م�سافًرا  يكون  اأن 
واملالكية)2) واحلنابلة )3): 

اأدلتهم: 

اأن ابن ال�شبيل هو ابن الطريق الكائن فيها، وهو اإمنا ينطبق على امل�شافر . )
املجتاز دون املُن�سئ الذي لي�ص مب�سافر جمتاز )4).

اأن حكم ال�سفر ل يثبت بهمه به دون فعله.)5) . 2

لل�سفر  واملن�سىء  املنقطع  الغريب  هو  ال�سبيل  ابن  اأن:  اإلى  ال�سافعية  وذهب 
ا، اأي من يريد �سفًرا ول يجد نفقة)6)، فيدفع اإليهما ما يحتاجان اإليه لذهابهما  اأي�سً
بجامع  املجتاز  بالقيا�ص على  املن�سىء  املجتاز، جماز يف  وهو حقيقة يف  وعودتهما، 

احتياج كلٍّ لأهبة ال�سفر )7). 
املب�شوط حممد بن اأبي �شهل ال�شرخ�شي )483هـ)، 0/3).  (((

ال�سهري  اأحمد بن حممد  ال�ساوي  املعروف بحا�سية  اإلى مذهب مالك،  امل�سالك  لأقرب  ال�سالك  بلغة   (2(
بال�ساوي املالكي))24)هـ) على ال�سرح ال�سغري )�سرح ال�سيخ الدردير)، )/663.

املحرر يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، عبدال�شالم بن تيمية احلراين )652هـ)، )/224.   (3(
املغني، 438/6.

)4) احلاوي الكبري يف فقه الإمام ال�سافعي، علي بن حممد املاوردي )450هـ)، 3/8)5. ابن قدامة املغني 438/6.
ابن قدامة املغني 438/6.   (5(

املجموع 5/6)2. املغني 439/6.  (6(
ال�شرواين والعبادي،  الهيتمي، مع حا�شيتي  اأحمد بن حممد بن حجر  حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج،   (7(

.((60/7(
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كما  لأنه  راأى اجلمهور؛  ال�سبيل  الإ�سالمي لبن  الفقه  تعريف جممع  وافق  وقد 
ال�سبيل حتى  اأنه ل ي�سمى بهذا ال�سم يف لغة العرب ابن  اللغوي  التعريف  تبني من 

يكون م�سافًرا.

ال�سبيل امل�سافر املنقطع به وله ي�سار يف بلده، دون  وكذلك قال ابن تيمية: ابن 
من�سئ ال�سفر من بلده))).

ال�شرط الثاين:
حاجته يف �سفره واإن كان غنًيا يف بلده)2)، فلو كان له مال موؤجل اأو على غائب، اأو 

مع�سر، اأو جاحد، مل مينع ذلك الأخذ من الزكاة على ما �سرح به احلنفية)3).

يقول الإمام ال�سافعي : “واأما ابن ال�سبيل يقدر على بلوغ �سفره بال معونة 
فال ُيعطى لأنه ممن دخل يف جملة من ل حتل له ال�شدقة ولي�ض ممن ا�شُتثني اأنها 
حتل له، وخمالف للغازي يف دفع الغازي بال�شدقة عن جماعة اأهل الإ�شالم، وخمالف 
للغارم الذي اأّدان يف منفعة اأهل الإ�سالم واإ�سالح ذات البني والعامل الغني ب�سالح 
اأهل ال�سدقة هو خمالف للغني ُيهِدي له امل�سلمون لأن الهدية تطوع من امل�سلمني ل 

اأن الغني اأخذها ب�سبب ال�سدقة”)4).

ال�شرط الثالث:
األ يكون �شفره ملع�شية، �شرح بهذا ال�شرط املالكية )5)وال�سافعية)6) واحلنابلة)7)، 

اإل اإن احلنابلة يف املذهب واملالكية: قالوا اإن تاب فيجوز اإعطاءه)8).
املحرر يف الفقه ابن تيمية )/224.  (((

منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل، حممد بن اأحمد بن علي�ص )299)هـ)، 92/2، حتفة املحتاج، 60/7).  (2(
رد املحتار على الدر املختار، حممد اأمني بن عمر عابدين )252هـ)، 344/2.   (3(

الأم، حممد بن اإدري�ص ال�سافعي )204ه)، 78/2.  (4(
منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل، 92/2.  (5(

حتفة املحتاج 60/7).  (6(
املغني 440/6.  (7(

الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، علي بن �سليمان املرداوي )885هـ)، 237/3.  (8(
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حكم ال�ضفر لطاعة: 	•

يجوز اإعطاوؤه اإن كان �سفره لطاعة واجبة كحج الفر�ص، وبر الوالدين، اأو م�ستحبة 
كزيارة العلماء وال�ساحلني، قال املرداوي: “اإعلم اأنه اإذا كان ال�سفر طاعة اأعطي 

بال نزاع يف �سرطه”))).

حكم ال�ضفر املباح للتجارة والعمل: 	•

واأما اإن كان �سفره ملباح كاملعا�سات والتجارات: فقال املرداوي: “اإن كان ال�سفر 
مباًحا فال�سحيح من املذهب اأنه يعطى”)2)، وهذا القول هو املوافق ملبادئ ال�سريعة، 
فال يخفى علينا الدور الكبري الذي تقوم به هذه الأ�سفار من ن�سر الإ�سالم وخدمة 

الدين، وجلب املنافع وال�سعي يف الأر�ص وتكثري اخلريات، وتن�سيط القت�ساد. 

حكم ال�ضفر لل�ضياحة: 	•

 اأما اإن كان �سفرة للنزهة فقط: ففيه وجهان عند احلنابلة: اأقواها: اأنه ل يجوز؛ 
لعدم حاجته اإلى هذا ال�سفر)3)، وقد رجح ابن تيمية عدم جواز اإعطائه)4).

اأن  يجوز  ل  والتفّرج  للنزهة  �سافر  من  “اأنه  ال�سافعية:  ذهب  الراأي  هذا  واإلى 
ُيعطى واإن اأُبيحت له الرخ�ص؛ لأن مال ال�سدقات م�سروف لذوي احلاجات، ولي�ص 
اأن ُيعطى  النفقة لعودة جاز  اإلى النزهة، ثم انقطعت به  لو �سافر  هذا منها، ولكن 

حلاجته و�سرورته”)5).

“هناك  فقال:  املباح  ال�سفر  جواز    عثيمني  ابن  ال�سيخ  الإمام  رجح  وقد 
واإن كان  اأن ي�سافر  املتعة، لكنها متعة حالل، وهذا جائز، فله  �سنف ي�سافر ملجرد 

الإن�ساف، 237/3.  (((
الإن�ساف 237/3.  (2(

)3) املغني 439/6.
الإن�ساف 237/3.  (4(

احلاوي الكبري4/8)5.  (5(
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الدرو�ص،  وتتعب من  وت�ساأُم  تكلُّ  والنفو�ص  مباح،  �سُينفقها يف  لكنه  اأمواله،  �سينفق 
فاإذا انطلقت وذهبت لينف�ض الإن�شان عن نف�شه، فال حرج، فالدين ُي�شر، لكن ب�شرط 

األ يذهب اإلى حمرم”))).

ال�شرط الرابع:

األ يجد من يقر�سه يف املكان الذي هو فيه، اإن كان يف بلده غنًيا: 

الراأي الأول: وبه قال احلنفية: اإن كان قادًرا على الأداء ووجد من يقر�سه فالأولى 
له اأن يقرت�ص، قالوا: ول يلزمه ذلك جلواز عجزه عن الأداء)2). وهو املذهب 

عند املالكية: اإن وجد من يقر�سه فال يجوز الأخذ من الزكاة)3).

الراأي الثاين: وهو قول للمالكية، �شرح به القرطبي وابن العربي)4)، وال�سافعية)5)، 
واحلنابلة )6)، ل يلزم ابن ال�سبيل اأن يقرت�ص ولو وجد من يقر�سه؛ لأنه ل 

يلزم اأن يدخل حتت منة اأحد وقد وجد منة اهلل ونعمته. 

الأخذ  بعدم  املجد  فاأفتى  القرتا�ص،  على  ال�سبيل  ابن  قدر  “لو  املرداوي:  قال 
من الزكاة، واأفتى ال�سارح )ابن اأخ ال�سيخ املوفق بن قدامة) بجواز الأخذ، وقال: مل 
ي�شرتط اأ�شحابنا عدم قدرته على القرتا�ض؛ ولأن كالم اهلل على اإطالقه وهو كما 

قال، وهو ال�سواب”)7).
http: //midad.com/article/221340/ :املوقع الإلكرتوين  (((

فتح القدير، 265/2.  (2(
بلغة ال�سالك )حا�سية ال�ساوي) على ال�سرح ال�سغري للدردير )/664. التاج والإكليل ملخت�سر خليل،   (3(

حممد بن يو�سف املواق املالكي )897هـ)، 8/)53. 
بن  حممد  القراآن،  لأحكام  اجلامع  املالكي.534/2.  العربي  ابن  القراآن  . اأحكام  92/2 اجلليل  منح   (4(

اأحمد القرطبي ))67ه)، 87/8).
املجموع 6/6)2، حتفة املحتاج 60/7).  (5(

ك�ساف القناع عن منت الإقناع، من�سور بن يون�ص البهوتي ))05)ه)، 284/2.  (6(
الإن�ساف 238/3.  (7(
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اأدلتهم: 

قوله تعالى: )ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   . )
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    

ۆ( ]التوبة: 60[.

وجه الدللة: اأن اهلل تعالى ذكر م�سارف الزكاة ومل يقّيدها بقيد، فال يجوز 
تقييد ما اأطلقه اهلل بال دليل.

وملا يف القر�ض من �شرر يف حتمل ال�شداد))).. 2

ولحتمال عجزه عن ال�سداد)2).. 3

ولأنه قد وجد منة اهلل ونعمته، فال يلزمه اأن يدخل حتت منة اأحد)3). . 4

وجاء يف قرار الندوة التا�سعة لق�سايا الزكاة: “اأنه ل يجب على ابن ال�سبيل اأن 
يقرت�ص ولو وجد من يقر�سه، ول اأن يكت�سب واإن كان قادًرا على الك�سب”)4).

ك�ساف القناع 284/2.  (((
)2) رد املحتار على الدر املختار، 343/2، الذخرية، اأحمد بن اإدري�ص القرايف )684هـ)، 49/3).

اأحكام القراآن ابن العربي املالكي.534/2. اجلامع لأحكام القراآن 87/8).  (3(
ال�سرعية،  ال�سئون  والكفارات )430)هـ- 2009م) مكتب  والنذور  وال�سدقات  الزكاة  وفتاوى  اأحكام   (4(

الإ�سدار الثامن، �ص 39).
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املبحث الثالث
حتديد امل�سارف ومتييزها، و�سور ابن ال�سبيل التي اأفرزتها اأزمة 

فريو�س )كوفيد -19(، وحكم دفع الزكاة لكل �سورة

املطلب الأول
حتديد امل�سارف ومتييزها

بدايًة وقبل عر�ض احلالت لبد من حتديد ومتييز امل�شارف حتى ي�شهل درا�شة 
احلالت، ببيان الفرق بني من ياأخذ بو�سف ابن ال�سبيل ومن ياأخذ بو�سف الفقراء 

وامل�ساكني.

اأن . ) اإقامته و�سفره، ول �سري عليه  اإذا كان املرء فقرًيا اأخذ من الزكاة حال 
ياأخذ فوق حاجته ول يرد ما زاد على ما اأخذه ل�سفره، واإن اأقام ومل ي�سافر 
ياأخذ من  اأن  له  ال�سفر، ول يجوز  اأخذه يف غري  اأن ينفق ما  فال �سري عليه 

الزكاة اإن وجد عماًل ي�ستغني به عن الزكاة.

ابن  فارق  وبهذا  اأكرث من حاجته،  اأخذ  له  “الفقري يحل  ابن عابدين:  قال 
ال�سبيل كما اأفاده يف الذخرية”))).

اأما ابن ال�سبيل، فبع�ص املالكية)2)، وال�سافعية )3)، واحلنابلة)4): على اأنه اإن . 2
وقد ح�سل  للحاجة،  اأخذه  لأنه  رده؛  بلده  اإلى  بعد رجوعه  �سيء  معه  ف�سل 
ات�سل  اأو  فقرًيا  كان  واإن  يغُز،  فلم  لغزو  اأخذه  لو  ما  فاأ�سبه  بدونه،  الغنى 

رد املحتار على الدر املختار 344/2.  (((
منح اجلليل 92/2  (2(

حتفة املحتاج 62/7)  (3(
دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى املعروف ب�سرح منتهى الإرادات، من�سور بن يون�ص البهوتي ))05)هـ)،   (4(

.459/(
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ب�سفره الفقر اأخذ الف�سل لفقره؛ اإن فات ال�ستحقاق بكونه ابن �سبيل ح�سل 
ال�ستحقاق بجهة اأخرى. 

قال النووي: “اإذا رجع ابن ال�سبيل وقد ف�سل معه �سيء ا�سرتجع منه �سواًء 
قرت على نف�سه اأم ل، وقيل: اإن قرّت على نف�سه بحيث لو مل يف�سل مل يرجع 

بالفا�سل”))).

وهذا هو املذهب عند احلنابلة، يقول املرداوي: “واأما ابن ال�سبيل اإذا ف�سل معه 
�سيء، فجزم امل�سنف )ابن قدامة) هنا: اأنه يرد الفا�سل بعد و�سوله، وهو املذهب، 

وعليه اأكرث الأ�سحاب، وقطعوا به. وعنه ل يرده، بل هو له”)2).

ا حلاجتنا اإليه وقيامه بالغزو وقد فعل،  اأدلتهم: اأن ما ياأخذه الغازي ياأخذه عو�سً
وابن ال�سبيل ياأخذ حلاجته اإلينا وقد زالت )3). 

اأما احلنفية )4)، واملذهب عند املالكية )5): ما اأخذه ابن ال�سبيل ل يلزمه رده اإذا 
�سار لبلده؛ لأنه اأخذه با�ستحقاق ول�سرفه يف وجوه ال�سدقة. 

“ول يلزم ابن ال�سبيل الت�سدق مبا ف�سل يف يده عند قدرته  قال ابن عابدين: 
ل  الزكاة،  مال  وعندهما من  اإذا عجز،  واملكاتب  ا�ستغنى،  اإذا  كالفقري  ماله،  على 

يلزمهما الت�سدق”)6).

وقال القا�سي عبدالوهاب املالكي: “ول يلزم ابن ال�سبيل رد ما اأخذه اإذا �سار 
اإلى بلده، ول اإخراجه يف وجوه ال�سدقة”)7).

املجموع 6 /6)2.  (((
الإن�ساف 244/3.  (2(

املجموع 6/6)2.  (3(
فتح القدير 265/2.  (4(

الذخرية 49/3).  (5(
رد املحتار 344/2.  (6(

املعونة على مذهب عامل املدينة، عبدالوهاب البغدادي )422هـ)، )/443.  (7(
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فالأ�سناف الثمانية تنق�سم اإلى ق�سمني: 

وهم:  الدفع،  بعد  حالهم  يراعى  فال  م�ستقًرا،  اأخًذا  ياأخذون  الأول:  الق�سم 
الفقراء وامل�ساكني، والعاملون عليها، واملوؤلفة قلوبهم، فمتى اأخذوها ملكوها 

ملًكا دائًما م�ستقًرا، ل يلزمهم رد �سيء بحال. 

والق�شم الثاين: وهم الغارمون، ويف الرقاب، ويف �شبيل اهلل، وابن ال�شبيل؛ فاإنهم 
الأخذ  ا�ستحقوا  التي  اجلهة  يف  �سرفوه  فاإن  م�ستقر،  غري  اأخًذا  ياأخذون 

لأجلها، واإل ا�سرتجع منهم ))).

املنعقدة يف عمان عام  املعا�سرة  الزكاة  لق�سايا  التا�سعة  الندوة  وجاء يف قرار 
الزكاة عند  مال  يده من  ما ف�سل يف  يرد  اأن  ال�سبيل  ابن  “ل يجب على  م:   (990
و�سوله اإلى بلده وماله، والأولى اأن يرد ما ف�سل -اإن كان غنًيا- اإلى �سندوق الزكاة 

اأو اإلى اأحد م�سارف الزكاة”)2).

مدى  اأي  واإلى  ال�سبيل،  ابن  �سهم  من  يعطوا  اأن  ي�ستحقون  من  نعرف  اأن  وبقي 
يعطون؟ 

اأو  اإلى مق�سده  يو�سله  ما  الزكاة  ُيعطى من  ال�سبيل  ابن  اأن  اإلى  الفقهاء  ذهب 
مو�سع ماله؛ لأن الدفع اإليه للحاجة اإلى ذلك، فتقدر بقدرها، هذا اإذا مل يكن معه 

مال، فاإن كان معه من املال ما ل يكفيه؛ اأُعطى ما يتم به كفايته.

اإن كان يريد الرجوع  اإلى بلده  ويعطى ابن ال�سبيل ما يكفيه يف ذهابه ورجوعه 
ولي�ص له يف مق�سده مال )3).

قال ابن قدامة: “اإن كان ابن ال�سبيل جمتاًزا يريد بلًدا غري بلده فقال اأ�سحابنا: 
يجوز اأن يدفع اإليه ما يكفيه يف م�سيه اإلى مق�سده ورجوعه اإلى بلده؛ لأن فيه اإعانة 

املغني 440/6.  (((
اأحكام وفتاوى الزكاة وال�سدقات والنذور والكفارات، �ص 39).  (2(

فتح القدير 265/2، الذخرية 48/3)، الأم 94/2، �سرح منتهى الإرادات )/429.  (3(
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على ال�سفر املباح وبلوغ الغر�ص ال�سحيح”. وهذا هو املذهب عند ال�سافعية)))، وقال 
الإمام مالك: “اإن اأقام مدة ثم اأراد اخلروج جاز الدفع، له؛ لأنه غريب يريد ال�سفر، 

قيا�ًسا على امل�ستدمي ال�سفر بجامع احلاجة”)2).

�سيًفا  احلال  بح�سب  والك�سوة  النفقة  من  ال�سبيل  ابن  “يعطى  ال�سافعية:  وقال 
ال�سباغ  ابن  “قال  النووي:  قال  مق�سده”)3).  اإلى  ذلك  يو�سله  بحيث  و�ستاًء 
والأ�سحاب: يهياأ له ما يركبه اإن كان �سفره مما تق�سر فيه ال�سالة، اأو كان �سعيًفا 
ل يقدر على امل�سي، واإن كان قوًيا و�سفره دون ذلك مل يعط ما يركبه، ويعطى ما ينقل 
ال�سرخ�سي: و�سفة  بنف�سه، قال  اأن يحمله  يعتاد مثله  اأن يكون قادًرا  اإل  عليه زاده، 

تهيئة املركوب اأنه اإن ات�سع املال ا�سرتي له مركوب، واإن �ساق املال اكرتى له”)4).

999)م:  عمان-  -يف  املعا�سرة  الزكاة  لق�سايا  التا�سعة  الندوة  قرار  يف  وجاء 
مقدار حاجته من الزاد والرعاية والإيواء، وتكاليف ال�سفر اإلى  ال�سبيل  ابن  “ُيعطى 

مق�سده ثم الرجوع اإلى بلده”.

املطلب الثاين 
ال�سور التي اأفرزتها اأزمة فريو�س كورونا، وحكم دفع الزكاة لكل �سورة

كان من اأبرز التدابري الحرتازية التي اتخذتها ال�سلطات يف غالبية دول العامل 
من  للحد  الأخرى  الدول  مع  حدودها  اإغالق  هو  كبري  ب�سكل  الفريو�ص  تف�سي  ملنع 
انت�سار الفريو�ص، مما جعل اآلف امل�سافرين حم�سوريني يف تلك الدول، واأفرزت لنا 
هذه الأزمة �سوًرا عديدة من معاناة املواطنني، �ساأبني حكم الدفع اإليها من خالل ما 

تو�سلنا اإليه يف البحث، على النحو الآتي: 
املجموع 5/6)2، املغني 439/6.  (((

الذخرية 49/3).  (2(
مغني املحتاج 86/4).  (3(

املجموع 5/6)2.  (4(
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اأوًل: م�ضتحقو م�ضرف ابن ال�ضبيل: 

رواتبهم، . ) دفع  عن  وامتنعوا  عقودهم،  العمل  اأرباب  اأنهى  الذين  العمال 
وعجزوا عن دفع م�ساريف �سفرهم.

�سبا  مبيناء  عالقني  م�سري  مائة  من  اأكرث  اأن  اجلزيرة  قناة  ذكرت  فقد 
اإلى  باإعادتهم  يطالبون  البحرين  مملكة  يف  الع�سرات  وغريهم  ال�سعودي، 

م�سر بعد اإنهاء خدماتهم ونفاد اأموالهم))).

وقد �سبق اأن اأ�سرنا اأن اإطالق ابن ال�سبيل يف ا�سطالح اأكرث اأهل العلم ي�سدق 
على امل�سافر الذي انقطع عن ماله، ول�سك اأن انتهاء الإقامة اأو العمل ملن هو 
اإليه فيعترب م�سافًرا، في�ستحقون  مقيم، يجعل البلد لي�ست بلد اإقامة بالن�سبة 
من م�سرف ابن ال�سبيل، لنقطاع ال�سبل بهم فيعطون ما يو�سلهم اإلى بالدهم.

�سائقو ال�ساحنات الذين علقوا بني دولتني، عقب الإجراءات الحرتازية التي . 2
مت اتخاذها يف اإطار جهود الدولتني لحتواء فريو�ص كورونا امل�ستجد.

فقد ذكرت الأنباء اأن هناك جمموعة من �سائقي ال�ساحنات دخلوا الكويت 
وعقب  بب�سائع من م�سر،  كويتية، حمملة  �سحن  ب�سيارات  زيارة،  بتاأ�سرية 
تفريغها، وملا اأرادوا اخلروج متوجهني اإلى ال�سعودية مل يتمكنوا من الدخول 
ملواجهة  ال�سعودية  اتخذتها  التي  الحرتازية  الإجراءات  من  عدد  ب�سبب 
اإلى  العودة  من  يتمكنوا  اأنهم مل  كما  اإغالق حدودها،  وهي  كورونا  فريو�ص 
عالقني  فاأ�سبحوا  بهم،  اخلا�سة  الزيارة  تاأ�سرية  �سالحية  لنتهاء  الكويت 
بني البلدين، اإل اأن عدًدا منهم توجهوا اإلى الأردن لل�سفر منها اإلى م�سر، 

وبع�سهم مل يتمكن لأ�سباب خا�سة)2).

واملرافق  اخلدمات  عن  بعيدة  البلدين،  بني  برية  منطقة  يف  علقوا  فهوؤلء 
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/15/ :املوقع الإلكرتوين  (((

https://www.mobtada.com/details/934431 :املوقع الإلكرتوين  (2(
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اآلت  اأو  البنوك  من  �سواًء  اأموالهم  على  لهم احل�سول  ت�سهل  التي  احليوية 
ال�سحب، فهم اأغنياء يف بلدهم، ولكن ب�سبب اإجراءات احرتازية ب�سبب الوباء 
فاأ�سبحوا  والبحرية،  واجلوية  الربية  حدودها  اإغالق  اإلى  ال�سعودية  دفعت 
م�سرف  من  الزكاة  ي�ستحقون  اأنهم  فاأرى  وال�سعودية،  الكويت  بني  عالقني 

ابن ال�سبيل اإلى حني و�سولهم اإلى مق�سدهم. 

املواطنون العاملون يف غري دولهم، لعدم قدرتهم توفري مبالغ العودة: . 3

اأن العاملني التون�سيني العالقني يف دولة الغابون  وقد ن�سرت جريدة القب�ص 
ل ميكنهم العودة اإلى تون�ص لعدم مقدرتهم على دفع مبلغ �سبعة اآلف دينار 
العالقني يف  ا على  اأي�سً الأمر ينطبق  لتاأمني عودتهم، وهذا  )2400 دولر) 

املن�سات البحرية يف الوليات املتحدة والطلبة يف رو�سيا واأوكرانيا))).

هوؤلء الذين حرموا من ا�ستقرارهم ب�سبب جائحة فريو�ص كورونا م�ستحقون 
للزكاة من م�سرف ابن ال�سبيل ما يو�سلهم اإلى بالدهم ومق�سدهم.

وبع�ص ال�سور ال�سابقة من الأ�سناف الذين ورد ذكرهم يف حديث قبي�سة 
بن خمارق الهاليل، قال: حتملت حمالة فاأتيت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأ�ساأله فيها، 
فقال: »اأقم حتى تاأتينا ال�سدقة فناأمر لك بها«، قال: ثم قال: »يا قبي�سة، 
اإن امل�شاألة ل حتل اإل لأحد رجل حتمل حمالة فحلت له امل�شاألة حتى ي�شيبها 
ثم مي�سك ورجل اأ�سابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له امل�ساألة حتى ي�سيب 
قواًما من عي�ص -اأو قال: �سداًدا من عي�ص- ورجل اأ�سابته فاقة حتى يقول 
ثالثة من ذوي احلجا من قومه: لقد اأ�سابت فالًنا فاقة، فحلت له امل�ساألة 
من  �سواهن  فما  عي�ص-  من  �سداًدا  قال  -اأو  عي�ص  من  قواًما  ي�سيب  حتى 

امل�ساألة يا قبي�سة �سحتًا ياأكلها �ساحبها �سحتًا«)2).
https://www.alquds.co.uk/ :املوقع الإلكرتوين  (((

الني�سابوري  احلجاج  اأبو  م�سلم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  اإلى  العدل  عن  العدل  بنقل  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند   (2(
))26هـ(، كتاب الزكاة، باب من حتل له امل�شاألة، رقم)044))، 722/2.�سنن اأبي داود، �سليمان بن الأ�سعث 

بن اإ�شحاق ال�شج�شتاين )275هـ)، كتاب الزكاة، باب من جتوز فيه امل�ساألة، رقم )640))، 20/2).
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املواطنون العالقون يف اخلارج، والذين كانوا يف رحالت عمل، اأو �سياحة، اأو . 4
عالج، ورف�ست دولهم ا�ستقبالهم؛ لأن املنظومة ال�سحية لدولهم ل تتحمل 

اأعدادهم: 

من  للعديد  والتغذية  ال�سكن،  �سمان  ت�ستطيع  لن  بالدهم  �سفارات  اأن  كما 
رعاياها والذين يعي�سون يف ظروف مادية ونف�سية خطرية))).

اأذنت لهم  اإل يف حال  ال�سبيل،  ابن  الفقر ل بو�سف  ياأخذون بو�سف  هوؤلء 
دولهم بال�سفر وا�ستعدت ل�ستقبالهم. في�ستحقون من م�سرف ابن ال�سبيل.

ثانًيا: م�ضتحقو م�ضرف الفقراء وامل�ضاكني: 
الطلبة الذين يدر�سون يف غري بالدهم ولي�ص لهم منح درا�سية، وكانوا يعملون 
كورونا  فريو�ص  اأزمة  مع  لكنهم  الإقامة،  تكاليف  لت�سديد  الدرا�سة  اأوقات  خارج 
توفري  عن  عاجزين  اأ�سبحوا  واملتاجر؛  الأعمال  جميع  تعطيل  وب�سبب  كوفيد-9)، 
م�شروفاتهم، وحتى اأ�شرهم مل تعد قادرة على حتويل الأموال اإليهم نظًرا للظروف 

القت�سادية لالأزمة.

فاإن هوؤلء قد يكونون فقراء اأو م�ساكني، ولي�سوا من اأبناء ال�سبيل، فهم م�سافرون 
املجتاز،  ال�سبيل  ابن  بخالف  اإليه،  رحلوا  الذي  البلد  يف  الإقامة  يقت�سي  لغر�ص 
فيعطون بو�شف الفقر، لأن حال الإقامة يف حقهم اأظهر من حال ال�شفر، واإمنا يعطى 
ابن ال�سبيل لإي�ساله لبلده، فال يتحقق فيهم و�سف ابن ال�سبيل. ولعل ما يرجح ذلك 

 : ما ورد يف ن�سو�ص الفقهاء

فمذهب ال�سافعية )2)، واحلنابلة )3): اأنه اإن كان ابن ال�سبيل جمتاًزا يريد بلًدا 
غري بلده فقال اأ�سحابنا: يجوز اأن يدفع اإليه ما يكفيه يف م�سيه اإلى مق�سده ورجوعه 

اإلى بلده.
https://www.alestiklal.net/ar/view/4519/dep-news-1587191294 :املوقع الإلكرتوين  (((

املجموع 5/6)2.  (2(
املغني 439/6.  (3(
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واإمنا  �شفره،  ابتداء  للرجوع  ُيعطى  ل  اأنه  وجًها؛  ال�شافعية  الرافعي من   وحكى 
كان  اإن  اأنه  ا  اأي�سً ال�سافعية  من  زيد  اأبي  ال�سيخ  عند  وجه  ويف  رجوعه،  عند  يعطى 
عزمه اأن ي�سل الرجوع بالذهاب اأعطى للرجوع، واإن كان عزمه اإقامة مدة مل ُيعط 

للرجوع))).

وقال الإمام مالك: اإن اأقام مدة ثم اأراد اخلروج جاز الدفع له؛ لأنه غريب يريد 
ال�سفر قيا�ًسا على امل�ستدمي ال�سفر بجامع احلاجة)2).

ثالًثا: غري م�ضتحقني للزكاة: 

اخلارج  يف  وعلقوا  اخلارج،  يف  يعي�سون  اأو  يدر�سون  الذين  والطالب  املواطنون 
اأموالهم، وكانت �سفاراتهم باخلارج ت�سدد  ب�سبب جائحة كورونا، ومل ينقطعوا عن 

تكاليف احتياجتهم الطبية والغذائية: 

فقد ذكرت الأنباء اأن جمل�ص الوزراء الكويتي منح الطالب الكويتني يف اخلارج 
راتب �سهر كامل، على الرغم من اأن �سفاراتهم يف اخلارج كانت تتكفل جماًنا بكافة 

احتياجاتهم الطبية والغذائية )3).

فالذي يظهر يل اأن هوؤلء ل ي�ستحقون الدفع اإليهم من اأي م�سرف من م�سارف 
الزكاة، فقد ذكرنا يف تعريف ابن ال�شبيل اأنه امل�شافر فعاًل، كما ذكرنا يف �شروط ابن 
ال�سبيل اأن يكون حمتاًجا يف �سفره ب�سبب �سياع ماله اأو نفاد نفقته، واإن كان غنًيا يف 
بلده، فاإن مل يكن حمتاًجا فال �سهم له يف الزكاة. وهوؤلء بيدهم ما يرجعون به اإلى 
بلدهم، وقد كانت حكوماتهم املتمثلة ب�سفاراتهم يف اخلارج تلبي جميع احتياجاتهم. 

تعطيل  ب�سبب  اأ�سرار  من  وما حلقهم  الزكاة،  اأموال  من  ا�ستحقاقهم  اأرى  فال 
انت�شار  من  للحد  الدول  اتبعتها  التي  الإجراءات  ب�شبب  كان  اإمنا  الطريان  حركة 

املجموع 5/6)2.  (((
الذخرية 49/3).  (2(

   www.alaraby.co.uk :املوقع الإلكرتوين  (3(
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فريو�ص كورونا، فاملبادرة يف اإطفاء لوعة اجلياع واإنقاذ مهجتهم وك�ساء العراة اأولى 
من الدفع لهذه الطائفة.

وبعد هذه اجلولة يف الفئات التي عانت من تداعيات اأزمة فريو�ص كورونا، تبني يل 
اأن الطائفة الأخرية وهي املواطنني والطلبة الذين علقوا يف اخلارج وكانت حكوماتهم 
بقية  واأما  الزكاة،  اأموال  من  اإعانتها  ت�ستحق  ل  التي  الوحيدة  هي  نفقاتهم،  تتولى 

الطوائف فجميعها م�ستحق؛ اإما بو�سف ابن ال�سبيل واإما بو�سف الفقر وامل�سكنة.

ويبقى �ضوؤال اأخري: قد يكون بع�س العالقني غري م�ضلمني، فهل يجوز اإعطاءهم 

من م�ضرف ابن ال�ضبيل؟ 

قال ابن املنذر: “اأجمع كل من نحفظ عنه من اأهل العلم اأن الذمي ل يعطى . )
من زكاة الأموال �سيئا”))).

وقال الكا�شاين: “ل يجوز �سرفها اإلى احلربي؛ لأن يف ذلك اإعانة لهم على 
قتالنا”)2).

وذلك اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ملعاذ بن جبل عندما بعثه اإلى اليمن: »اإنك تاأتي قوًما 
اإله اإل اهلل، واأين ر�شول اهلل فاإن هم  اإلى �شهادة اأن ل  اأهل كتاب، فادعهم 
اأطاعوك، فاأعلمهم: اأن اهلل عز وجل افرت�ص عليهم خم�ص �سلوات، يف كل 
يوم وليلة، فاإن هم اأطاعوك، فاأعلمهم: اأن اهلل عز وجل قد افرت�ص عليهم 

�سدقة يف اأموالهم، توؤخذ من اأغنيائهم فتو�سع يف فقرائهم« )3). 

اأغنيائهم وهم  توؤخذ من  فقراء من  اإلى  الدفع  اأنه ن�ص على  الدللة:  وجه 
امل�سلمون)4).

الإجماع حممد بن اإبراهيم الني�سابوري )9)3هـ)، �ص48.  (((
بدائع ال�سنائع 49/2  (2(

اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول اهلل )422)هـ)، حممد بن اإ�سماعيل البخاري، كتاب   (3(
الزكاة، باب وجوب الزكاة، )رقم احلديث 395))، 04/2).

املب�شوط 203/2.  (4(
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ذهب زفر من احلنفية: اإلى جواز دفعها اإلى الذمي.. 2

وحجته: اأن املق�سود من الزكاة هو اإغناء الفقري املحتاج عن طريق التقرب 
وقد ح�سل))).

والراجح: 

هو قول جمهور العلماء؛ لقوة دليلهم الوارد يف ال�سحيحني، فالزكاة عبادة اأمر 
اهلل تعالى بها الأغنياء من امل�سلمني ثم اأعاد ال�سمري على فقرائهم.

وقد ا�شتثنى بع�ض الفقهاء من �شرط اإ�شالم املدفوع اإليه املوؤلفة قلوبهم ترغيًبا 
لهم يف الإ�سالم لأجل اإنقاذ مهجته من النار)2).

ا العاملني عليها: فيعطون بحق ما عملوا)3). وا�ستثنى بع�سهم اأي�سً

وامل�ساألتان خالفيتان ُيطلبان مبظانهما.

 واأخرًيا: 

فاإين لأرجو اهلل  اأن اأكون قد وّفقت يف حتقيق هدف البحث الرئي�شي 
يف معرفة حكم العالقني يف اخلارج من غري الفقراء، وما نتج عن ذلك من تفعيل 
م�سرف ابن ال�سبيل يف الوقت الذي كان يعتقد الكثري منا توقف العمل بهذا امل�سرف 
ب�سبب التقدم الهائل وال�سريع يف و�سائل الت�سال التي �سّهلت على النا�ص الو�سول 
اإلى اأموالهم مهما بعدت امل�سافات باأجهزة ال�سحب واخلدمات الإلكرتونية املختلفة، 
والثوابت  الأ�سا�سيات  على  تن�ص  كونها  بالكمال  تت�سم  ال�سريعة  اأن  الرغم  وعلى 
ون�سو�سها متناهية، اإل اأن احلوادث غري متناهية كما تبني لنا من هذه الأزمة، فاإن 
لكل ع�شر م�شكالته وظروفه التي حتظى باهتمام اأهله وترتك اأثرها على انتاجهم 

املب�شوط 202/2.  (((
حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، حممد بن اأحمد بن عرفة الد�سوقي )230)هـ)، )/495.  (2(

الإن�ساف 224/3.  (3(
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ال�سحي  القطاع  يف  فادحة  خ�سائر  اإلى  كورونا  فريو�ص  جائحة  اأدت  ولقد  العلمي، 
معاناة  تخفيف  يف  كبرٌي  دوٌر  ال�سبيل  ابن  مل�سرف  فكان  والجتماعي،  والقت�سادي 
وخفف  غربتهم  و�سان  م�ستقرة،  حياة مطمئنة  لهم  فكفل  املنقطعني  من  الكثريين 
اأوطانهم،  املغرتبني عن  اأ�سابت  التي  والنف�سية  القت�سادية  الأزمة  اآثار  من  الكثري 
وكان حمّقًقا ملبداأ التكافل الجتماعي القائم على مبداأ الأخوة الإميانية، فا�ستحق 
اأن يكون اأحد اجلنود الذين �شاركوا يف حترير الأمة من هذه الأزمة، فكلما اعتنت 
اأدل على رقيها واأرفع  الأمم وال�سعوب واملجتمعات ب�سعفائها وحمتاجيها كان ذلك 
حل�سارتها،  واأ�سمى  لنه�ستها  واأبعث  لقت�سادها  واأقوم  لن�سرها  واأقوى  لعمادها، 
واأبعد لها من الباليا.فالزكاة وال�سدقات قي اأوقات الأزمات وامللمات من اأعظم ما 

يدفع البالء والوباء.
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اخلامتة

�سمن  البحث،  هذا  يف  اإليه  تو�سلت  ما  اأهم  تلخي�ص  ميكن  البحث  خالل  من 
النقاط التالية: 

ابن ال�سبيل هو امل�سافر يف غري مع�سية ولي�ص بيده ما يرجع به اإلى بلده، ولو . )
كان غنًيا يف بلده.

�شروط اإعطاء ابن ال�شبيل: . 2

اأن يكون م�سافًرا فعاًل، ل من يريد اأن ين�سىء �سفًرا. اأ- 

ب- حاجته يف �سفره واإن كان غنًيا يف بلده.

األ يكون �سفره ملع�سية. ج- 

ل يجب على ابن ال�سبيل اأن يقرت�ص ولو وجد من يقر�سه، ول اأن يكت�سب واإن . 3
كان قادرًا على الك�سب.

امل�ستحقون من م�سرف ابن ال�سبيل: . 4

رواتبهم،  وامتنعوا عن دفع  العمل عقودهم،  اأرباب  اأنهى  الذين  العمال  اأ- 
وعجزوا عن دفع م�ساريف �سفرهم. 

املواطنون العاملون يف غري دولهم، لعدم قدرتهم على توفري مبالغ العودة. ب- 

�سائقو ال�ساحنات الذين علقوا بني دولتني، عقب الإجراءات الحرتازية  ج- 
التي مت اتخاذها يف اإطار جهود الدولتني لحتواء فريو�ص كورونا امل�ستجد. 

غري . 5 يف  يدر�سون  الذين  الطلبة  ال�سبيل:  ابن  م�سرف  من  امل�ستحقني  غري 
بالدهم ولي�ص لهم منح درا�سية، وكانوا يعملون خارج اأوقات الدرا�سة لت�سديد 
تكاليف الإقامة، ولكن عند تعطيل جميع الأعمال واملتاجر اأ�سبحوا عاجزين 

عن توفري م�سروفاتهم، وهوؤلء ي�ستحقون من م�سرف الفقراء وامل�ساكني.
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املواطنون العالقون يف اخلارج، والذين كانوا يف رحالت عمل، اأو �سياحة، اأو . 6
عالج، ورف�ست دولهم ا�ستقبالهم؛ لأن املنظومة ال�سحية لدولهم ل تتحمل 
الزكاة  في�ستحقون  اإيوائهم؛  تكاليف  على  قادرة  غري  اأنها  كما  اأعدادهم، 
العودة،  يف  حكوماتهم  لهم  تاأذن  اأن  اإلى  وامل�ساكني،  الفقراء  م�سرف  من 

في�ستحقون من م�سرف ابن ال�سبيل.

املواطنون والطالب الذين يدر�سون اأو يعي�سون يف اخلارج، وعلقوا يف اخلارج . 7
ب�سبب جائحة كورونا، ومل ينقطعوا عن اأموالهم، فال ي�ستحقون من اأي م�سرف 

من م�سارف الزكاة للتزام حكوماتهم بكافة احتياجاتهم الطبية والغذائية.

 ت�سافرت جهود الدول يف مواجهة جائحة فريو�ص كورونا بو�سائل عدة، فكان . 8
مل�سرف ابن ال�سبيل دوٌر كبرٌي يف تخفيف معاناة الكثريين من املنقطعني يف 
اآثار الأزمة القت�سادية  تاأمني حياة مطمئنة م�ستقرة، وتخفيف الكثري من 
والنف�سية التي اأ�سابت املغرتبني عن اأوطانهم. فا�ستحق اأن يكون اأحد اجلنود 

الذين �شاركوا يف حترير الأمة من هذه الأزمة.

املتغريات، . 9 كافة  مع  ومرونته  ومكان  زمان  لكل  و�سالحيته  الت�سريع  عاملية 
مهما كانت �سعبة وع�سرية، وقدرة م�سارف الزكاة ومرونتها على مواجهة 

النكبات وتخفيف اآثار الأزمات.

التو�ضيات: 

اإن كان يل يف الأخري من تو�سيات اأختم بها بحثي هذا املتوا�سع؛ فهي كالتايل: 

اأن يكون للجمعيات اخلريية مرجعية �سرعية للف�سل يف امل�سائل امل�ستجدة املتعلقة 
باجلوانب ال�سرعية، لي�سهل عليها ال�ستمرار يف اأداء ر�سالتها املنوطة بها.

اللهم ا�سبغ علينا من رحمتك ولطفك ما ترفع به عنا الوباء والبالء، وتتم علينا 
ال�سحة والعافية يف البدن والّدين وترزقنا �سكر نعمتك وح�سن عبادتك.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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املرفقات: الفتوى ال�سادرة من جمعية العون املبا�سر لوزارة الأوقاف
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قائمة امل�سادر واملراجع 

القراآن الكرمي.. )
الإجماع )425)هـ /2004م) حممد بن اإبراهيم الني�سابوري )9)3هـ(، حتقيق: . 2

فوؤاد عبداملنعم اأحمد، ط: )، دار امل�سلم للن�سر والتوزيع.
اأحكام القراآن )424)هـ- 2003م)، حممد بن عبداهلل بن العربي )543هـ)، . 3

تعليق: حممد عبدالقادر عطا، بريوت: دار الكتب العلمية.
)430)هـ/2009م)، . 4 والكفارات  والنذور  وال�سدقات  الزكاة  وفتاوى  اأحكام 

مكتب ال�سئون ال�سرعية، الإ�سدار الثامن.
الأم )0)4)هـ/990)م) حممد بن اإدري�ص ال�سافعي، بريوت: دار املعرفة.. 5
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، علي بن �سليمان املرداوي )885هـ)، . 6

دار اإحياء الرتاث العربي.
م�سعود . 7 بن  بكر  اأبو  )406)هـ/986)م)،  ال�سرائع  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع 

الكا�شاين )587هـ(، ط: 2، دار الكتب العلمية.
بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك اإلى مذهب مالك، )املعروف بحا�سية ال�ساوي)، . 8

ال�سغري  ال�سرح  على  ))24)هـ)،  املالكي  بال�ساوي  ال�سهري  حممد  بن  اأحمد 
لل�سيخ الدردير وامل�سمى )اأقرب املالك)، دار املعارف.

املواق . 9 يو�سف  بن  حممد  )6)4)هـ/994)م)،  خليل  ملخت�سر  والإكليل  التاج 
املالكي )897هـ(، ط: )، دار الكتب العلمية. 

حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج، )357)هـ/983)م) اأحمد بن حممد بن حجر . 0)
الهيتمي، مع حا�شيتي ال�شرواين والعبادي. 

اجلامع لأحكام القراآن )965)م) حممد بن اأحمد القرطبي ))67هـ)، بريوت: . ))
دار اإحياء الرتاث العربي.
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اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )422)هـ)، حممد . 2)
بن اإ�شماعيل البخاري، حتقيق: حممد زهري بن نا�شر النا�شر، ط: )، دار طوق 

النجاة.
الد�سوقي . 3) عرفة  بن  اأحمد  بن  حممد  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية 

)230)هـ)، دار الفكر.
حممد . 4) بن  علي  )9)4)هـ/999)م)،  ال�سافعي  الإمام  فقه  يف  الكبري  احلاوي 

املاوردي )450هـ(، حتقيق: علي حممد معو�ض وعادل اأحمد عبداملوجود، ط:)، 
بريوت: دار الكتب العلمية.

)4)4)هـ/ . 5) الإرادات  منتهى  ب�سرح  املعروف  املنتهى  ل�سرح  النهى  اأويل  دقائق 
993)م)، من�سور بن يون�ص البهوتي ))05)هـ(، ط: )، عامل الكتب.

بو . 6) حممد  حتقيق:  )684هـ(،  القرايف  اإدري�ص  بن  اأحمد  )994)م)  الذخرية 
خبزة، ط: )، بريوت: دار الغرب الإ�سالمي.

رد املحتار على الدر املختار )2)4)هـ/992)م)، حممد اأمني بن عمر عابدين . 7)
)252هـ(، ط: 2، بريوت: دار الفكر. 

�شنن اأبي داود، �شليمان بن الأ�شعث بن اإ�شحاق ال�شج�شتاين )275هـ(، حتقيق . 8)
حممد حمي الدين عبداحلميد، بريوت: املكتبة الع�سرية.

�سرح خمت�سر خليل للخر�سي ))0))هـ)، حممد بن عبداهلل اخلر�سي املالكي، . 9)
بريوت: دار الفكر.

فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبدالواحد ابن الهمام ))86هـ)، دار الفكر.. 20
ك�ساف القناع عن منت الإقناع، من�سور بن يون�ص البهوتي ))05)هـ)، دار الكتب . )2

العلمية. 
الأن�ساري . 22 منظور  بن  علي  بن  مكرم  بن  حممد  )4)4)هـ)،  العرب  ل�سان 

)))7هـ(، ط: 3، بريوت: دار �سادر.
املب�شوط )4)4)هـ/993)م)، حممد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي )483هـ)، بريوت . 23
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دار املعرفة.
النووي . 24 �سرف  بن  يحي  واملطيعي،  ال�سبكي  تكملة  مع  املهذب  �سرح  املجموع 

)676هـ)، دار الفكر.
)404)هـ/984)م)، . 25 حنبل  بن  اأحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  يف  املحرر 

الريا�ص: مكتبة   ،2 تيمية احلراين )652هـ(، ط:  عبدال�شالم بن عبداهلل بن 
املعارف.

م�سلم . 26 ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  اإلى  العدل  عن  العدل  بنقل  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند 
اأبو احلجاج الني�سابوري ))26هـ(، حتقيق حممد فوؤاد عبدالباقي، بريوت: دار 

اإحياء الرتاث العربي.
الفيومي . 27 علي  بن  اأحمد  بن  حممد  الكبري،  ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح 

)770هـ)، بريوت املكتبة العلمية.
)422هـ)، . 28 البغدادي  عبدالوهاب  القا�سي  املدينة،  عامل  مذهب  على  املعونة 

حتقيق: حمي�ض عبداحلق، املكتبة التجارية.
مكتبة . 29 )620هـ)،  قدامة  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  )388)هـ/968)م)،  املغني، 

القاهرة.
املفردات يف غريب القراآن )2)4)هـ(، الراغب ال�شفهاين احل�شني بن حممد . 30

)502هـ(، �شفوان عدنان الداودي، ط: )، بريوت: دار القلم.
منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل )409)هـ-989)م) حممد بن اأحمد بن علي�ص . )3

)299)هـ)، بريوت دار الفكر.

املواقع الإلكرتونية: 	•
1.  http: //www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/questions-

and-answers.html 
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ملخص البحث

الهدف: التعرف على حكم امل�ساألة، وحماولة ح�سر نطاق اخلالف بني من يجيز، 
وبني من مينع.

وقد تناول التعريف بالعتكاف، وحكمه، وحكمته، ثم دلف اإلى التعريف مب�ساجد 
البيوت، وهل تلحق باأحكام امل�ساجد اأم ل؟

فاختار مذهب  البيت؛  العتكاف يف م�سجد  اإلى مناق�سة حكم  البحث  ثم دلف 
جمهور الفقهاء على اأنه ل ي�سح العتكاف يف م�سجد البيت للرجل واملراأة يف حال 
الختيار، وهو مقت�سى قول عامة ال�سحابة، ثم دلف البحث اإلى نف�ص امل�ساألة يف حال 
ا يف امل�ساألة لإ�سحاق بن راهويه، وقد ن�ص فيه على اأنه يوؤجر ول  العذر فر�سد ن�سً

يكون اعتكاًفا.

مقت�سى  اأن  فراأى  الأربعة؛  املذاهب  على  امل�ساألة  تخريج  اإلى  البحث  دلف  ثم 
الفروع الفقهية اأن الفقهاء ل ُيرخ�سون يف العتكاف يف م�سجد البيت -ولو لنغالق 

امل�ساجد- من اأربعة طرق.

ُيفعل يف  اأعمال من جن�ص ما  اأن يفعله امل�سلم من  اإلى مامُيكن  ثم دلف البحث 
يف  ويجتهد  النوافل،  ويالزم  البيت،  يلزم  اأن  للم�سلم  ُي�سرع  اأنه  فاختار  العتكاف؛ 
الع�سر الأواخر، ول ُي�سمي ذلك اعتكاًفا، كما اختار اأنه ُي�سرع اأخذ اإجازة لأجل التعبد 
طلًبا  البيت  لزوم  ينوي  واإمنا  العتكاف،  ينوي  ل  واأنه  الأواخر،  الع�شر  يف  والتفرغ 
اأنه ل داعي لتخاذ اخلباء ملن لزم بيته؛ لأنه ل  لل�سالمة من املنكرات، كما اختار 
يوجد ما يدعوه للت�سرت، كما قرر اأنه ل مانع من النوم على الأر�ص؛ لأنه �سبب لتقليل 

النوم، وهو مما ي�سرع يف الع�سر الأواخر. 
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املقدمة

اإن احلمد هلل نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا ومن 
�سيئات اأعمالنا، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممدا ملسو هيلع هللا ىلص 

عبده ور�سوله، اأما بعد: فعنوان هذا البحث: حكم العتكاف يف م�ضاجد البيوت.

مو�ضوع البحث واأهميته: 
ا كان جواب ال�سوؤالت التي تعرتي اخللق من اأ�سمى وظائف امل�ستغلني بالفقه؛  فلمَّ
كما قال تعالى: )ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ( ]النحل: 44-43[.

العلم، والقيام بفري�سة الإفتاء، وهي فر�ص  ويف ذلك الأجر اجلزيل على ن�سر 
كفائي)))؛ فعن عمرو بن العا�ص، اأنه �سمع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإذا حكم احلاكم 

فاجتهد ثم اأ�ساب فله اأجران، واإذا حكم فاجتهد ثم اأخطاأ فله اأجر« )2).

تعرتي  التي  الفقهية  النوازل)3)  اأجوبة  اإلى  حتتاج  التي  امل�شائل  هذه  اأهم  ومن 
اأبي  ينظر: اأدب املفتي وامل�ستفتي، لبن ال�سالح )�ص: 08))، و�سفة املفتي وامل�ستفتي، لبن حمدان   (((

جنة )�ص: )6))، واآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي، للنووي )�ص: 3)).
اأخرجه البخاري )7352)، وم�سلم )6)7)).  (2(

النوازل لغًة: جمع نازلة، يقال يف اجلمع: نوازل ونازلت، واأ�شلها )ن ز ل( يدل على هبوط ال�شيء ووقوعه.  (3(
ينظر: معجم مقايي�ص اللغة، لبن فار�ص )7/5)4).

يف  املجتهدون  امل�سايخ  عنها  �ُسئل  التي  “امل�سائل   : عابدين  ابن  قال  كما  ا�سطالًحا  والنوازل 
)رد  عابدين  ابن  وحا�سية  املختار  الدر  ينظر:  تخريًجا”.  فيها  فاأفتوا  ا  ن�سًّ فيها  يجدوا  ومل  املذهب 

املحتار) ))/50).
ومُيكن اأن ُتعّرف باأجمع من ذلك؛ فهي: “الوقائع وامل�سائل امل�ستجدة واحلادثة، امل�سهورة بل�سان الع�سر 

با�سم: النظريات والظواهر”. ينظر: فقه النوازل، د. بكر بن عبداهلل اأبو زيد ))/9).
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الأمة، فلدرا�ستها، وبحثها فوائد كثرية تزيد على فائدة عموم امل�سائل))).

ومن النوازل الكربى التي جّدت يف زماننا نازلة كورونا - نازلة تعّذر العتكاف 
يف امل�سجد ب�سبب فريو�ص كورونا: 

فمنذ عقود من الزمان مل يطرق العامل كله جائحة بنف�ص حجم جائحة الكورونا 
)covid-19) بحيث ارتعدت الدول الكبار قبل ال�سغار، واأُغلقت املطارات، وتعطلت 
الرحالت، و�ساد الذعر، وانربى الفقهاء ينظرون يف الرخ�ص والعزائم، تخفيًفا على 
النا�ص؛ وكان من امل�سائل التي مل تنل حظها من البحث الكايف -حتى الآن- م�ساألة 

حكم العتكاف يف البيوت للعذر، وما يرتتب على القول باجلواز اأو املنع.

فقد لزم ظهور الفريو�ض اتفاق الأطباء على �شرورة العتزال، وجتنب الختالط؛ 
فكان قرار من كثري من ال�سلطات -تبًعا للجان الفتوى- اإغالق امل�ساجد، مما ترتب 

عليه تعّذر العتكاف يف هذا العام يف الع�سر الأواخر من رم�سان يف امل�ساجد.

وتظهر اأهمية املو�سوع يف درا�سة حكم العتكاف يف البيت للعذر، وبيان الفروق 
العملية بني قول من اأجاز، وقول من منع.

اأ�ضباب اختيار املو�ضوع: 

ميكن اأن اأوجز اأهم الأ�سباب الداعية لختيار هذا املو�سوع: 

م�سي�ص احلاجة اإلى ذلك فاإن اأعداد املعتكفني يف عموم البلدان كبرية، وهم . )
املهم  من  فكان  به،  والعمل  اهلل  حكم  معرفة  على  ا  حر�سً النا�ص  اأكرث  من 

دللتهم على حكم امل�ساألة.

يف . 2 العتكاف  مبنع  اأُفتي  اإذا  والفتور  التكا�سل  ينتابه  النا�ص  من  كثرًيا  اأن 
امل�ستجدة  النوازل  اإعطاء  يف  اأن  ومنها:  ومكان،  زمان  لكل  �ساحلة  واأنها  ال�سريعة  كمال  بيان  منها:   (((
الأمور  كل  يف  ال�سريعة  اإلى  للرجوع  �سريحة  ودعوة  جادة  مطالبة  لها  املنا�سبة  ال�سرعية  اأحكامها 
احلياتية. ينظر: �سوابط الختيار الفقهي عند النوازل، اإعداد: اإدارة الأبحاث بدار الإفتاء امل�سرية 

)�ص: 8)-9)).
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البيوت، مع اأن القول باملنع ل ي�سري على كل العبوديات املالزمة لالعتكاف، 
بل كثري منها جائزة اتفاًقا؛ فكان ل بد من البيان.

ًما . 3 اأين بعد البحث مل اأجد من كتب يف م�شاألة العتكاف بخ�شو�شها بحًثا حُمكَّ
جامًعا -واإن ُوجدت بع�ص الجتهادات املن�سورة على مواقع التوا�سل دون اأن 

تكون اأبحاًثا حمّكمة-. 

اأهداف الدرا�ضة: 
تهدف الدرا�سة اإلى ما يلي: 

التعرف على حكم العتكاف يف م�ساجد البيوت عموًما.. )

التعرف على حكم العتكاف يف م�ساجد البيوت لتعذر العتكاف يف امل�سجد.. 2

بيان ال�سور امل�سروعة من التعبدات البيتية التي مُيكن اأن يقوم بها من اعتاد . 3
ل الأجور العظيمة. العتكاف لُيح�سِّ

بيان حكم اخللوة يف البيوت على �سفة العتكاف ال�سرعي دون نية العتكاف.. 4

بيان الفروق العملية بني العتكاف ال�سرعي، وبني مالزمة البيوت على �سفة . 5
العتكاف.

ت�ضاوؤلت الدرا�ضة: 
كما ت�سعى الدرا�سة لالإجابة عن الأ�سئلة التالية: 

ما حكم العتكاف يف م�ساجد البيوت عموًما؟. )

ما حكم العتكاف يف م�ساجد البيوت لتعذر العتكاف يف امل�سجد؟. 2

ما حكم اخللوة يف البيوت على �سفة العتكاف ال�سرعي دون نية العتكاف؟. 3

بها من . 4 يقوم  اأن  مُيكن  التي  البيتية  التعبدات  امل�سروعة من  ال�سور  ما هي 
ل الأجور العظيمة؟ اعتاد العتكاف لُيح�سِّ
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ما الفروق العملية بني العتكاف ال�سرعي، وبني مالزمة البيوت على �سفة . 5
العتكاف؟

حدود الدرا�ضة: 

تخت�ص الدرا�سة بالنظر يف ما جاءت به ال�سريعة يف م�سادرها املعتمدة يف هذه 
اإلى ذكره من امل�سائل القدمية يف حدود مذاهب الأئمة  امل�ساألة، وما مت�ص احلاجة 

الأربعة، مع ذكر بع�ض مذاهب ال�شلف يف هذا، وحترير حمل النزاع يف ذلك.

منهج الدرا�ضة: 

اعتمدت الدرا�سة عدة مناهج لتحقيق اأهدافها، وهي املنهج الو�سفي التحليلي 
يف و�سف نازلة العتكاف يف البيت للعذر، وبيان مدلوله، كما اعتمد املنهج النقدي 

يف مناق�سة الأقوال والرتجيح.

مع اللتزام بطريقة البحث العلمي يف البحث يف توثيق الأقوال، واإيراد الأدلة، 
ومناق�ستها، والرتجمة لالأعالم املغمورين.

الدرا�ضات ال�ضابقة: 

ل يخفى اأن عامة الكتب الفقهية تناولت م�ساألة مكان العتكاف، وعامتها ُي�سّرح 
واإمنا  للعذر،  البيت  يف  العتكاف  م�شاألة  تناول  من  اأجد  ومل  امل�شجد،  با�شرتاط 

يتناولونها باإطالق.

ومن خالل التتبع وال�ستقراء، مل اأجد من خ�سها ببحث يف النازلة املعا�سرة.

خطة البحث:

وت�ستمل على: 

املقدمة، اأ�سباب اختيار املو�سوع، ت�ساوؤلت الدرا�سة، منهج الدرا�سة، الدرا�سات ال�سابقة.

�سلب البحث وي�ستمل على متهيد، ومبحثني: 
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التمهيد: وي�ستمل على: 

اأوًل: تعريف العتكاف. 

ثانًيا: ف�سل العتكاف.

ثالًثا: حكمة العتكاف.

رابًعا: التعريف مب�ساجد البيوت.

املبحث الأول: حكم العتكاف يف م�سجد البيت، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: حكم العتكاف يف م�سجد البيت. 

املطلب الثاين: حكم العتكاف يف م�شجد البيت للعذر.

املبحث الثاين: الفروق العملية بني القولني، وفيه خم�شة مطالب: 

املطلب الأول: حكم اخللوة يف البيت.

املطلب الثاين: حكم اأخذ اإجازة لأجل التعبد والتفرغ يف الع�شر الأواخر على قول 
من منع العتكاف.

املطلب الثالث: حكم نية العتكاف يف البيت على القولني.

املطلب الرابع: حكم اتخاذ اخلباء يف البيت.

املطلب اخلام�ص: حكم النوم على الأر�ص يف البيت.

اخلامتة، وت�سمل اأهم النتائج التو�سيات

فهر�ص امل�سادر واملراجع.

واهلل اأ�ساأل الإعانة والتوفيق.
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التمهيد

اأوًل: تعريف العتكاف. 

مادة )عكف) تدور حول لزوم ال�سيء؛ قال ابن فار�ص))): “)عكف) العني والكاف 
والفاء اأ�سل �سحيح يدل على مقابلة وحب�ص، يقال: عكف يعكف ويعكف عكوفا، وذلك 

اإقبالك على ال�سيء ل تن�سرف عنه”)2). فالكلمة تدور على لزوم املكان)3).

عالقة املعنى اللغوي باملعنى ال�ضرعي: 

بامل�سجد: قال  اأنه خم�سو�ص  اإل  اللغوي  ال�سرعي موافق ملعناه  معنى العتكاف 
عاكفون:  اللغة:  اأهل  من  وغريهم  املف�سرون  “قال  املعنيني:  بني  رابًطا  منظور  ابن 
مقيمون يف امل�ساجد ل يخرجون منها اإل حلاجة الإن�سان ي�سلي فيه ويقراأ القراآن. 
ويقال ملن لزم امل�سجد واأقام على العبادة فيه: عاكف ومعتكف. والعتكاف والعكوف: 

الإقامة على ال�سيء وباملكان ولزومهما”)4).

موارد كلمة العتكاف يف القراآن الكرمي: 

وردت مادة العتكاف يف القراآن الكرمي يف موا�سع كقوله تعالى: )ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]البقرة: 87)[، وقوله تعالى: )ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ  ۇئۇئۆئ  ۆئ( ]البقرة: 25)[.
املعروف  القزويني،  زكريا  بن  فار�ص  بن  اأحمد  احل�سني  اأبو  املحدث،  اللغوي،  العالمة،  الإمام،  هو   (((
بالرازي، املالكي، اللغوي، نزيل همذان، و�ساحب كتاب املجمل. وكان راأ�ًسا يف الأدب، مات بالري يف 
اإنباه  اإلى معرفة الأديب ))/0)9-4)4)،  اإر�ساد الأريب  �سفر �سنة 395هـ. ينظر: معجم الأدباء = 

الرواة ))/27)-)3)).
مقايي�ص اللغة )08/4)).  (2(

ينظر: ل�سان العرب )255/9).  (3(
ل�سان العرب )255/9).  (4(
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قال تعالى: )  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ( ]احلج: 26[.

ومل يذكر العكوف ملن، وعلى َمن؛ لأن عكوف املوؤمن ل يكون اإل هلل))).

الفرق بني التعبري بـ )العكوف(، و)العتكاف(: 

والتاء يف العتكاف تفيد �سرًبا من املعاجلة واملزاولة؛ لأن فيه كلفة؛ كما يقال: 
ل�ست واأل�ست، وعمل واعتمل، وقطع واقتطع)2).

تعريف العتكاف ا�ضطالًحا: 

عباراتهم؛  تنوعت  واإمنا  العتكاف،  تعريف  يف  اجلملة  يف  الفقهاء  يختلف  مل 
امل�سجد  يف  الإقامة  العتكاف  “واأ�سل  قال:  الأزهري؛  امل�سجد  بلزوم  فه  عرَّ فممن 

والحتبا�ص”)3).

فى  النف�ص  حب�ص  “هو  قال:  الركبي)4)؛  بطال  تعالى:  هلل  بلزومه  قّيده  وممن 
امل�سجد هلل تعالى”)5). 

ا  وقريب منه قول ابن تيمية: “ثم �سار هذا يف ل�سان ال�سرع عند الإِطالق خمت�سًّ
بالعكوف هلل وعليه يف بيته”)6).

املخ�شو�شة،  كالنية  التعريف  يف  العتكاف  �شروط  بع�ض  بع�شهم  ذكر  وقد 
ونحوها، ومل اأعنِت بتتبعها؛ لأن حمل ذلك مناق�شة �شروط العتكاف)7).

ينظر: �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )707/2).  (((

ينظر: �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )707/2).  (2(
الزاهر يف غريب األفاظ ال�سافعي )�ص: 6)))، وينظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )284/3)،   (3(

املطلع على األفاظ املقنع )�ص: 94)).
هو: حممد بن اأحمد بن حممد بن �سليمان بن بطال الركبى بباء موحدة ن�سبة اإلى قبيلة كبرية ي�سكنون   (4(
موا�سع متفرقة من اليمن، ا�ستهر ببطال. )ت: 633هـ). ينظر: العقد الثمني فى تاريخ البلد الأمني 

)243/3)، الأعالم للزركلي )320/5).
النظم امل�ستعذب يف تف�سري غريب األفاظ املهذب ))/78)).  (5(
ينظر: �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )707/2).  (6(

ينظر على �سبيل املثال: فتح القدير )390/2)، مغني املحتاج ))/449).  (7(
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ثانًيا: حكم العتكاف.

درجة  يف  الختالف  مع  اجلملة  يف  العتكاف  م�سروعية  اأن  على  العلماء  اتفق 
امل�سروعية بني ال�ستحباب، وبني ال�سنة املوؤكدة)))؛ قال ابن املنذر: »واأجمعوا على اأن 

ا اإل اأن يوجبه املرء على نف�سه، فيجب عليه«)2). العتكاف ل يجب على النا�ص فر�سً

من اأدلة ا�ضتحباب العتكاف: 

ۇئۇئۆئ  . ) وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   )ى   تعالى:  قوله 
ۆئ( ]البقرة: 25)[.

قوله تعالى: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]البقرة: 87)[.. 2

واأما ال�سنة: 

عن ابن عمر ؛ قال: »كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعتكف الع�سر الأواخر من . )
رم�سان«)3).

عن عائ�سة : »اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كان يعتكف الع�سر الأواخر من رم�سان . 2
حتى توفاه اهلل، ثم اعتكف اأزواجه من بعده«)4).

ووجه الدللة من احلديثني: 
هناك تفاوت بني درجات امل�سروعية؛ فمنهم من يراه م�ستحًبا، ومنهم من يراه �سنة موؤكدة، ولي�ص هذا   (((

مو�سع بحثنا. ينظر للفائدة: الإن�ساف يف حكم الإعتكاف، للكنوي )�ص: 7)).
م�سائل  الإقناع يف  الإجماع، لبن حزم )�ص: )4)،  وينظر: مراتب  املنذر )�ص: 50)،  الإجماع لبن   (2(
ال�سيام  كتاب   - تيمية  لبن  العمدة  �سرح   ،(475/6( املهذب  �سرح  املجموع   ،(243/(( الإجماع 

)3/2)7)، الإن�ساف يف حكم الإعتكاف، للَّكنوي )�ص: 8)).
ي�ستحب �سوًرا خم�سو�سة  العلم ممن ل  اأهل  واإل فمن  الأ�سل،  الإجماع على احلكم من حيث  وهذا 
كاعتكاف املراأة ال�سابة مثاًل؛ فقد كرهه القا�سي من احلنابلة، ونحو ذلك. ينظر: �سرح العمدة لبن 

تيمية - كتاب ال�سيام )746/2).
اأخرجه البخاري )2025)، وم�سلم ))7))).  (3(
اأخرجه البخاري )2026)، وم�سلم )72))).  (4(
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اأنهما يدلن على حمافظته ملسو هيلع هللا ىلص على العتكاف))).

التعليل: باأنها عبادة يتفرع عنها اأنواع من العبادات من املكث يف بيت اهلل، وحب�ص 
لأنواع  والتخلي  ال�سواغل عن ذكر اهلل،  القلب من  واإخالء  النف�ص على عبادة اهلل، 
والتوبة  والدعاء  وال�سالة  القراآن  وقراءة  اهلل  وذكر  التفكر  من  املح�سة  العبادات 

وال�ستغفار اإلى غري ذلك من اأنواع القرب)2).

وُي�ستاأن�ص يف ذلك مبا ُرِوي عن ابن عبا�ص: اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال يف املعتكف: 
»هو يعكف الذنوب، ويجري له من احل�سنات كعامل احل�سنات كلها«)3).

واملعنى: اأن املعتكف قد حب�ص الذنوب ووقفها، وامتنع منها؛ فال تخل�ص اإليه، وقد 
تهياأ جلميع العبادات )4).

اأنه مل ي�سح يف  اأحمد ن�ّص على  الإمام  باأن  اأو  فاإن اعرُت�ص بت�سعيف احلديث 
العتكاف �سيء؟)5)؛ فاجلواب اأن مثل هذا احلديث ُي�ستاأن�ص به يف الف�سائل«)6).

�ضبهة وجوابها: 

حكى  فقد  ال�سحابة؟؛  عليه  يداوم  مل  فلماذا  املنزلة؛  بهذه  العتكاف  كان  اإذا 
ول  بكر  اأبا  اأن  يبلغني  “ومل  فقال:  يعتكفون؛  كانوا  اأنهم  يبلغه  مل  اأنه  مالك  الإمام 

�سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )0/2)7).  (((

�سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )2/))7).  (2(
يعقوب  بن  فرقد  ل�سعف  �سعيف  اإ�سناده  الزوائد:  يف  البو�سريي  وقال   ،((78(( ماجة  ابن  اأخرجه   (3(

ال�سبخي الب�سري احلائك.
قال ال�سندي: قلت يف اآخر كتاب احلج من جامع الرتمذي قد تكلم يحيى بن �سعيد يف فرقد ال�سبخي 

وروى عنه النا�ض.اه. و�شعفه الألباين.
�سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )2/))2-7)7).  (4(

ينظر: م�سائل اأبي داود )�ص: 96). حيث قال: )فرع): ومل يرد يف ف�سل العتكاف �سيء من الأحاديث   (5(
الثابتة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال اأبو داود يف م�سائله: “قلت لأحمد تعرف يف ف�سل العتكاف �سيًئا؟ قال: ل، اإل 

�سيًئا �سعيًفا”.
ينظر: �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )2/2)7).  (6(
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عمر ول عثمان ول اأحًدا من �سلف هذه الأمة ول ابن امل�سيب، ول اأحًدا من التابعني 
املجتهدين  ابن عمر من  كان  ولقد  اعتكف،  به  اأقتدي  اأدركت ممن  اأحًدا ممن  ول 
واأقام زماًنا طوياًل فلم يبلغني اأنه اعتكف، اإل اأبو بكر بن عبدالرحمن بن احلارث 
ل�سدة  اأراه  تركوه؟ فقال:  تراهم  العتكاف حراًما، فقيل مل  اأرى  ول�ست  بن ه�سام، 

العتكاف عليهم؛ لأن ليله ونهاره �سواء”))).

اجلواب: 

العتكاف  اأن  مالك  الإمام  جواب  ذلك  فمن  ذلك؛  عن  العلماء  اأجوبة  تعددت 
�سديد؛ لأن ليله ونهاره �سواء؛ ملالزمة امل�سجد)2).

ومراده اأن ذلك ي�سق مع احلاجة للعمل، والك�سب على العيال، وهو ما يتنافى مع 
مالزمة امل�سجد«)3).

جواب اآخر للكنوي)4) احلنفي: 

اأن العتكاف �سنة على الكفاية، وقد قام به اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعده؛ فقد حتققت 
�سنة الكفاية، وكن يعتكفن يف بيوتهن)5).

ولعله اإمنا ذكر اأنهن اعتكفن يف بيوتهن جواًبا عما ذكره الإمام مالك من اأنه مل 
ير اأحًدا من �سلف الأمة اعتكف، واإل فدعوى اعتكافهن يف البيوت ل تخلو من نظر، 

و�سوف تاأتي مناق�ستها اإن �ساء اهلل.
املدونة ))/299). وينظر: اجلامع مل�سائل املدونة )93/3)))، املخت�سر الفقهي لبن عرفة )03/2))،   (((

مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل )454/2).
ينظر: املخت�سر الفقهي لبن عرفة )03/2)).  (2(

التو�سيح �سرح اجلامع ال�سحيح، لل�سيوطي )487/4)). وينظر: الإن�ساف يف حكم العتكاف )�ص: 7)).  (3(
هو: حممد َعْبد احَلّي بن حممد عبداحلليم الأن�ساري اللكنوي الهندي، اأبو احل�سنات: عامل باحلديث   (4(
تاريخ  معجم   ،((87/6( للزركلي  الأعالم  ينظر:  304)هـ).  )ت:  احلنفية،  فقهاء  من  والرتاجم، 

الرتاث الإ�سالمي يف مكتبات العامل - املخطوطات واملطبوعات )3480/5).
الإن�ساف يف حكم العتكاف )�ص: 30).  (5(
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جواب اآخر: 

ُه َيلَقى جربيَل فيدار�ُسُه القراآن،  اأن لالعتكاف نوُع اخت�سا�ٍص بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو اأنَّ
فتارُك  به،  اخت�سا�ٌص  لالعتكاِف  كان  فلذا  به،  ًة  خُمت�سَّ كانت  القراآن  وُمَداَر�َسُة 

العتكاِف من الأئمة ل يلحُقُهم الإِ�َساءة))).

كما  اعتكافه  معه حال  ال�سحابة  اعتكف  فقد  نظر؛  من  يخلو  ل  اجلواب  وهذا 
تقدم، وتقدم اأن العتكاف م�سروع اتفاًقا.

ا باأن غر�ص العتكاف التعبد، واخللوة باهلل تعالى، وهو  ومُيكن اأن ُيعار�ص اأي�سً
مطلوب لكل م�سلم)2).

جواب اآخر: 

وورد  معه،  اعتكفوا  ال�سحابة  اأن  ثبت  فقد  يعتكفوا؛  مل  باأنهم  الت�سليم  بعدم 
العتكاف عن غري واحد من ال�سحابة)3).

وممن ُروي عنه العتكاف: علي بن اأبي طالب)4)، ويعلى بن اأمية...)5) )6).

ويف ال�ستدلل مبا جاء عن علي بن اأبي طالب نظر؛ فلم اأقف على اإ�سناده؛ و�سنيع 
ابن العربي ت�سديره ب�سيغة الت�سعيف: “ُروي”)7).

الإن�ساف يف حكم العتكاف )�ص: 32). وقد عزاه اللكنوي اإلى بحر العلوم، وهو اأبو العيَّا�ص مولنا   (((
الدين  نظام  مولنا  الهند  اأ�ساتذة  اأ�ستاذ  اأبيه  على  وتتلمذ  لكهنوؤ،  ُولد مبحرو�سة  املرحوم،  عبدالعلي 

هالوي اللكنوي. ينظر: الإِ�سعاف بتح�سية الإِن�ساف )�ص: 30). ال�سِّ
ُيراجع حكمة العتكاف اأول البحث.  (2(

ينظر: فتح الباري )272/4)، فقه العتكاف )�ص: 3)).  (3(
قال امل�سيقح: اأورد ابن العربي يف العار�سة 3/4: “اأن علي بن اأبي طالب كان يعتكف الع�سر الأواخر   (4(

حتى قب�ص”، ومل اأقف عليه يف كتب الأثر.
الأثر اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه )346/4)، )8006 ) عن ابن جريج قال: �سمعت عطاء، يخرب،   (5(
عن يعلى بن اأمية قال: »اإين لأمكث يف امل�شجد ال�شاعة، وما اأمكث اإل لأعتكف«، وقد ذكره ابن حجر يف 

فتح الباري لبن حجر )272/4)، و�سكت عليه.
ينظر يف ال�ستدلل بذلك: فقه العتكاف )�ص: 3)).  (6(

ينظر: الإحالة ال�سابقة.  (7(
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�ساعة، وحمل كالم  يعتكف  فاإنه  للمعار�سة؛   ل ي�سلح  يعلى  اأثر  وكذلك 
الإمام مالك على اعتكاف الع�سر، واهلل اأعلم.

ثالًثا: حكمة العتكاف.

مع اأن هذه الِفقرة قد ُتظن اأجنبية عن مو�سوع البحث اإل اأن لها اأهمية ق�سوى 
البيت،  اإمكان حت�شيل املق�شود من العتكاف يف امل�شجد بالعتكاف يف  يف تقدير 
وما على من فاته العتكاف يف امل�سجد اأن ُيح�سله من مقا�سد؛ فاإذا عرف النا�سك 
ل من حكمة هذا العتكاف وبدائله. حكمة العتكاف حر�ص على ما مُيكنه اأن ُيح�سِ

وقد اأوجز احلافظ ابن رجب امل�ساألة؛ فقال: “فمعنى العتكاف وحقيقته: قطع 
العالئق عن اخلالئق لالت�سال بخدمة اخلالق”))).

ف�سول  من  بتخل�سه  القلب  �سالح  به  فرُياد  العتكاف؛  حكمة  تدور  هذا  فعلى 
الطعام، وال�سراب، والنكاح، واملنام، واملخالطة املعوقة للعبد عن �سريه اإلى اهلل تعالى.

فيح�سل له عكوف القلب على اهلل تعالى، وجمعيته عليه، واخللوة به، والنقطاع 
وحبه،  ذكره  ي�سري  بحيث    وحده  به  وال�ستغال  باخللق،  ال�ستغال  عن 

والإقبال عليه يف حمل هموم القلب وخطراته)2).

رابًعا: التعريف مب�ضاجد البيوت.

اأهل البيت بال�سالة  “موا�سع يخت�سها  باأنها:  ف م�ساجد البيوت  ُنعرِّ اأن  مُيكن 
قال  وُتطهر”)3)؛  حُترتم،  اأن  ينبغي  مما  كان  واإن  امل�شاجد،  اأحكام  تاأخذ  ول  فيها، 
الثوري يف امل�ساجد التي تبنى يف البيوت: “ترفع ول ت�سرف، وتفرغ لل�سالة، ول جتعل 

فيها �سيئا”)4).
لطائف املعارف لبن رجب )�ص: )9)).  (((

ينظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد )84-82/2).  (2(
التعريف ُم�ستل من كالم احلافظ ابن رجب يف فتح الباري )380-376/2)  (3(

فتح الباري لبن رجب )380-376/2)  (4(
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.(((
 وقد كان من عادة ال�سلف اتخاذ م�ساجد البيوت، كعمار

وهذه امل�ساجد ل يثبت لها �سيء من اأحكام امل�ساجد املوقوفة عند اأكرث الفقهاء 
من جهة اأنه يجوز للحائ�ص املكث فيه، ونحو ذلك)2).

فتح الباري لبن رجب )377/2)  (((
فتح الباري لبن رجب )377/2)  (2(
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املبحث الأول

حكم العتكاف يف م�سجد البيت

فيه مطلبان: 

املطلب الأول

حكم العتكاف يف م�سجد البيت

جاء ن�ص القراآن الكرمي باأن مو�سع العتكاف امل�ساجد؛ قال تعالى: )ٱ  ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ  

ڳ( ]البقرة: 87)[.

م�سروعية  على  الفقهاء  اتفق  امل�ساجد  يف  العتكاف  على  الن�ص  �سراحة  ومع 
وراء  فيما  اختلفوا  ثم  بامل�سجد)2)،  املراد  يف  اختلفوا  واإن  امل�سجد)))،  يف  العتكاف 

ذلك، هل ُيجزيء العتكاف يف غري امل�سجد اأم ل؟ على ثالثة اأقوال: 
ينظر: املغني لبن قدامة )89/3))، فتح الباري لبن حجر )272/4). واملراد يف اجلملة، واإل فمن   (((
امل�شجد  اأو  امل�شجد احلرام،  يكون يف  اأن  ي�شرتط  امل�شيب من  بن  و�شعيد  اليمان،  بن  ال�شلف كحذيفة 
النبوي؛ ينظر: املقدمات املمهدات، لبن ر�سد اجلد ))/256)، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، لبن 
ر�سد احلفيد )77/2(. قال ابن املنذر يف الإجماع ت فوؤاد ط امل�شلم )�ض: 50): “واأجمعوا على اأن 

العتكاف جائز: يف امل�سجد احلرام، وم�سجد الر�سول، وم�سجد اإيليا”.
قال ابن القطان بعد حكايته الإجماع على اأن العتكاف ل بد اأن يكون بامل�سجد يف الإقناع يف م�سائل   (2(

الإجماع ))/242): “واختلفوا يف املراد بامل�ساجد يف الآية«.
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القول الأول: 

 اأن العتكاف ل ي�سح اإل يف امل�سجد للرجل واملراأة)))، وهو مذهب جمهور الفقهاء 
من املالكية)2)، وال�سافعية)3)، واحلنابلة)4).

القول الثاين: 

اأنه ل ي�سح اعتكاف الرجل اإل يف امل�سجد، بينما ي�سح اعتكاف املراأة يف م�سجد بيتها، 
وهو قول احلنفية)5)، وقول قدمي لل�سافعية)6). ون�ص احلنفية على اأن املراأة لو اعتكفت يف 

البيت دون م�سجد البيت، اأو خرجت من م�سجد البيت اإلى البيت بطل اعتكافها)7).

القول الثالث: 

اأنه ي�سح اعتكاف املرء يف م�سجد البيت، وهو قول من�سوب اإلى ال�سعبي من التابعني)8)، 
باإقامة ال�شلوات  ُيكتفى  اأم  اأن يكون م�شجًدا جامًعا،  ُي�شرتط  على خالف بينهم يف نوع امل�شجد، هل   (((
اأناق�ص ذلك؛ لأن الغر�ص النظر يف  اخلم�ص فيه؟ ينظر امل�سادر املحال عليها يف عزو املذاهب. ومل 

اعتكاف البيوت ل غري.
ينظر: املقدمات املمهدات ))/256)، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )267/2).  (2(

ينظر: احلاوي الكبري )485/3)، مغني املحتاج )90/2)).  (3(
ينظر: املغني لبن قدامة )3/)9))، �سرح منتهى الإرادات = دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى ))/)50)،   (4(

ك�ساف القناع للبهوتي )2/)35).
ينظر: املب�شوط لل�شرخ�شي )9/3)))، تبيني احلقائق للزيلعي ))/350).   (5(

ينظر: حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ط الر�شالة احلديثة )7/3)2)، العزيز �سرح الوجيز   (6(
املعروف بال�شرح الكبري ط العلمية )262/3)، املجموع �سرح املهذب )480/6).

ينظر: املب�شوط لل�شرخ�شي )9/3)))، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )3/2)))، البحر الرائق   (7(
�سرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري )324/2).

اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه )350/4): عن اإ�سرائيل، عن رجل، عن ال�سعبي قال: “ل باأ�ص اأن يعتكف   (8(
الرجل يف م�سجد بيته”. والرجل مل ًي�سم؛ فالإ�سناد �سعيف، ولعله اأراد م�سجد الدار اأو القبائل والتي ُي�سلون 

فيها ال�سلوات اخلم�ص، وهو ما ُيفيده تبويب عبدالرزاق )346/4): باب ل جوار اإل يف م�سجد جماعة.
وقد اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )337/2)، )9668) عن وكيع، عن اإ�سرائيل، عن جابر، عن 
عامر، قال: »اإن �ساء اعتكف يف م�سجد بيته«، وبّوب عليه بقوله: من اعتكف يف م�سجد قومه، ثم اأتبعه 

بباب ل اعتكاف اإل يف م�سجد ُيجمع فيه. وجابر، هو اجلعفي �سعيف.
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من  لبابة  وابن  ال�سلف)2)،  من  طائفة  قال  وبه  ال�سافعية)))،  عند  م�سهور  غري  قول  وهو 
اأو  عموًما  البيت  بني  تفريق  اأو  تف�سيل  بال  البيت  العتكاف يف  عنه  ُنِقل  -بل  املالكية)3) 

ا-)4). م�سجد البيت خ�سو�سً

�ضبب الختالف: 

هو الحتمال الذي يف قوله تعالى: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]البقرة: 
87)[. بني اأن يكون له مفهوم خمالفة اأم ل؛ فاإن قيل: له مفهوم خمالفة؛ فال اعتكاف 

اإل يف م�شجد، واإن من �شرط العتكاف ترك املبا�شرة. 

ومن مل ير له مفهوم خمالفة راأى اأن العتكاف جائز يف غري امل�سجد، واأنه ل مينع 
املبا�سرة لأن قائاًل لو قال: ل تعط فالًنا �سيًئا اإذا كان داخاًل يف الدار، لكان مفهوم 
وعمدة  الطالبني  رو�سة  العلمية )263/3)،  الكبري ط  بال�شرح  املعروف  الوجيز  �شرح  العزيز  ينظر:   (((

املفتني )398/2).
املراأة ل ي�سح اعتكافها يف غري م�سجد  “اأن  الثوري:  واأبو حنيفة.وعنه وعن  والثوري  النخعي  منهم:   (2(

بيتها”. ينظر: فتح الباري لبن رجب )378/2).
الظاهر اأنه حممد بن عمر بن لبابة كما �سرح به ابن ر�سد، �سرح ابن ر�سد باأنه: حممد بن عمر بن لبابة.  (3(
وابن لبابة املذكور، هو: اأبو عبداهلل حممد بن عمر بن لبابة القرطبي: الفقيه العامل الإمام احلافظ امل�ساور، 

انفرد بالفتوى بعد اأيوب بن �سليمان ودارت عليه الأحكام نحو �ستني �سنة. تويف يف �سعبان �سنة 4)3هـ. 
ينظر: بغية امللتم�ص يف تاريخ رجال اأهل الأندل�ص )�ص: 2)))، �سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية 

.((29/((
ويحتمل اأن يكون ابن اأخيه: حممد بن يحيى بن عمر بن لبابة، والقول من�سوب لبن لبابة غري مقيد 

بحاٍل من عذر اأو غريه.
فاإن كان حممد بن يحيى بن عمر بن لبابة؛ فقد ظهر يل من مراجعة �سرية ابن لبابة اأن الغالب اأنه اأراد 
حال التعذر؛ فقد جاء يف ترجمته: “ثم رفع عليه اأهل البرية، فعزل عنها، وعزل بعد ذلك عن ال�سورى، 
الى  رفع  ابن عفيف:  قال  ب�سخطته.  �سجل  قد  زياد،  بن  القا�سي احلبيب  وكان  ُنقَمت عليه.  لأ�سياء، 
النا�شر لدين اهلل، عن ابن لبابة اأ�شياء قبيحة. فاأمر باإ�شقاط منزلته من ال�شورى، والعدالة، واإلزامه 
وتقريب  املدارك  ترتيب  ينظر:  330هـ.  وقًتا...” تويف  ذلك  على  فاأقام  اأحًدا.  يفتي  اأن  ومنعه  بيته. 

امل�سالك )87/6)، �سري اأعالم النبالء )4)/495).
للقرايف  الذخرية   ،(77/2( املقت�سد  ونهاية  املجتهد  بداية   ،(256/(( املمهدات  املقدمات  ينظر:   (4(

)534/2)، مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل )455/2).
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املخالفة يوجب اأن تعطيه اإذا كان خارج الدار، واجلمهور على اأن العكوف اإمنا اأ�شيف 
اإلى امل�ساجد لأنها من �سرطه))).

اأدلة القول الأول: 
وا�ستدل اأ�سحاب القول الأول على اأنه ل ي�سح العتكاف اإل يف امل�ساجد املوقوفة 

-دون م�ساجد البيوت- بالأدلة التالية: 

• الدليل الأول: 	

قوله تعالى: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]البقرة: 87)[.

تيمية  ابن  الإمام  بياًنا-  اأح�سنهم  الفقهاء)2) -ومن  واحد من  الدللة غري  ر  قرَّ
؛ فقال: »فلم ينَه عن املبا�سرة اإل من عكف يف امل�سجد، وتخ�سي�سه بالذكر 

يقت�سي اأن ما عداه بخالفه، وتبقى مبا�سرة العاكف يف غري امل�سجد على الإِباحة.

واإذا مل يكن العاكف يف غري امل�سجد منهيًّا عن املبا�سرة؛ علم اأنه لي�ص باعتكاف 
�شرعي؛ لأنا ل نعني بالعتكاف ال�شرعي اإل ما حُترم معه املبا�شرة؛ كما اأنا ل نعني 
بال�شوم ال�شرعي اإل ما حرم فيه الكل وال�شرب، ولأن كل معتكف حترم عليه املبا�شرة؛ 

فلو كان املقيم يف غري امل�سجد معتكًفا؛ حلرمت عليه املبا�سرة كغريه.

فاإن قيل: فقوله تعالى: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ(: دليل على اأنه قد 
يكون عاكًفا يف غري امل�سجد؛ لأن التقييد بال�سفة مبا لول هو لدخل يف املطلق، قلنا: ل 
ريب اأن كل مقيم يف مكان مالزم له فهو عاكف كما تقدم، لكن الكالم يف النوع الذي 
�سرعه اهلل تعالى؛ كما اأن كل مم�سك ي�سمى �سائًما، وكل قا�سد ي�سمى متيمًما، ثم 
ملا اأمر اهلل تعالى بتيمم ال�سعيد واأمر بالإِم�ساك عن املفطرات؛ �سار ذلك هو النوع 

امل�سروع.

ې   ې   )ې   تعالى:  قوله  يف  كما  والإِي�ساح؛  للتبيني  تكون  قد  ال�سفة  اأن  على 
ينظر: بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )77/2).  (((

ينظر على �سبيل املثال: احلاوي الكبري )485/3)، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )77/2).  (2(
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ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ( ]املوؤمنون: 7))[، 
وقوله: )ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ( ]البقرة: )6[، ونحو ذلك))).

• الدليل الثاين: 	

ا ول ي�سهد  عن عروة عن عائ�سة اأنها قالت ال�سنة على املعتكف اأن ل يعود مري�سً
جنازة ول مي�ص امراأة ول يبا�سرها ول يخرج حلاجة اإل ملا ل بد منه ول اعتكاف اإل 

ب�سوم ول اعتكاف اإل فى م�سجد جامع.

قال اأبو داود غري عبدالرحمن بن اإ�سحاق ل يقول فيه قالت ال�سنة. قال اأبو داود 
جعله قول عائ�سة. ويف لفظ: »اإل م�سجد جماعة«)2) )3).

وجه الدللة:

نة« له حكم الرفع. اأن قولها: »من ال�سُّ

• الدليل الثالث: 	

اأنه قول ال�شحابة، ول ُيعرف بينهم اختالف يف اأن العتكاف ُي�شرتط له امل�شجد؛ 
اإل يف م�سجد  “ل اعتكاف  اأبي طالب قال:  فمما ورد يف ذلك ما جاء عن علي بن 

جماعة”)4).

عن ابن عبا�ص قال: ل اعتكاف اإل يف م�سجد جُتمع فيه ال�سلوات)5).

و�سياأتي اأنه اأفتى باأن العتكاف يف م�ساجد الدور بدعة.
�سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )720/2-)72).  (((

ينظر يف ال�ستدلل به: الذخرية للقرايف )534/2).  (2(
اأخرجه اأبو داود )2475)، واأما لفظ: “جماعة” فاأخرجه الدارقطني يف �سننه )2/)20)ـ، والبيهقي يف   (3(
ال�سنن ال�سغري للبيهقي )28/2))، )444))، وقال ابن مفلح يف الفروع وت�سحيح الفروع )37/5)): 

جيد”. “اإ�سناده 
اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه )346/4)، ويف اإ�سناده جابر اجلعفي.  (4(

اآثار  من  �شح  ما  يف  باك�شتاين  زكريا  غالم  و�شححه   ،)(96( اأبيه  عن  م�سائله  يف  عبداهلل  اأخرجه   (5(
ال�سحابة يف الفقه )694/2).
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• الدليل الرابع: 	

اأن املراد بامل�ساجد املوا�سع التي ُبنيت لل�سالة فيها، ومو�سع �سالتها يف بيتها 
لي�ص مب�سجد؛ لأنه مل ُينب لل�سالة فيه، واإن �سمي م�سجًدا كان جماًزا، فال يثبت له 

اأحكام امل�ساجد احلقيقية))).

اأدلة اإحلاق املراأة بالرجل يف ذلك: 

ثم قرروا اأن املراأة كالرجل يف ذلك، واأنه ل يجوز لها العتكاف يف م�سجد البيت 
لالأدلة التالية: 

• الدليل الأول: 	

)ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ   ىئ  ی    تعالى:  قوله 
يث      ىث   مث   جث   يت   ىت   ختمت   حت   جت   يب   ىب   خبمب    حب   جب   يئ   ىئ   حئمئ   جئ   ی   ی   ی  

حج( ]اآل عمران: 37[.

 ووجه الدللة: 

امل�سجد واحتجاب  الأق�سى، وهذا اعتكاف يف  امل�سجد  اأنه اعتكاف يف حمراب 
فيه، و�سرع ما قبلنا �سرع لنا، ما مل يرد �سرعنا بن�سخه)2). 

ول يخفى اأن هذا الدليل ل يقت�شي �شرطية امل�شجد لعتكاف املراأة، واإمنا يقت�شي 
اأنه الأ�سل؛ فهو رد على قول احلنفية با�ستحباب م�سجد البيت.

• الدليل الثاين: 	

الأواخر من  الع�سر  يعتكف  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص، ذكر  ر�سول اهلل  اأن   : حديث عائ�سة 
رم�سان فا�ستاأذنته عائ�سة، فاأذن لها، و�ساألت حف�سة عائ�سة اأن ت�ستاأذن لها، ففعلت، 
فلما راأت ذلك زينب ابنة جح�ص اأمرت ببناء، فبني لها قالت: وكان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اإذا �سلى ان�سرف اإلى بنائه، فب�سر بالأبنية، فقال: »ما هذا؟« قالوا: بناء عائ�سة، 

ينظر: املغني لبن قدامة )3/)9)).  (((
ينظر: �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )748/2).  (2(
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اأنا مبعتكف«، فرجع،  اأردن بهذا، ما  »اآلرب  ملسو هيلع هللا ىلص:  وحف�سة، وزينب، فقال ر�سول اهلل 
فلما اأفطر اعتكف ع�سًرا من �سوال«))).

وجه الدللة: 

ولو  امل�سجد،  يف  يعتكفا  اأن  وحف�سة  لعائ�سة  اأذن  اأنه  يف  ر  ُمف�سِّ ن�ص  احلديث 
كان اعتكافهن يف غري امل�سجد العام ممكًنا؛ ل�ستغنني بذلك عن �سرب الأخبية يف 
امل�سجد كما ا�ستغنني بال�سالة يف بيوتهن عن اجلماعة يف امل�ساجد، ولأمرهن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص بذلك كما قال يف ال�سالة: »وبيوتهن خري لهن«)2).

• الدليل الثالث: 	

ن عليه اأو لقال: العتكاف  اأنه لو كان العتكاف يف م�سجد البيت م�سروًعا لدلهَّ
يف البيت يغنيكن عن العتكاف يف امل�سجد، كما قال لعائ�سة: »�سلي يف احلجر فاإنه 

من البيت«)3).

• الدليل الرابع: 	

يف  املراأة  اعتكاف  اإلى  الدعوة  منهن  اأحد  عن  ُيحفظ  فلم  ال�سحابة)4)؛  اتفاق 
م�سجد البيت، بل ورد عك�ص ذلك؛ فمن ذلك: 

فقال:  بيتها؟  املراأة يف م�سجد  اعتكاف  �ُسئل عن  »اأنه  ابن عبا�ص،  روي عن  ما 
بدعة، واأبغ�ص الأعمال اإلى اهلل البدع، ل اعتكاف اإل يف م�سجد تقام فيه ال�سالة«)5).

اأخرجه البخاري )2045).  (((
ينظر: املغني لبن قدامة )3/)9))، �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )740/2).  (2(

ينظر: املغني لبن قدامة )3/)9))، �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )2/)742-74).  (3(
التن�شي�ض على منع  والغر�ض هنا: ما جاء عنهم من  امل�شجد،  ا�شرتاط  تقدم ذكر ما جاء عنه من   (4(

اعتكاف املراأة يف م�سجد بيتها.
ذكره غري واحد منهم ابن تيمية يف �سرح العمدة - كتاب ال�سيام )744/2)، وابن رجب يف فتح الباري   (5(

لبن رجب )378/2)، وابن مفلح الفروع وت�سحيح الفروع )5/)4))، وقال: “باإ�سناد جيد”.
واأ�سله يف ال�سنن الكربى للبيهقي )6/4)3)، )8836) دون ذكر املراأة.



عبد الرمحن أمحد صابر علي

العدد  احلادي واخلمسون  197العدد  احلادي واخلمسون 196

وروى عمرو بن دينار، عن جابر، اأنه �ُسئل عن امراأة جعلت عليها اأن تعتكف يف 
)ڎ  ڎ   َقاَل: ل ي�سلح، لتعتكف يِف م�سجد؛ كما قال تعالى:  م�سجد بيتها؟ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]البقرة: 87)[))). 

وعن ابن اأبي مليكة قال: “اعتكفت عائ�سة بني حراء، وثبري فكنا ناأتيها هناك، 
وعبد لها يوؤمها”)2).

ووجه الدللة: اأن عبدها كان يوؤمها؛ فدل على اأنه يف م�سجد، وعليه دّل تبويب 
عبدالرزاق)3).

وعن رجلة -مولة ل�سليمان بن داود القر�سي-، قالت: “راأيت اأم الدرداء معتكفة 
يف قبة تركية يف م�سجد دم�سق. وكانت تلب�ص الربن�ص”)4).

• الدليل اخلام�س: 	

اأن م�سجد البيت لي�ص م�سجًدا، ول ي�سمى يف ال�سرع م�سجًدا؛ بدليل جواز ُمكث 
احلائ�ص فيه، والعتكاف يكون يف امل�ساجد)5).

• الدليل ال�ضاد�س: 	

العتكاف  كان  ولو  تقدم)6)،  كما  بعده  امل�سجد  اعتكفن يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأزواج  اأن 
ذكره ابن رجب يف فتح الباري لبن رجب )378/2)، وقال خرجه الأثرم.  (((

التابعي.  ال�سعثاء  اأبو  اأنه جابر بن زيد  ال�سحابي، ويحتمل  اأنه جابر بن عبداهلل  وجابر هذا يحتمل 
اأفاده ابن رجب.

اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه )350/4)، ))802).  (2(
اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه )350/4)، ))802) حيث بوب: باب ل جوار اإل يف م�سجد جماعة.  (3(

اأ�سنده بح�سل يف تاريخ وا�سط )�ص: 76(، وقد ذكره غالم زكريا باك�شتاين يف ما �شح من اآثار ال�شحابة   (4(
يف الفقه )695/2)، وقال: وقد ورد عن اأم الدرداء اأنها اعتكفت يف م�سجد دم�سق اأخرجه بح�سل يف 

تاريخ وا�سط )73) لكن اإ�سناده �سعيف. 
وبح�شل اإمنا اأوردها على اأنها ال�شحابية، ويحتمل اأنها اأم الدرداء ال�شغرى، واهلل اأعلم.

ينظر: املغني لبن قدامة )3/)9))، �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )737-736/2).  (5(
�سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )737/2).  (6(
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يف م�سجد البيت م�سروًعا، لعتكف فيه اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وملا احتجن لالعتكاف يف 
امل�سجد.

وتاأتي مناق�سة مو�سع اعتكاف اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعده.

• الدليل ال�ضابع: 	

عبادة  اأنها  اجلامعة،  والعلة  الطواف:  على  البيت  م�سجد  يف  العتكاف  قيا�ص 
تفتقر اإلى املكان، فلم ت�سح من املراأة يف غري املكان امل�سروع كالطواف))).

• الدليل الثامن: 	

البيت:  م�سجد  يف  الرجل  اعتكاف  على  البيت  م�سجد  يف  املراأة  اعتكاف  قيا�ص 
والعلة اجلامعة: اأن �سالة النافلة يف بيته اأف�سل، ومل ُي�سرع له العتكاف يف البيت؛ 

فكذا املراأة)2).

اأدلة القول الثاين: 

ا�شتدل اأ�شحاب القول الثاين على جواز اعتكاف املراأة يف م�شجد بيتها بالأدلة التالية: 

• الدليل الأول: 	

اأن مو�سع اأداء العتكاف يف حق املراأة املو�سع الذي تكون �سالتها فيه اأف�سل كما 
يف حق الرجال، ومبا اإن �سالة املراأة يف م�سجد بيتها اأف�سل؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا �ُسئل 
عن اأف�سل �سالة املراأة فقال: »يف اأ�سد مكان من بيتها ظلمة«)3)؛ فكان اعتكاف املراأة 

فيه اأف�سل.
ينظر: احلاوي الكبري )485/3)، املغني لبن قدامة )3/)9)).  (((

ينظر: املغني لبن قدامة )3/)9)).  (2(
اأخرجه ابن خزمية يف �سحيحه )95/3)، ))69)(، وعلق الألباين: “ح�سن مبا بعده”، ولفظه: »اإن   (3(

اأحب �سالة ت�سليها املراأة اإلى اهلل يف اأ�سد مكان يف بيتها ظلمة«.
ا:  واإمنا اأورده بهذا اللفظ ال�شرخ�شي يف املب�شوط لل�شرخ�شي )9/3)))، وينظر يف ال�ستدلل به اأي�سً

التجريد للقدوري )583/3))، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )3/2))).
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• الدليل الثاين: 	

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نق�ص بناء عائ�سة وحف�سة، وقال: »اآلرب يردن«))).

• الدليل الثالث: 	

اأنه اإذا كره لهن العتكاف يف امل�سجد مع اأنهن كن يخرجن اإلى اجلماعة يف ذلك 
الوقت؛ فالأن مينعن يف الأزمنة بعده من باب اأولى)2).

• الدليل الرابع: 	

النهار ل  اأحد، وهي طول  اأن م�سجد اجلماعة يدخله كل  الذرائع؛ تقريره:  �سد 
تقدر اأن تكون م�سترتة ويخاف عليها الفتنة من الف�سقة فاملنع لهذا)3).

 فاإن قيل: اإن �سح هذا الدليل بطل العتكاف يف م�سجد اجلماعة، واأنتم ل تقولون 
به؟

فاجلواب: املنع لي�ض ملعنى راجع اإلى عني العتكاف، واإمنا هو ل�شفة كمال ال�شرت 
املنا�سب للمراأة؛ فال مينع جواز العتكاف)4).

• الدليل اخلام�س: 	

عموم حديث: »وبيوتهن خري لهن«)5) )6).
احلديث، تقدم تخريجه، وينظر يف ال�شتدلل به: املب�شوط لل�شرخ�شي )9/3)))، التجريد للقدوري   (((

)583/3))، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )3/2))).
ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع   ،((583/3( للقدوري  التجريد   ،(((9/3( لل�شرخ�شي  املب�شوط  ينظر:   (2(

ال�سرائع )3/2))).
ينظر: املب�شوط لل�شرخ�شي )9/3))).  (3(
ينظر: املب�شوط لل�شرخ�شي )9/3))).  (4(

اأخرجه اأبو داود )564)، واأحمد )5468)، وابن خزمية )684))، واحلاكم يف امل�ستدرك ))/209)،   (5(
وقال: “هذا حديث �شحيح على �شرط ال�شيخني، فقد احتجا جميًعا بالعوام بن حو�شب، وقد �شح �شماع 
حبيب من ابن عمر، ومل يخرجا فيه الزيادة وبيوتهن خري لهن”. وقال النووي يف خال�سة الأحكام 

)678/2): “ باإ�شناد �شحيح على �شرط البخاري”.
ينظر: �سرح خمت�سر الطحاوي للج�سا�ص )473/2).  (6(
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• الدليل ال�ضاد�س: 	

.((( اأنَّ اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّ يعتكفَن بعد انتقاله يف بيوتهنَّ

ُيقرره مبا ذكر مالك يف املدونة: »اأن امل�سجد كان ي�سيق على اأهله فيتو�سعون بها، 
وُحَجر اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص لي�ست من امل�سجد، ولكنها �سارعة اإلى امل�سجد ول باأ�ص مبن 
�سلى يف اأفنية امل�سجد ورحابه التي تليه، فاإن ذلك مل يزل من اأمر النا�ص ل يعيبه 
اأهل الفقه ول يكرهونه، ومل يزل النا�ص ي�سلون يف ُحَجر اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى ُبني 

امل�سجد)2).

فظاهره اأن احُلجر كان ي�سلى فيها على اأنها من امل�سجد؛ فيكون اعتكافهن فيها.

ا على ما قدمناه اأول البحث عن الإمام مالك اأنه مل ير اأحًدا من  ولعله اعتمد اأي�سً
اأهل القتداء يعتكف اإل اأبو بكر بن عبدالرحمن.

واأجابوا عن القيا�ص على الطواف باأن العتكاف لي�ص كالطواف. لأنه م�سي من 
اأخ�ص  ال�سالة  اأن  ا:  اأي�سً الفرق  ومن  الطرق،  يف  كامل�سي  فهو  حال،  اختالف  غري 
بامل�ساجد من العتكاف؛ لأنها ُبنيت لها، فاإذا كره لها ال�سالة يف امل�سجد فالعتكاف 

اأولى)3).

فاإن قيل: ال�سالة ُتكره يف امل�سجد؛ لأنها تقوم مع النا�ص فيطلعون عليها، واملعتكفة 
تنفرد يف ناحية من امل�سجد وت�سلي ب�سالة الإمام، فال يطلعون عليها.

فاجلواب: اأن هذا موجود يف ال�سالة؛ لأنها تقدر اأن تنفرد يف ناحية من امل�سجد 
وت�سلي ب�سالة الإمام، ومع ذلك ُيكره لها، ولأن كل ناحية من امل�سجد تنفرد فيها ل 

تاأمن من ح�سور الرجال فيها)4).
ينظر: الإن�ساف يف حكم العتكاف، للكنوي )�ص: )3).  (((

ينظر: املدونة ))/233).  (2(
ينظر: التجريد للقدوري )583/3)).  (3(
ينظر: التجريد للقدوري )584/3)).  (4(
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مناق�ضة اجلمهور للحنفية: 

اأدلتهم �سعيفة، وقد قدمنا اتفاق ال�سحابة  وناق�ص اجلمهور اأدلة احلنفية باأن 
على اأن اعتكاف املراأة ل ي�سرع يف م�سجد البيت، وهم اأفهم لهذه الن�سو�ص العامة 

التي احتج بها احلنفية، والواجب اأن نلتزم فهمهم.

واجلواب: عن دعوى اللكنوي  اأن اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص اعتكفن يف البيوت اأنه 
لي�ص ب�سحيح، بل الآثار دالة على اأن اعتكافهن كان يف امل�ساجد؛ فعن اإ�سماعيل بن 
فتمر  حاجتها  يف  بيتها  تدخل  كانت  اعتكافها  يف  عائ�سة  اأن  به  ير�سى  عمن  اأمية، 

باملري�ص، فت�ساأل عنه، وهي مارة ل تعرج عليه))).

وهو �سريح يف اأن اعتكافها كان يف م�سجد ل يف البيت مع ما قدمناه من اعتكافها 
واإمامة مولها لها.

بل جاء عنها ما هو اأ�سرح من ذلك وهي اأنها حكت اعتكافهن بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
ون�ست على اأنه ل اعتكاف اإل يف م�سجد جماعة؛ فعن عروة بن الزبري عن عائ�سة 
زوج النبى ملسو هيلع هللا ىلص: اأن النبى ملسو هيلع هللا ىلص كان يعتكف الع�سر الأواخر من رم�سان حتى توفاه اهلل 
، ثم اعتكف اأزواجه من بعده. وال�سنة فى املعتكف اأن ل يخرج اإل للحاجة التى 
ا، ول مي�ص امراأة، ول يبا�سرها، ول اعتكاف اإل فى م�سجد  ل بد منها. ول يعود مري�سً

جماعة. وال�سنة فيمن اعتكف اأن ي�سوم)2).

ومل  التنجي�ص-  احتمال  -مع  معه  اعتكفن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأزواج  بع�ص  اأن  ُيحققه 
ياأمرهن بالعتكاف يف م�سجد البيت -مع طلبه التي�سري-؛ فعن عائ�سة، »اأن النبي 
الط�ست  و�سعت  فرمبا  الدم«،  ترى  م�ستحا�سة  وهي  ن�سائه  بع�ص  معه  اعتكف  ملسو هيلع هللا ىلص 

حتتها من الدم)3). 

اأريد اأن  ملسو هيلع هللا ىلص: اأين  اإلى ر�سول اهلل  اأر�سلت  اأن امراأًة  وعن كثري مولى ابن �سمرة: 
ينظر: م�شنف عبدالرزاق ال�شنعاين )359/4).  (((

اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى )5/4)3)، )8834).  (2(
اأخرجه البخاري )309).  (3(
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فاإذا  ط�ست،  يف  واقعدي  امل�سجد،  »ادخلي  قال:  ترى؟  فما  الأواخر  الع�سر  اأعتكف 
امتالأ، فليهراق عنك«))).

تركه؛  بامل�سجد، ومل يجعل ذلك عذًرا يف  بالعتكاف  اأمرها  اأنه  الدللة:  فوجه 
فقد اأمر التي �ساألته اأن تدخل امل�سجد، والأمر يقت�سي الوجوب، ولو كان العتكاف يف 
البيت جائًزا؛ ملا اأمرها بامل�سجد، ولأمرها بالبيت؛ فاإنه اأ�سهل واأي�سر واأبعد عن تلويث 

امل�سجد بالنجا�سة وعن م�سقة حمل الط�ست ونقله)2).

واأما ما حكاه الإمام مالك من اأنه مل ير من يعتكف؛ فهو  مل ُيدرك اأمهات 
املوؤمنني، ولعله ُتِرك بعدهم؛ كما ُتركت بع�ص العبادات كالتبكري اإلى اجلمعة)3).

وقد اأجاب اجلمهور عن حديث: »اآلرب اأردن« باأنه اأذن لعائ�سة وحف�سة اأن يعتكفا 
يف امل�سجد، وذلك دليل على اأنه م�سروع ح�سن، ولو كان اعتكافهن يف غري امل�سجد 
العام ممكًنا؛ ل�ستغنني بذلك عن �سرب الأخبية يف امل�سجد كما ا�ستغنني بال�سالة 

يف بيوتهن عن اجلماعة يف امل�ساجد، ولأمرهن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك)4).

اأدلة القول الثالث: 
ا�ستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: 

• الدليل الأول: 	

اأن م�ساجد البيوت داخلة يف عموم لفظ امل�ساجد)5).
ذكره اأبو يعلى يف التعليقة الكبرية يف م�سائل اخلالف علي مذهب اأحمد ))/0))، وعزاه اإلى النجاد   (((

باإ�سناده.
وينظر: �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )743/2).

تيمية -  العمدة لبن  اأحمد ))/0))، �سرح  الكبرية يف م�سائل اخلالف علي مذهب  التعليقة  ينظر:   (2(
كتاب ال�سيام )743/2).

ينظر: اإحتاف ال�شادة املتقني ب�شرح اإحياء علوم الدين )259/3): ويقال اأول بدعة حدثت فى ال�سالم   (3(
ترك البكور اإلى اجلامع.

ينظر: �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )740/2).  (4(
ينظر: فتح الباري لبن رجب )378/2).   (5(
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• الدليل الثاين: 	

اأن نفل الرجل يف البيت اأف�سل، والعتكاف ملحق بالنوافل))).

• الدليل الثالث: 	

وممن  م�سعود)2).  بن  عبداهلل  �ساحب  الأحو�ص  اأبو  منهم  ال�سلف  بع�ص  عمل 
رخ�ص فيه فيه ال�سعبي)3).

الرتجيح: 
بعد هذا التطواف يرتجح للباحث مذهب جمهور الفقهاء من كونه ل ي�سح حال 
اأدلة،  من  ذكروه  ما  ل�سحة  البيت؛  م�سجد  املراأة يف  اأو  الرجل  يعتكف  اأن  الختيار 

واعت�سادها بعمل ال�سلف.

واأما ما عار�سها من اآثاٍر عن ال�سلف كاأثر اأبي الأحو�ص وال�سعبي، ثم قول ابن 
لبابة؛ فال يح�شن التعويل عليهم؛ فاإن مذاهبهم مل حترر، وقد يكون لها �شوابط، ومل 
ُتنقل لعدم قيام من يحرر مذاهبهم، وقد اأ�سرنا اإلى احتمال كالم ال�سعبي للتاأويل، 
وكذا كالم اأبي الأحو�ص، وقد ن�ص العلماء على هذا؛ فقالوا يف علة منع تقليد غري 
الأربعة: اأن �سوابط الأقوال والفتاوى يف مذاهب غري الأربعة مل ُتنقل اإلينا، فلم مُيكن 
العتماد على مذهٍب دون التاأكد من قيوده؛ فقد ُينقل عنه الفتوى باجلواز، ول ُتنقل 

لنا �شروط ول قيود؛ لعدم نقل مذهبه.

واإذا فهمنا هذه العلة زال الإ�سكال؛ قال ابن اأمري حاج: “وحا�سل هذا اأنه امتنع 
تقليد غري هوؤلء الأئمة؛ لتعذر نقل حقيقة مذهبهم، وعدم ثبوته حق الثبوت ل لأنه 
ل يقلد”، ومن ثمة قال ال�سيخ: عز الدين عبدال�سالم: “ل خالف بني الفريقني يف 
وعمدة  الطالبني  رو�سة  العلمية )263/3)،  الكبري ط  بال�شرح  املعروف  الوجيز  �شرح  العزيز  ينظر:   (((

املفتني )398/2).
فتح الباري لبن رجب )378/2). كذا ذكره، وقد اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه )347/4)، )3)80)   (2(

عن الثوري، عن عمرو بن عامر قال: “كان اأبو الأحو�ص يعتكف يف م�سجد قومه”.
فتح الباري لبن رجب )378/2).  (3(
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احلقيقة، بل اإن حتقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاًقا واإل فال. وقال 
ا: اإذا �سح عن بع�ص ال�سحابة مذهب يف حكم من الأحكام مل يجز خمالفته اإل  اأي�سً

بدليل اأو�سح من دليله”))) )2).

املطلب الثاين
حكم العتكاف يف البيت للعذر

 بعد حترير حكم العتكاف يف م�شجد البيت للرجل واملراأة عموًما، تاأتي امل�شاألة 
املرادة اأ�سالة بالبحث وهي: حكم العتكاف يف البيت لعذر انغالق امل�ساجد.

والأ�سل اأن هذه امل�ساألة لها حكم اأ�سلها اإل اأن ُين�ص على خالفه، ومل اأجد يف هذه 
امل�ساألة للمتقدمني كالًما �سريًحا �سوى ن�ص عن اإ�سحاق  حيث قال -فيما نقله 
ا- �سمعت اإ�سحاق يقول: العتكاف يف كل م�سجد خارج  ابن رجب: »وقال حرب -اأي�سً
من البيت جائز، وان كانت الدار عظيمة مما يجتمع اأهل املحلة يف م�سجد تلك الدار، 
ا-، فاأما رجل  ويدخلها غري اأهل الدار ملا جعل امل�سجد هلل جاز العتكاف فيه -اأي�سً
جعل م�سجًداأ لنف�سه، ومل يجعله للجماعة ترفًقا بنف�سه، فاإنه ل يكون فيه اعتكاف، 
ا-، اإل اأن يكون به عذر، ول ميكنه اأن ي�ستقل اإلى امل�سجد،  ول ف�سل اجلماعة -اأي�سً
فحينئذ يكون له ف�سل اجلماعة يف ذلك امل�سجد، فاإن اعتكف فيه كان له اأجر، ول 

ي�شمى معتكًفا؛ لأن العتكاف اإمنا يكون يف مو�شع بارز)3).

التعليق: 

فاأفاد بح�سول �سالة اجلماعة يف �سالتها يف  تف�سياًل،  امل�ساألة  اإ�سحاق  تناول 
فتاوى العز بن عبدال�سالم )�ص: 40).  (((

التقرير والتحبري على حترير الكمال بن الهمام )472/3). وينظر: الغيث الهامع �سرح جمع اجلوامع   (2(
)�ص: 652). وما قرروه يدركه من له مطالعة لأقوال ال�سحابة والتابعني املنقولة يف كتب الآثار؛ كم�سنف 

عبدالرزاق، وم�سنف ابن اأبي �سيبة ؛ فتجد بع�ص الأقوال دون ذكر �سروطها، ونحو ذلك.
ينظر: فتح الباري لبن رجب )379/2).  (3(



عبد الرمحن أمحد صابر علي

العدد  احلادي واخلمسون  205العدد  احلادي واخلمسون 204

م�سجد البيت للعذر، بخالف العتكاف؛ ل�سرطية امل�سجد فيه، واأفاد اأنه يح�سل به 
الأجر؛ ملا فيه من العبادات واخللوة، ول ُي�سمى اعتكاًفا، وهو كالم واٍف، واهلل اأعلم.

وقد عّلل اإ�سحاق منع العتكاف بعلتني:

لأنه جعل امل�سجد لنف�سه.. )

اأنه لي�ص مو�سًعا بارًزا.. 2

وكالهما يوؤول اإلى �شيء واحد، وهو اأن املو�شع مل يوقف هلل، وهذه العبادة اإمنا 
ل�سان  يف  هذا  �سار  “ثم   : تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال  هلل؛  مبكان  تخت�ص 

ا بالعكوف هلل وعليه يف بيته:  ال�سرع عند الإِطالق خمت�سًّ

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالى:  قال  كما 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ  
ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ( ]البقرة: 87)[.

ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   )ٴۇ   تعالى:  وقال 
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ( ]البقرة: 25)[.

وقال يف مو�سع اآخر: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ( ]احلج: 26[.

ومل يذكر العكوف ملن، وعلى َمن؛ لأن عكوف املوؤمن ل يكون اإل هلل”))).
ينظر: �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )707/2).  (((

ويع�سد ذلك اأن امل�ساجد ُبنيت للذكر؛ قال ابن مفلح يف الآداب ال�سرعية لبن مفلح )374/3): “وقال 
ن�ص عليه يف رواية حنبل فقال: ل اأرى للرجل اإذا دخل امل�سجد اإل اأن يلزم نف�سه الذكر، والت�سبيح فاإن 
امل�شاجد اإمنا بنيت لذلك، وال�شالة فاإذا فرغ من ذلك خرج اإلى معا�شه واإمنا هذه بيوت اهلل ل يباع 

فيها ول ي�سرتى، وكذا ذكره القا�سي وابنه اأبو احل�سني ».
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منع  �ساء  من  فيطرقه  بارًزا  هلل  موقوًفا  لي�ص  املو�سع  كون  اأعني  الفارق؛  وهذا 
م�ساجد  يف  العتكاف  يف  ال�سحابة  ت�سديد  نفهم  وبه  املعينة،  العبادة  هذه  اإقامة 

البيوت، وقولهم باأنه بدعة))).

فتاوى املعا�ضرين يف هذه النازلة بخ�ضو�ضها: 
اختلف املعا�سرون يف هذه امل�ساألة على قولني: 

الأول: يرى اأن اعتكاف البيوت لي�ص اعتكاًفا �سرًعا، وهو الأ�سل؛ فمن مل ين�ص 
على جواز العتكاف يف البيت للعذر فالأ�سل اأنه قائل باأنه ل يجوز بقاء على 
حكم الأ�سل، وقد ن�ص جماعة منهم على حكم امل�ساألة بعينها، منهم جماعة 

من علماء الأزهر ال�سريف، وغريهم)2).

�شعد  ال�شيخ:  ومنهم:  للعذر،  �شرًعيا  اعتكاًفا  البيوت  اعتكاف  اأن  يرى  الثاين: 
ال�سرثي)3)، د. خالد فوزي)4)، وهناك م�ساركات اأخرى على اليوتيوب كفتوى 

ال�سيخ م�سطفى العدوي)5).

تخريج امل�ضاألة على كالم فقهاء املذاهب الأربعة يف امل�ضاألة: 
اأن  اإل   ، ا لفقهاء املذاهب الأربعة  تقدم اأين مل اأجد هذا الفرع من�شو�شً

هناك نظائر تعر�سوا لها؛ فمنها: 
ينظر: اأثر ابن عبا�ص املتقدم.  (((

منهم: د. عبدالفتاح خ�سر: عميد كلية اأ�سول الدين جامعة الأزهر،   (2(
https://www.elwatannews.com/news/details/4761219. يف فتوى من�سورة على جريدة الوطن 

امل�سرية، تاريخ 3) /05 /2020م.
ال�سيخ حممد عبدال�سميع اأمني الفتوى بدار الإفتاء امل�سرية، موقع اإخباري: �سدى البلد، فتاوى حول 

.https://www.elbalad.news/4319954 :العتكاف، 3)/2020/5م، رابط
ينظر: http://www.alriyadh.com/1817546. فتوى من�سورة على جريدة الريا�ص ال�سادرة يف اجلمعة   (3(

غرة رم�سان )44)هـ - 24 اأبريل 2020م، وهو ف�سيلة الدكتور: �سعد ال�سرثي م�ست�سار الديوان امللكي.
)4)  اأ�ستاذ العقيدة امل�سارك بجامعة اأم القرى �سابًقا. ينظر: نازلة كورونا.. والعتكاف يف البيوت 0)، موقع 
.http://jedariiat.net/news/4646#.XrmYnaw7AN0.whatsapp :جداريات: 2020/5/26م، مقال
ينظر: فتواه ال�سوتية: https://www.youtube.com/watch?v=kP4e4XDXlzw. يف 3)/2020/5م.  (5(
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انهدم . ) اإذا  وهي:  مب�ساألتنا،  ال�سبه  �سديدة  �سورة  على  ال�سافعية  تن�سي�ص 
امل�سجد حال العتكاف، ول يوجد غريه: 

فلم  امل�سجد؛  تهدم  اأ�سرح من هذا، وهي �سورة  ال�سافعية �سورة  وقد ذكر 
اإذا  اأنه  ذلك:  »وجملة  العمراين:  قال  بيته؛  يف  ُيكمل  اأن  للمعتكف  ياأذنوا 
يقيم  مو�سع  منه  يتبق  مل  واإن  فيه،  اأقام  فيه..  يقيم  اأن  ميكنه  مو�سع  بقي 
فيه.. خرج منه، ومتم ما بقي من اعتكافه يف غريه من امل�ساجد، ول يبطل 

باخلروج؛ لأنه حلاجة.

اأ�سحابنا  فتاأوله  ويتمم”:  عاد،  امل�سجد..  بني  “فاإذا  ال�سافعي:  قول  واأما 
تاأويلني: 

اأحدهما: اأنه اأراد: اإذا عني اأحد امل�ساجد الثالثة، وقلنا بتعني م�سجد املدينة، 
وامل�سجد الأق�سى.

والتاأويل الثاين: اإذا نذر اعتكاًفا غري متتابع، ول متعلق بزمان بعينه: فاإذا 
انهدم امل�سجد.. كان باخليار: اإن �ساء.. اعتكف يف غريه، واإن �ساء.. انتظر 

عمارة امل�سجد املنهدم.

قال ال�سيخ اأبو حامد: ويحتمل تاأوياًل ثالًثا: وهو اأن يكون يف مو�سع لي�ص فيه 
اإل م�سجد واحد وانهدم))).

وهذه ال�سورة تناظر �سورة غلق امل�ساجد غلًقا موؤقًتا، ومل يجعلوا له اأن ُيكمل 
يف م�سجد بيته، واهلل اأعلم.

حكم نية ال�سجني العتكاف: . 2

وهذه م�ساألة تتكرر؛ فالبتالء يف اهلل مالزم ل�سري العلماء، ومل اأقف على من 
ن�ص على اأن لل�سجني اأن ينوي العتكاف يف �سجنه، بل ين�سون على اأن حكم 

ينظر: البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي )593/3).  (((



حكم االعتكاف يف مساجد البيوت

العدد  احلادي واخلمسون  207العدد  احلادي واخلمسون 206

اخلروج الق�سري ومُيثلون بطلب ال�سلطان له اأو اإخراجه))) وغاية ما يذكرونه 
اأنه يعود ويكمل، ومل ُيفرعوا على اأنه لو تي�سر اأن يتعبد يف مو�سعه اأن يح�سب 

هذه املدة من العتكاف املنذور.

القيم:  ابن  ال�سجن خلوة ومل يقل اعتكاًفا؛ قال  اأن  بل منهم من ن�ص على 
اإن يف الدنيا  يقول:  روحه-  اهلل  -قد�ص  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  “و�سمعت 

جنة من مل يدخلها ل يدخل جنة الآخرة.

وقال يل مرة: ما ي�شنع اأعدائي بي؟ اأنا جنتي وب�شتاين يف �شدري، اإن رحت 
بلدي  واإخراجي من  اإن حب�سي خلوة، وقتلي �سهادة،  تفارقني،  فهي معي ل 

�سياحة”)2).

تن�سي�ص بع�سهم على �سذوذ قول ابن لبابة يف امل�ساألة، ومل ُيفرقوا بني حال . 3
العذر وعدمه: 

وقد تقدمت مقالتهم يف ذلك ككالم ابن ر�سد. 

املنذر،  كابن  من غري حكاية خالف  الإجماع  بع�سهم  اإطالق  مقت�سى  وهو 
وابن القطان، وقد تقدم النقل عنهم)3).

الختيار . 4 بحال  تقييد  دون  امل�سجد  م�سروطية  على  اإجماعات  من  تقدم  ما 
التخ�شي�ض  ُي�شتفاد  اأن  اإل  عمومها  على  حُتمل  اأن  والأ�شل  العذر،  حال  اأو 

بقرائن: 

وقد قدمنا جملة من هذه الإجماعات يف التمهيد.
ينظر: امل�ساألة ال�سابقة.  (((

ينظر: امل�ستدرك على جمموع الفتاوى ))/53)). وينظر: ذيل طبقات احلنابلة )9/4)5).  (2(
وردت يف اأعيان الع�سر واأعوان الن�سر )73/2): »فاإن حب�ستني عددت ذلك خلوة، واإن نفيتني عددت 

ذلك �سياحة، واإن قتلني كان ذلك �سهادة«.
وممن ن�ص على التفاق وا�ستثنى ابن لبابة احلافظ ابن حجر. ينظر: فتح الباري لبن حجر )272/4).  (3(
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اخلال�ضة: 
م�ساجد  يف  بالعتكاف  تتحقق  ل  واأنها  للم�سجد،  مالزمة  عبادة  العتكاف  اأن 
البيوت، واهلل اأعلم، واإمنا ُي�شرع لزوم م�شجد البيت، والتعبد؛ فُيح�شل العبد الأجر، 

ول ُي�شمى ذلك اعتكاًفا -كما قال اإ�شحاق- واإمنا يكون له الأجر.

فاإذا فرعنا على قول اجلمهور من عدم �سحة العتكاف يف البيت؛ فُيقال: ُيرجى 
ملن كان معتاًدا العبادة، وُحب�ص عنها وعمل ما قدر عليه اأن ُيثاب بنيته؛ فعن جابر بن 
عبداهلل، قال: كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غزاة، فقال: »اإن باملدينة لرجاًل ما �سرمت م�سرًيا، 

ول قطعتم وادًيا، اإل كانوا معكم، حب�سهم املر�ص«))).

وينبغي اأن يلزم بيته، ويتعبد وي�ستغل بذكر اهلل تبارك وتعالى، ولكن ل ُي�سمى هذا 
اعتكاًفا مبعناه ال�سرعي، واهلل اأعلم.

الرتجيح: 
وبعد هذا التطواف، ل يخفى اأن الأقرب يف نظر الباحث هو ما ذهب اإليه اإ�سحاق 

 من كونه فعاًل يوؤجر عليه العبد، ول يكون اعتكاًفا �سرعًيا.

اأخرجه م�سلم )))9)).  (((
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املبحث الثاين
الفروق العملية بني القولني

توطئة: 
اهلل  اأمر  من  وامل�ساحنات  بينهم،  اجلدال  وتقليل  امل�سلمني،  كلمة  جمع  كان  ملا 

عموًما؛ قال تعالى: )ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ( ]الأنفال: )[، وقال: )ڦ  
قد  واملالحاة مما  واجلدال  النزاع  وكان  ]اآل عمران: 03)[،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( 

ُي�سيع �سيًئا من بركة الأزمنة الفا�سلة؛ كما يف احلديث: 

 عن اأبي �سعيد اخلدري ، قال: اعتكف ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الع�سر الأو�سط من 
ثم  بالبناء فقو�ص،  اأمر  انق�سني  فلما  له،  تبان  اأن  قبل  القدر  ليلة  يلتم�ص  رم�سان، 
اأبينت له اأنها يف الع�سر الأواخر، فاأمر بالبناء فاأعيد، ثم خرج على النا�ص، فقال: »يا 
اأيها النا�ض، اإنها كانت اأبينت يل ليلة القدر، واإين خرجت لأخبكم بها، فجاء رجالن 
رم�سان،  من  الأواخر  الع�سر  يف  فالتم�سوها  فن�سيتها،  ال�سيطان،  معهما  يحتقان 
التم�سوها يف التا�سعة وال�سابعة واخلام�سة« قال قلت: يا اأبا �سعيد، اإنكم اأعلم بالعدد 
منا، قال: »اأجل، نحن اأحق بذلك منكم«، قال قلت: ما التا�سعة وال�سابعة واخلام�سة؟ 
فاإذا  التا�سعة،  وع�سرين وهي  ثنتني  تليها  فالتي  وع�سرون،  واحدة  »اإذا م�ست  قال: 
م�ست ثالث وع�سرون، فالتي تليها ال�سابعة، فاإذا م�سى خم�ص وع�سرون فالتي تليها 

اخلام�سة« -وقال ابن خالد مكان يحتقان: يخت�سمان-))).

فتالحى  القدر  بليلة  ليخربنا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خرج  قال:  ال�سامت،  بن  عبادة  وعن 
وفالن،  فالن  فتالحى  القدر،  بليلة  لأخربكم  »خرجت  فقال:  امل�سلمني  من  رجالن 
فرفعت وع�سى اأن يكون خريا لكم، فالتم�سوها يف التا�سعة، وال�سابعة، واخلام�سة«)2).

اأخرجه م�سلم )67))).  (((
اأخرجه البخاري )2023).  (2(
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وبّوب عليه البخاري: باب رفع معرفة ليلة القدر لتالحي النا�ص))).

فراأيت اأن اأحاول ت�سييق نطاق اخلالف يف امل�ساألة بالنظر يف الفروق العملية بني 
القولني طلًبا لفقه الئتالف بني امل�سلمني، اأ�ساأل اهلل اأن يرفع من قلوبنا ال�سحناء، 

واأن يرزقنا الإخال�ص.

نزاع يف م�سروعية  واإل فال  يقع فيه اخلالف،  وقد عقدت هنا مطالب مما قد 
العبادات العامة كالتطوع بال�سالة، وقراءة القراآن، وذكر اهلل، والدعاء، والتفكر، 
الأواخر،  الع�سر  يف  عموًما  الجتهاد  وكذلك  غريه،  اأو  امل�سجد  يف  �سواء  واملحا�سبة 
واعتزال الن�ساء)2)، ونحو ذلك، واإمنا الغر�ض مناق�شة بع�ض اأعمال العتكاف التي 

قد ُيحتاج اإليها يف لزوم البيت للعبادة.

املطلب الأول
حكم اخللوة يف البيت

اخللوة ق�ضمان: 

الأول: اخللوة التي هي العتكاف وفيها لزوم مو�سع بعينه

الثاين: اخللوة التي يفعلها العبد يف بع�ض العبادات كاأن ُي�شلي خالًيا، اأو يت�شدق 
خالًيا، اأو يذكر اهلل خالًيا، )ومُيكن اأن ُيعرّب عنها بالنفراد): 

فاأما الأول: اخللوة التي هي العتكاف وفيها لزوم مو�ضع بعينه؛ 

بقعة  يف  العتكاف  واأما  امل�سجد،  يف  يكون  العتكاف  اأن  الأ�سل  اأن  قدمنا  فقد 
بعينها؛ فهو يف الأ�سل غري م�سروع، بل حكاه �سيخ الإ�سالم ابن تيمية اتفاًقا)3). 

�سحيح البخاري )47/3).  (((
ينظر يف حتقيق امل�شاألة: لطائف املعارف لبن رجب )�ض: 86)).  (2(

ينظر: جمموع الفتاوى )252/27)، جمموعة الر�سائل وامل�سائل لبن تيمية - ر�سيد ر�سا )85-84/5).  (3(
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ويدل على ذلك ما جاء عن �سعيد بن امل�سيب اأنه قال: “.. ومن نذر اأن يعتكف 
على روؤو�ص اجلبال فاإنه ل ينبغي له ذلك، ليعتكف يف م�سجد جماعة”))).

فاخللوة يف البيت على �سفة العتكاف ال�سرعي يف حال الختيار بدعة كالعتكاف 
يف الغريان، واجلبال؛ ملا فيها من هجر امل�ساجد؛ قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: “فاإن 
قيل: فلو لزم الإِن�سان بقعة، يعبداهلل تعالى فيها خالًيا من النا�ص اأو غري خال، مثل 
كهف اأو غار اأو بيت اأو �سعب؛ فهل ُي�سرع ذلك وُي�ستحب؟... قيل: اأما اإذا ق�سد مكاًنا 

خالًيا....”)2).

اأنه جعل حكمها واحًدا؛ فال ُيق�سد  اأن الغر�ص  اإل  اأن باقي الكالم مفقود  ومع 
لزوم بيٍت هلل، واإمنا ُتلزم امل�شاجد، ومن اأجاز العتكاف اأجازها يف م�شاجد البيوت 

ل يف كل بيت)3).

فهذه اخللوة الأولى)4)، وقد قدمنا اخلالف يف العتكاف يف م�ساجد البيوت.

الثاين: اخللوة التي يفعلها العبد يف بع�س العبادات كاأن ُي�ضلي خالًيا، اأو يت�ضدق 
خالًيا، اأو يذكر اهلل خالًيا.

ويتعذر  العدد،  يكرث  فقد  توجد؛  ل  وقد  امل�سجد،  اعتكاف  توجد يف  قد  وهي 
اأبي هريرة، عن النبي  ذلك، لكن الغالب حت�شيلها؛ فهذه عبادة م�شروعة؛ عن 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�سبعة يظلهم اهلل يف ظله، يوم ل ظل اإل ظله: الإمام العادل، و�ساب ن�ساأ 
الفتاوى  جمموع  يف  تيمية  ابن  و�سّححه   ،((5889(  ،(455/8( م�سنفه  يف  عبدالرزاق  اأخرجه   (((

.(252/27(
لالأ�سف هذا القدر مفقود من الن�سخة، وقد تعمدت و�سعه هنا ع�سى بع�ص الباحثني يجده يف بع�ص   (2(

املخطوطات. ينظر: �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )2/)72).
وقد قدمنا عن احلنفية الذين ُيجوزون اعتكاف املراأة يف م�سجد بيتها اأنه اإذا خرجت اإلى �سائر البيت   (3(

بطل اعتكافها.
اأن  يحل  امل�سروع ل  العتكاف  “وهذا  ابن هبرية:  قال  العتكاف خلوة؛  ت�سمية  بع�سهم يف  �سدد  وقد   (4(
ي�سمى خلوة«. ينظر: اختالف الأئمة العلماء ))/260). واملختار عند احلنابلة الكراهة دون التحرمي. 

ينظر: ك�ساف القناع عن منت الإقناع )348/2).
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يف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق يف امل�شاجد، ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه 
اهلل،  اأخاف  اإين  فقال:  وجمال،  من�شب  ذات  امراأة  طلبته  ورجل  عليه،  وتفرقا 
ورجل ت�سدق ب�سدقة فاأخفاها حتى ل تعلم �سماله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر 

اهلل خالًيا ففا�ست عيناه«))).

ارتفاع درجتها؛ فهذه عبادة  اأ�سباب  لها من  والتفرغ  العبادة  فكاأن اخللوة حال 
من�سو�سة، وذكر اهلل تعالى ي�سمل قراءة القراآن، وال�سالة، والدعاء، ونحوها؛ فال 
اإ�سكال يف التفرغ لذلك، بل جاء يف احلديث عن جابر، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 
ق�سى اأحدكم ال�سالة يف م�سجده، فليجعل لبيته ن�سيًبا من �سالته، فاإن اهلل جاعل 

يف بيته من �سالته خرًيا«)2).

فال�ساهد اأن هذه حال م�سروعة يف العبادات، بل بع�ص هذه العبادات يكون اأداوؤها 
يف البيت خرًيا من اأدائها يف امل�سجد ك�سالة النافلة.

قال الطربى: “وال�سواب عندى اأن اإخفاء النوافل اأف�سل من ظهورها ملن مل يكن 
اإماًما ُيقتدى به، واإن كان فى حمفل اجتمع اأهله لغري ذكر اهلل اأو فى �سوق وذلك اأنه 

اأ�سلم له من الرياء”)3).

اأنا عند ظن  تعالى:  »يقول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:   ، اأبي هريرة  وعن 
عبدي بي، واأنا معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين يف نف�شه ذكرته يف نف�شي، واإن ذكرين يف 
مالإ ذكرته يف مالإ خري منهم، واإن تقرب اإيل ب�سرب تقربت اإليه ذراًعا، واإن تقّرب اإيل 

ذراًعا تقربت اإليه باًعا، واإن اأتاين مي�شي اأتيته هرولة«)4).

“قال بع�ص اأهل العلم ي�ستفاد منه اأن الذكر اخلفي اأف�سل من  قال ابن حجر: 
اأخرجه البخاري )660)، وم�سلم ))03)).  (((

اأخرجه م�سلم )778).  (2(
ينظر: �سرح �سحيح البخارى لبن بطال )0)/430).  (3(

اأخرجه البخاري )7405)، وم�سلم )2675).  (4(
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واإن  اأحًدا  اأطلع عليه  بثواب ل  نف�شه ذكرته  اإن ذكرين يف  والتقدير  الذكر اجلهري 
ذكرين جهًرا ذكرته بثواب اأطلع عليه املالأ الأعلى”))).

�سيما يف  ل  البيت  العبادات يف  بهذه  الختالء  م�سروعية  اإ�سكال يف  وعليه: فال 
الع�سر، واهلل اأعلم.

تنبيه: 

اخللوة يف هذه العبادات قد تتحقق يف العتكاف يف امل�سجد، ويف لزوم البيت، 
وقد ل تتحقق؛ ف�سرطها النفراد التام، ن�ساأل اهلل اأن يوفقنا اإليها.

املطلب الثاين
حكم اأخذ اإجازة لأجل التعبد والتفرغ يف الع�سر الأواخر

على قول من منع العتكاف

ر منع العتكاف؛  يعتاد بع�ص اأهل الهمم العالية اأخذ اإجازة لالعتكاف؛ فاإن ُقدَّ
فهل له اأن ياأخذ اإجازة للتعبد، والتفرغ يف الع�سر؟ واإن مل يكن معتكًفا؟

اجلواب: 

ثبتت ال�سنة مب�سروعية الجتهاد يف الع�سر الأواخر لطلب ليلة القدر؛ فعن عائ�سة 
: »كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يجتهد يف الع�سر الأواخر، ما ل يجتهد يف غريه«)2).

وبالتايل، فاحلديث ن�ص على امل�سروعية؛ واأنه ي�ستحب اأن ُيزاد من العبادات يف 
الع�سر الأواخر من رم�سان)3).

وعليه، فُي�سرع للعبد اأخذ اإجازة من عمله للتفرغ للعبادة، واهلل اأعلم.
فتح الباري لبن حجر )3)/386).  (((

اأخرجه م�سلم )75))).  (2(
ينظر: �سرح النووي على م�سلم )8/)7).  (3(
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املطلب الثالث
حكم نية العتكاف يف البيت على القولني

توطئة: 
الغر�ص هنا مناق�سة حكم النية عند من يقول بعدم م�سروعية اعتكاف البيوت، 
وهل توجد نية اأخرى ينويها، واأما على قول من اأجاز اعتكاف البيوت؛ في�شرتط النية 

تبًعا ل�شرتاط الفقهاء نية العتكاف يف امل�شجد. 

ا�شرتط الفقهاء لالعتكاف النية، وهي مو�شع اتفاق بينهم)))، وعّللوها بالتمييز 
بني املكث للعبادة املنذورة وبني املتطوع بها)2).

واأما املكث يف البيت للتعبد؛ فهو عبادة مع النية؛ َقاَل ُعْقبُة بن َعاِمر: َلِقْيُت َر�ُسوَل 
َعَلى  واْبِك  بيُتَك،  وْلَي�َسعَك  ِل�َساَنَك،  َعَلْيَك  »امِلْك  َقاَل:  َجاُة؟  النَّ َما  َفُقْلُت:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

َخِطْيَئِتَك«)3).

قال ابن امللك: “»ولي�سعك بيتك«؛ اأي: ا�سكن يف بيتك ول تخرج منه اإل لل�سرورة، 
ول ت�سجر من اجللو�ص يف م�سكنك وال�ستغاِل ب�ساأنك، ودع ما ل يعنيك وخمالطَة من 

ي�سغلك عن دينك”)4).

فلزوم البيت طلًبا لل�سالمة عبادة؛ فُي�سرع للعبد اأن ينويها لتتميز عن لزوم البيت 
للراحة اأو جمال�سة الأهل اأو غري ذلك، ول تكون نية اعتكاف، بل نية اأن ي�سعه بيته، 

واأن يتخذه من �سالته لبيته.

طلًبا  البيت  لزوم  دون  �ساحلة  اأعمال  من  يفعله  ما  له  ُيكتب  فاإنه  ينِو؛  مل  فاإن 
لل�سالمة.

ينظر: بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )79/2)، اختالف الأئمة العلماء، لبن هبرية ))/260).  (((
ينظر: مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى )232/2). وعلله ليتميز املنذور عن التطوع.  (2(

اأخرجه احمد )7334))، والرتمذي )2406(، وح�شنه، و�شحه الألباين.  (3(
�سرح امل�سابيح لبن امللك )247/5).  (4(
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تنبيه: 
جمرد مكث الإن�سان يف امل�سجد عبادة بنف�سها مبجرد املقام يف بيت اهلل من غري 

�شرط، كالطواف والركوع وال�شجود؛ فكل منها عبادة بنف�شها))).

واإمنا �شرطوا النية؛ للتمييز بني العتكاف املنذور وغريه.

املطلب الرابع
حكم اتخاذ اخلباء يف البيت

اتفق الفقهاء على جواز اتخاذ اخلباء للمعتكف على خالف بينهم يف امل�سروعية 
اأو الإباحة، واإمنا اتفقوا على ا�شتحبابه للمراأة)2).

وقد بّوب البخاري: باب الأخبية يف امل�سجد)3).

وذكر حديث عائ�سة : اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، اأراد اأن يعتكف، فلما ان�سرف اإلى 
اأخبية خباء عائ�سة، وخباء حف�سة، وخباء زينب،  اإذا  يعتكف  اأن  اأراد  الذي  املكان 

فقال: »اآلرب تقولون بهن«)4).

.(5(” قال ابن القيم: “وكان ياأمر بخباء فُي�سرب له يف امل�سجد يخلو فيه بربه

ا بالنوم والأكل وال�سرب؛ فاإن  كذا قال، ولكن من اأهل العلم من يراه خم�سو�سً
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإمنا دخله يف الفجر بعد اأن اأحيا ليلته خارجه.

اأن عمر راأى قوًما اعتكفوا يف امل�سجد وقد �سرتوا    وعن قطبة بن مالك 
ينظر: �سرح العمدة لبن تيمية - كتاب ال�سيام )755/2).  (((

لّلخمي )838/2)، منح اجلليل  التب�سرة  الآثار ))/98)،  م�سكل  املخت�سر من  املعت�سر من  ينظر:   (2(
�سرح خمت�سر خليل )80/2))، البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي )592/3)، املجموع �سرح املهذب 
اأويل  الإرادات = دقائق  اأحمد بن حنبل ))/322)، �سرح منتهى  الإمام  الإقناع يف فقه   ،(520/6(

النهى ل�سرح املنتهى ))/)50).
ينظر: �سحيح البخاري )49/3).  (3(

تقدم تخريجه.  (4(
زاد املعاد يف هدي خري العباد )84/2).  (5(
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فاأنكره وقال: ما هذا؟ قالوا: اإمنا ن�شرته على طعامنا، قال: فا�شرتوه؛ فاإذا طعمتم 
فاهتكوه))).

الرجل  ت�سرت  اأو  الرجال،  عيون  عن  املراأة  ت�سرت  اإما  اخلباء  غر�ص  هذا  فعلى 
للطعام واملنام، اأو اخللوة باهلل؛ فرُياعي يف ذلك الغر�ص، ويف البيت العادة اخللوة، 
فال ُيحتاج اإليه؛ فاإن احتاج اإليه من يريد الدعاء اأو الذكر اأو الفكر، فُيمكنه اأن يدعو 

يف غرفة م�ستقلة، فاإن تعّذر، فال باأ�ص بذلك اإن �ساء اهلل. 

املطلب اخلام�س
حكم النوم على الأر�س يف البيت

النوم على الأر�ص دون �سرير مالزم يف الغالب لالعتكاف يف امل�سجد، ومعلوم اأنه 
ُيعني على تقليل النوم، ومعلوم اأن تقليل النوم ل �سيما بالليل مق�سود يف اأيام الع�سر، 

بل قد جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص اإحياء الليل كله)2).

واإمنا فعل ذلك ليتفرغ للعبادة، وتخل�ض من ف�شول املنام، و�شهر �شهًرا متو�شًطا 
ل يعوق عن م�سالح الآخرة)3).

املق�سد،  لهذا  تعّبًدا مراعاة  الأ�سرة  وترك  الأر�ص  النوم على  ُي�سرع  فعلى هذا 
مع اأن النوم على الأر�ض اأو ال�شرير يف الأ�شل على اأ�شل الإباحة، واإمنا الغر�ض هنا 

مناق�سة التعبد بذلك.

واإلى هنا انتهى ما اأردت الإبانة عنه، اأ�ساأل اهلل اأن يكتب يل اأجره، واأن ينفع به 
قارئه، وامل�سلمني، واأ�ساأله اأن ُيعيننا جميًعا على ذكره و�سكره وح�سن عبادته.

اأخرجه ابن اأبي �سيبة )9654(، و�شححه غالم زكريا باك�شتاين يف ما �شح من اآثار ال�شحابة يف الفقه   (((
.(700/2(

ينظر يف حتقيق امل�شاألة: لطائف املعارف لبن رجب )�ض: 84)).  (2(
ينظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد )83/2).  (3(
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اخلامتة

وتت�سمن النتائج والتو�سيات: 

بعد هذا التطواف و�سل البحث اإلى النتائج التالية: 

العتكاف م�ستحب، ويراد به النقطاع هلل تعالى.. )

جمهور الفقهاء على اأنه ل ي�سح العتكاف يف م�سجد البيت للرجل واملراأة يف . 2
حال الختيار، وهو مقت�سى قول عامة ال�سحابة.

للعذر . 3 البيت  البحث على من ن�ص على حكم العتكاف يف م�سجد  مل يقف 
اإل ن�ص لإ�سحاق بن راهويه، وقد ن�ص فيه على اأنه يوؤجر ول يكون اعتكاًفا.

اأفاد البحث اأن مقت�سى الفروع الفقهية اأن الفقهاء ل ُيرّخ�سون يف العتكاف . 4
يف م�سجد البيت -ولو لنغالق امل�ساجد-.

ي�سرع للم�سلم اأن يلزم البيت، ويالزم النوافل، ويجتهد يف الع�سر الأواخر، ول . 5
ُي�سمي ذلك اعتكاًفا.

ي�سرع اأخذ اأجازة لأجل التعبد والتفرغ يف الع�سر الأواخر حتى على قول من . 6
منع العتكاف.

من نوى لزوم البيت للتعبد، مل ينِو العتكاف، واإمنا ينوي لزوم البيت طلًبا . 7
لل�سالمة من املنكرات.

ل داعي لتخاذ اخلباء ملن لزم بيته؛ لأنه ل يوجد ما يدعوه للت�سرت.. 8

النوم على الأر�ص �سبب لتقليل النوم، وهو مما ي�سرع يف الع�سر الأواخر. . 9

التو�ضيات: 
كما يو�سي البحث بالتو�سيات الآتية: 
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حماولة تاأمل ما ورد يف كتب ال�سنة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا نق�ص اأبنية ن�سائه، وقال: . )
»اآلرب اأردن« ورجع اإلى بيته، ما الأعمال التي عملها؟ لأنها نظري م�ساألتنا.

حماولة تذوق حديث: »كان اإذا دخل الع�سر �سد مئزره، واأيقظ اأهله، واأحيا . 2
ليله«، هل كان يف اعتكاف اأم ل؟ ولو كان، فهل كان مكانه قريًبا من معتكف 

ن�سائه؟ اأم كان ن�ساوؤه يعتكفن يف البيوت؟ فاإنه ل�سيق ال�سلة ببحثنا.

نية . 3 حكم  على  ن�سوا  هل  الفقهاء،  كالم  يف  ال�ستق�سائي  النظر  حماولة 
العتكاف ملن �ُسِجن، وتعذر عليه م�سجد اجلماعة؟

ال�سديد كزمن حماكم . 4 ال�ست�سعاف  اأزمنة  امل�سلمني يف  حماولة ر�سد عمل 
التفتي�ص، وما كان يفعله امل�سلمون لتعوي�ص عبادة العتكاف.
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قائمة امل�سادر واملراجع

احل�شيني . ) حممد  حممد  الدين،  علوم  اإحياء  ب�شرح  املتقني  ال�شادة  اإحتاف 
الزبيدي. دار الفكر ال�سالمى احلديث، �سنة الطباعة: )200م.

9)3هـ)، . 2 )ت:  الني�سابوري  املنذر  بن  اإبراهيم  بن  حممد  بكر  اأبو  الإجماع، 
الطبعة:  والتوزيع،  للن�سر  امل�سلم  دار  النا�سر:  اأحمد،  فوؤاد عبداملنعم  املحقق: 

ط)، 425)هـ/2004م.
ة بن) حممد بن هبرية الذهلي . 3 اختالف الأئمة العلماء، املوؤلف: يحيى بن )ُهَبرْيَ

ال�شيبايّن، اأبو املظفر، عون الدين )ت: 560هـ)، املحقق: ال�سيد يو�سف اأحمد، 
النا�شر: دار الكتب العلمية - لبنان /بريوت، ط)، 423)هـ/2002م

اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي، املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف . 4
النووي )ت: 676هـ)، املحقق: ب�سام عبدالوهاب اجلابي، النا�سر: دار الفكر - 

دم�شق، ط)، 408)هـ.
اأدب املفتي وامل�ستفتي، املوؤلف: عثمان بن عبدالرحمن، اأبو عمرو، تقي الدين . 5

ال�سالح )ت: 643هـ)، املحقق: د. موفق عبداهلل عبدالقادر،  بابن  املعروف 
النا�شر: مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة، ط2، 423)هـ/2002م.

الإِ�سعاف بتح�سية الإِن�ساف، مطبوع بحا�سية: الن�ساف يف حكم العتكاف، . 6
الدكتور  به:  اعتنى  304)هـ)،  )ت:  اللكنوي  عبداحلي  حممد  الإمام  املوؤلف: 
وتقنية  للدرا�سات  العاملي  العلماء  مركز  النا�سر:  احلاج،  اأبو  حممد  �سالح 

املعلومات، ط).
اأ�سول البحث العلمي ومناهجه، اأحمد بدير، الأولى، وكالة املطبوعات، الكويت، . 7

ال�ساد�سة، 982)م.
الأعالم للزركلي: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ص، الزركلي . 8
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الدم�سقي )ت: 396)هـ)، النا�سر: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلام�سة ع�سر 
- اأيار /مايو 2002م.

اأعيان الع�سر واأعوان الن�سر، املوؤلف: �سالح الدين خليل بن اأيبك ال�سفدي . 9
)ت: 764هـ)، املحقق: الدكتور علي اأبو زيد، الدكتور نبيل اأبو ع�سمة، الدكتور 
حممد موعد، الدكتور حممود �سامل حممد، قدم له: مازن عبدالقادر املبارك، 
النا�شر: دار الفكر املعا�شر، بريوت - لبنان، دار الفكر، دم�شق - �شوريا، ط)، 

8)4)هـ/998)م.
الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل، املوؤلف: مو�سى بن اأحمد بن مو�سى بن . 0)

�سامل بن عي�سى بن �سامل احلجاوي املقد�سي، ثم ال�ساحلي، �سرف الدين، اأبو 
النجا )ت: 968هـ)، املحقق: عبداللطيف حممد مو�سى ال�سبكي، النا�سر: دار 

املعرفة بريوت - لبنان.
الكتامي . )) عبدامللك  بن  حممد  بن  علي  املوؤلف:  الإجماع،  م�سائل  يف  الإقناع 

احلمريي الفا�سي، اأبو احل�سن ابن القطان )ت: 628هـ)، املحقق: ح�سن فوزي 
ال�شعيدي، النا�شر: الفاروق احلديثة للطباعة والن�شر، ط)، 424)هـ/2004م.

اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، املوؤلف: جمال الدين اأبو احل�سن علي بن يو�سف . 2)
القفطي )ت: 646هـ)، املحقق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، النا�سر: دار الفكر 
العربي - القاهرة، وموؤ�ش�شة الكتب الثقافية - بريوت، ط)، 406)هـ/982)م.

اللكنوي . 3) عبداحلي  حممد  الإمام  املوؤلف:  العتكاف،  حكم  يف  الإن�ساف 
مركز  النا�سر:  احلاج،  اأبو  حممد  �سالح  الدكتور  به:  اعتنى  )ت304)هـ)، 

العلماء العاملي للدرا�شات وتقنية املعلومات، ط).
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، زين الدين بن اإبراهيم بن حممد، املعروف . 4)

بابن جنيم امل�شري )ت: 970هـ)، ويف اآخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن 
وباحلا�سية:  38))هـ)،  بعد  )ت:  القادري  احلنفي  الطوري  علي  بن  ح�سني 
الثانية  الطبعة:  الإ�سالمي،  الكتاب  دار  النا�سر:  منحة اخلالق لبن عابدين، 
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- بدون تاريخ.
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد . 5)

دار  النا�سر:  595هـ)،  )ت:  احلفيد  ر�سد  بابن  ال�سهري  القرطبي  ر�سد  بن 
احلديث - القاهرة تاريخ الن�سر: 425)هـ/2004م.

587هـ)، . 6) )ت:  الكا�شاين،  الدين  عالء  ال�شرائع،  ترتيب  يف  ال�شنائع  بدائع 
النا�سر دار الكتاب العربي بريوت، �سنة الن�سر 982)م.

بغية امللتم�ص يف تاريخ رجال اأهل الأندل�ص، املوؤلف: اأحمد بن يحيى بن اأحمد . 7)
 - العربي  الكاتب  دار  النا�سر:  599هـ)،  )ت:  ال�سبي  جعفر  اأبو  عمرية،  بن 

القاهرة، عام الن�سر: 967)م.
بن . 8) اأحمد  بن  مو�سى  بن  اأحمد  بن  حممود  حممد  اأبو  الهداية،  �سرح  البناية 

ح�سني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )ت: 855هـ)، النا�سر: دار الكتب 
العلمية - بريوت، لبنان، ط)، 420)هـ/2000م.

البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي، اأبو احل�سني يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل . 9)
العمراين اليمني ال�شافعي )ت: 558هـ(، حتقيق: قا�شم حممد النوري، النا�شر: 

دار املنهاج - جدة، ط)، )42)هـ/2000م.
تاريخ وا�سط، املوؤلف: اأ�سلم بن �سهل بن اأ�سلم بن حبيب الرّزاز الوا�سطي، اأبو . 20

َبْح�َسل )ت: 292هـ(، حتقيق: كوركي�ض عواد، النا�شر: عامل الكتب،  احل�سن، 
بريوت، ط)، 406)هـ.

التب�سرة، علي بن حممد الربعي، اأبو احل�سن، املعروف باللخمي )ت: 478 هـ)، . )2
الأوقاف  وزارة  النا�شر:  جنيب،  عبدالكرمي  اأحمد  الدكتور  وحتقيق:  درا�شة 

وال�شوؤون الإ�شالمية، قطر، ط)، 432)هـ/))20م.
، املوؤلف: عثمان بن علي بن . 22 ْلِبيِّ تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ

حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت: 743 هـ)، احلا�سية: �سهاب 
ْلِبيُّ )ت:  الدين اأحمد بن حممد بن اأحمد بن يون�ص بن اإ�سماعيل بن يون�ص ال�سِّ
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)02)هـ(، النا�شر: املطبعة الكبى الأمريية - بولق، القاهرة، ط)، 3)3)هـ، 
)ثم �شورتها دار الكتاب الإ�شالمي ط2).

التجريد، اأحمد بن حممد بن اأحمد بن جعفر بن حمدان اأبو احل�سني القدوري . 23
حممد  د  اأ.  والقت�سادية،  الفقهية  الدرا�سات  مركز  املحقق:  428هـ)،  )ت: 
اأحمد �شراج... اأ. د علي جمعة حممد، النا�شر: دار ال�شالم - القاهرة، ط2، 

427)هـ/2006م.
ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك، املوؤلف: اأبو الف�سل القا�سي عيا�ص بن مو�سى . 24

اليح�سبي )ت: 544هـ)، املحقق: جزء ): ابن تاويت الطنجي، 965)م، )جزء 
بن  حممد   :(5 )جزء  966)-970)م،  ال�سحراوي،  عبدالقادر   :(4  ،3  ،2
�سريفة، )جزء 6، 7، 8): �سعيد اأحمد اأعراب )98)-983)م، النا�سر: مطبعة 

ف�شالة - املحمدية، املغرب، ط).
اء . 25 التعليقة الكبرية يف م�سائل اخلالف علي مذهب اأحمد، القا�سي اأبو يعلى الَفرَّ

املحقق:  458هـ)،  )ت:  احلنبلي  البغدادي  بن  حممد  بن  احل�سني  بن  حممد 
جلنة خمت�سة من املحققني باإ�سراف نور الدين طالب، النا�سر: دار النوادر، 

ط)، )43)هـ/0)20م.
حممد . 26 بن  حممد  بن  حممد  الدين  �سم�ص  عبداهلل،  اأبو  والتحبري،  التقرير 

املعروف بابن اأمري حاج ويقال له ابن املوقت احلنفي )ت: 879هـ)، النا�سر: 
دار الكتب العلمية، ط2، 403)هـ/983)م

جالل . 27 بكر،  اأبي  بن  عبدالرحمن  املوؤلف:  ال�سحيح،  اجلامع  �سرح  التو�سيح 
الدين ال�سيوطي )ت: ))9 هـ)، املحقق: ر�سوان جامع ر�سوان، النا�سر: مكتبة 

الر�شد - الريا�ض، ط)، 9)4)هـ/998)م.
اجلامع مل�سائل املدونة، اأبو بكر حممد بن عبداهلل بن يون�ص التميمي ال�سقلي . 28

معهد  النا�سر:  دكتوراه،  ر�سائل  يف  باحثني  جمموعة  املحقق:  )45هـ)،  )ت: 
البحوث العلمية واإحياء الرتاث الإ�سالمي - جامعة اأم القرى، توزيع: دار الفكر 



حكم االعتكاف يف مساجد البيوت

العدد  احلادي واخلمسون  223العدد  احلادي واخلمسون 222

للطباعة والن�شر والتوزيع، ط)، 434)هـ/3)20م.
حا�سية ابن عابدين = حا�سية رد املختار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار . 29

فقه اأبو حنيفة، ابن عابدين، النا�سر دار الفكر للطباعة والن�سر، �سنة الن�سر 
)42)هـ/2000م، مكان الن�سر بريوت.

حا�سية ال�سندي على �سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف �سرح �سنن ابن ماجه، . 30
)ت:  ال�سندي  الدين  نور  احل�سن،  اأبو  التتوي،  عبدالهادي  بن  حممد  املوؤلف: 

38))هـ)، النا�سر: دار اجليل - بريوت، بدون طبعة.
الب�سري . )3 حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  علي  احل�سن  اأبو  الكبري،  احلاوي 

البغدادي، ال�سهري باملاوردي )ت: 450هـ(، حتقيق: ال�شيخ علي حممد معو�ض 
- ال�سيخ عادل اأحمد عبداملوجود، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 

ط)، 9)4)هـ/999)م.
حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، حممد بن اأحمد بن احل�سني بن عمر، . 32

اأبو بكر ال�سا�سي القفال الفارقّي، امللقب فخر الإ�سالم، امل�ستظهري ال�سافعي 
موؤ�س�سة  النا�سر:  درادكة،  اإبراهيم  اأحمد  يا�سني  د.  املحقق:  507هـ)،  )ت: 

الر�شالة / دار الأرقم - بريوت / عمان، ط)، 980)م.
زكريا . 33 اأبو  املوؤلف:  الإ�سالم،  وقواعد  ال�سنن  مهمات  يف  الأحكام  خال�سة 

اأحاديثه:  وخرج  حققه  676هـ)،  )ت:  النووي  �سرف  بن  يحيى  الدين  حميي 
ط)،  بريوت،   - لبنان   - الر�شالة  موؤ�ش�شة  النا�شر:  اجلمل،  اإ�شماعيل  ح�شني 

8)4)هـ/997)م
الديباج املذهب يف معرفة اأعيان علماء املذهب، اإبراهيم بن علي بن حممد، . 34

الدكتور  وتعليق:  حتقيق  799هـ(،  )ت:  اليعمري  الدين  برهان  فرحون،  ابن 
حممد الأحمدي اأبو النور، النا�سر: دار الرتاث للطبع والن�سر، القاهرة.

الذخرية، اأبو العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبدالرحمن املالكي . 35
حجي،  حممد   :((3  ،8  ،( )جزء  املحقق:  684هـ)،  )ت:  بالقرايف  ال�سهري 
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)جزء 2، 6): �سعيد اأعراب، )جزء 3، 5، 7، 9، 2)): حممد بو خبزة، النا�سر: 
دار الغرب الإ�شالمي- بريوت، ط)، 994)م.

ذيل طبقات احلنابلة، املوؤلف: زين الدين عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب بن . 36
احل�سن، ال�َسالمي، البغدادي، ثم الدم�سقي، احلنبلي )ت: 795هـ)، املحقق: 
د عبدالرحمن بن �شليمان العثيمني، النا�شر: مكتبة العبيكان - الريا�ض، ط)، 

425)هـ /2005م
رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي . 37

بريوت-  الإ�شالمي،  املكتب  النا�شر:  ال�شاوي�ض،  زهري  حتقيق:  676هـ(،  )ت: 
دم�شق- عمان، ط3، 2)4)هـ /)99)م.

�سعد �سم�ص . 38 اأيوب بن  بن  بكر  اأبي  بن  العباد، حممد  املعاد يف هدي خري  زاد 
 - بريوت  الر�سالة،  موؤ�س�سة  النا�سر:  )75هـ)،  )ت:  اجلوزية  قيم  ابن  الدين 

مكتبة املنار الإ�شالمية، الكويت، ط27، 5)4)هـ /994)م.
اأبو . 39 الهروي،  الأزهري  بن  اأحمد  بن  حممد  ال�سافعي،  األفاظ  غريب  يف  الزاهر 

من�سور )ت: 370هـ(، املحقق: م�شعد عبداحلميد ال�شعدين، النا�شر: دار الطالئع.
عبدالرحمن . 40 اأبو  وفوائدها،  فقهها  من  و�سيء  ال�سحيحة  الأحاديث  �سل�سلة 

حممد نا�شر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن اآدم، الأ�شقودري الألباين )ت: 
420)هـ) )/830 )463) النا�سر: مكتبة املعارف للن�سر والتوزيع، الريا�ص.

�سنن ابن ماجه، ابن ماجة اأبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني، وماجة ا�سم . )4
اإحياء  دار  النا�شر:  عبدالباقي  فوؤاد  حممد  حتقيق:  273هـ(  )ت:  يزيد  اأبيه 

الكتب العربية - في�سل عي�سى البابي احللبي.
�سداد . 42 بن  ب�سري  بن  اإ�سحاق  بن  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  اأبو  داود،  اأبي  �سنن 

الدين  حميي  حممد  املحقق:  275هـ)  )ت:  ِج�ْشتاين  ال�شِّ الأزدي  عمرو  بن 
عبداحلميد النا�سر: املكتبة الع�سرية، �سيدا - بريوت.

�سنن الرتمذي، حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك، الرتمذي، . 43
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اأبو عي�سى )ت: 279هـ(، حتقيق وتعليق: اأحمد حممد �شاكر )جـ )، 2)، وحممد 
فوؤاد عبدالباقي )جـ 3)، واإبراهيم عطوة عو�ص املدر�ص يف الأزهر ال�سريف 
)جـ 4، 5)، النا�سر: �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي - م�سر، 

ط2، 395)هـ /975)م.
�سنن الدارقطني، املوؤلف: اأبو احل�سن علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي بن م�سعود . 44

بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت: 385هـ)، النا�سر: دار املعرفة - 
بريوت، 386)هـ/966)م، حتقيق: ال�شيد عبداهلل ها�شم مياين املدين.

مو�سى . 45 بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  املوؤلف:  للبيهقي،  ال�سغري  ال�سنن 
اخُل�ْشَرْوِجردي اخلرا�شاين، اأبو بكر البيهقي )ت: 458هـ)، املحقق: عبداملعطي 
باك�ستان،  كرات�سي  الإ�سالمية،  الدرا�سات  جامعة  الن�سر:  دار  قلعجي،  اأمني 

ط)، 0)4)هـ /989)م.
اخُل�ْسَرْوِجردي . 46 مو�سى  بن  بن علي  بن احل�سني  اأحمد  للبيهقي  الكربى  ال�سنن 

عطا  عبدالقادر  حممد  املحقق:  458هـ)  )ت:  البيهقي  بكر  اأبو  اخلرا�شاين، 
النا�شر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط3، 424) هـ - 2003م.

�سوؤالت اأبي داود لالإمام اأحمد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم، املوؤلف: اأبو . 47
عبداهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اأ�شد ال�شيباين )ت: )24هـ)، 
املدينة   - واحلكم  العلوم  مكتبة  النا�سر:  من�سور،  حممد  زياد  د.  املحقق: 

املنورة، ط)، 4)4)هـ.
عثمان . 48 بن  اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  الدين  �سم�ص  النبالء،  اأعالم  �سري 

النا�شر:  الأرناوؤوط،  ال�شيخ �شعيب  الذهبي )ت: 748هـ(، املحقق:  َقامْياز  بن 
موؤ�ش�شة الر�شالة، ط3، 405)هـ /985)م.

�سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، املوؤلف: حممد بن حممد بن عمر بن . 49
علي ابن �سامل خملوف )ت: 360)هـ)، علق عليه: عبداملجيد خيايل، النا�سر: 

دار الكتب العلمية، لبنان، ط)، 424)هـ .2003م.
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�سرح العمدة )من اأول كتاب ال�سالة اإلى اآخر باب اآداب امل�سي اإلى ال�سالة)، . 50
اأبو العبا�ض اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين )ت:  املوؤلف: تقي الدين 
العا�سمة،  دار  النا�سر:  امل�سيقح،  حممد  بن  علي  بن  خالد  املحقق:  728هـ)، 

الريا�ض، اململكة العربية ال�شعودية، ط)، 8)4)هـ/997)م.
ال�سرح الكبري = العزيز �سرح الوجيز، عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي، . )5

العلمية،  الكتب  دار  النا�سر:  623هـ)،  )ت:  القزويني  الرافعي  القا�سم  اأبو 
بريوت - لبنان، ط)، 7)4) هـ/997)م.

بن . 52 خلف  بن  علي  احل�سن  اأبو  بطال  ابن  بطال،  لبن  البخارى  �سحيح  �سرح 
عبدامللك )ت: 449هـ(، حتقيق: اأبو متيم يا�شر بن اإبراهيم، دار الن�شر: مكتبة 

الر�شد - ال�شعودية، الريا�ض، ط2، 423)هـ/2003م.
الرازي اجل�سا�ص احلنفي . 53 اأبو بكر  اأحمد بن علي  �سرح خمت�سر الطحاوي، 

)ت: 370 هـ)، املحقق: د. ع�سمت اهلل عنايت اهلل حممد - اأ. د. �سائد بكدا�ص 
- د حممد عبيد اهلل خان - د زينب حممد ح�سن فالتة، النا�سر: دار الب�سائر 

الإ�شالمية - ودار ال�شراج، ط)، )43) هـ /0)20 م.
)ت: . 54 عبداهلل  اأبو  املالكي  اخلر�سي  عبداهلل  بن  حممد  خليل،  خمت�سر  �سرح 

)0))هـ)، النا�سر: دار الفكر للطباعة - بريوت.
يِن عبِد اللطيف بِن . 55 ُد بُن عزِّ الدِّ �سرح م�سابيح ال�سنة لالإمام البغوي، املوؤلف: حممَّ

، امل�شهور بـابن  وميُّ الَكرمايّن، احلنفيُّ ين بِن ِفِر�ْشَتا، الرُّ عبدالعزيز بن اأمني الدِّ
امَلَلك )ت: 854هـ(، حتقيق ودرا�شة: جلنة خمت�شة من املحققني باإ�شراف: نور 

الدين طالب، النا�سر: اإدارة الثقافة الإ�سالمية، ط)، 433)هـ/2)20م.
�سرح منتهى الإرادات = دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى، املوؤلف: من�سور بن . 56

يون�ص بن �سالح الدين ابن ح�سن بن اإدري�ص البهوتى احلنبلى )ت: )05)هـ)، 
النا�شر: عامل الكتب، ط)، 4)4)هـ/993)م.

بن . 57 املغرية  بن  خزمية  بن  اإ�سحاق  بن  حممد  بكر  اأبو  خزمية،  ابن  �سحيح 
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�سالح بن بكر ال�سلمي الني�سابوري )ت: ))3هـ)، املحقق: د. حممد م�سطفى 
الأعظمي، النا�سر: املكتب الإ�سالمي - بريوت.

�سحيح البخاري = اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 58
و�سننه واأيامه، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي املحقق: حممد 
ال�سلطانية  عن  )م�سورة  النجاة  طوق  دار  النا�سر:  النا�سر  نا�سر  بن  زهري 

باإ�شافة ترقيم حممد فوؤاد عبدالباقي( ط)، 422)هـ.
بن . 59 الدين،  نا�سر  حممد  عبدالرحمن  اأبو  وزياداته،  ال�سغري  اجلامع  �سحيح 

 564/( 420)هـ)  )ت:  الألباين  الأ�شقودري  اآدم،  بن  جناتي  بن  نوح  احلاج 
)2928) النا�سر: املكتب الإ�سالمي.

�سحيح م�سلم = امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإلى ر�سول . 60
الق�سريي  احل�سن  اأبو  احلجاج  بن  م�سلم  م�سلم،  �سحيح  امل�سمى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
الني�سابوري )ت: )26هـ)، املحقق: حممد فوؤاد عبدالباقي النا�سر: دار اإحياء 

الرتاث العربي - بريوت.
�شبيب . )6 بن  حمدان  بن  اأحمد  الدين  جنم  املوؤلف:  وامل�شتفتي،  املفتي  �شفة 

احلنبلي  جنة  اأبو  املحقق:  )603هـ-695هـ)،  احلنبلي  احلراين  حمدان  بن 
ال�شميعي  دار  النا�شر:  القباين،  الدين بن من�شي  م�شطفى بن حممد �شالح 

للن�سر والتوزيع، الريا�ص - اململكة العربية ال�سعودية، ط)، 436)هـ/5)20م.
�سوابط الختيار الفقهي عند النوازل، اإدارة الأبحاث ال�سرعية، النا�سر: دار . 62

الإفتاء امل�سرية، 2)20م.
طلبة الطلبة يف ال�سطالحات الفقهية، عمر بن حممد بن اأحمد بن اإ�سماعيل، . 63

اأبو حف�ض، جنم الدين الن�شفي )ت: 537هـ)، النا�سر: املطبعة العامرة، مكتبة 
املثنى ببغداد، تاريخ الن�سر: ))3)هـ.

اأحمد . 64 بن  حممد  الدين  تقي  املوؤلف:  الأمني،  البلد  تاريخ  فى  الثمني  العقد 
احل�سني الفا�سى املكي )ت: 832 هـ)، املحقق: حممد عبدالقادر عطا، النا�سر: 
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دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 998)م.
الغيث الهامع �سرح جمع اجلوامع، ويل الدين اأبي زرعة اأحمد بن عبدالرحيم . 65

الكتب  دار  النا�سر:  حجازي،  تامر  حممد  املحقق:  826هـ)،  )ت:  العراقي 
العلمية، ط)، 425)هـ/2004م.

بن . 66 القا�سم  اأبي  بن  عبدال�سالم  بن  عبدالعزيز  عبدال�سالم،  بن  العز  فتاوى 
احل�سن ال�سلمي الدم�سقّي، عز الدين امللقب ب�سلطان العلماء )ت: 660هـ)، دار 
عبدالرحمن  اأحاديثه:  خرج  406)هـ/986)م،  ط)،  لبنان،  املعرفة-بريوت، 

بن عبدالفتاح. 
فتح الباري لبن رجب، املوؤلف: زين الدين اأبي الفرج عبدالرحمن ابن �سهاب . 67

الدين البغدادي ثم الدم�سقي ال�سهري بابن رجب، دار الن�سر: دار ابن اجلوزي 
- ال�سعودية /الدمام - 422)هـ، الطبعة: الثانية، حتقيق: اأبو معاذ طارق بن 

عو�ص اهلل بن حممد.
فتح الباري �شرح �شحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�شل الع�شقالين . 68

م كتبه واأبوابه  ال�سافعي )ت: 852هـ)، النا�سر: دار املعرفة - بريوت، 379)م رقَّ
واأحاديثه: حممد فوؤاد عبدالباقي قام باإخراجه و�سححه واأ�سرف على طبعه: 

حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز.
فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي املعروف بابن الهمام . 69

)ت: )86هـ)، النا�سر: دار الفكر.
فتوحات الوهاب بتو�سيح �سرح منهج الطالب املعروف بحا�سية اجلمل )منهج . 70

الطالب اخت�سره زكريا الأن�ساري من منهاج الطالبني للنووي ثم �سرحه يف 
�سرح منهج الطالب)، املوؤلف: �سليمان بن عمر بن من�سور العجيلي الأزهري، 
املعروف باجلمل )ت: 204)هـ)، النا�سر: دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.

الفروع ومعه ت�سحيح الفروع، اأبو عبداهلل، �سم�ص الدين حممد بن مفلح بن . )7
763هـ)،  )ت:  احلنبلي  ال�ساحلي  ثم  الرامينى  املقد�سي  مفرج  بن  حممد 
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ط)،  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  النا�شر:  الرتكي،  عبداملح�شن  بن  عبداهلل  املحقق: 
424)هـ/2003م.

الإ�سالم،  . 72 نور  �سبكة  امل�سيقح،  علي  بن  د. /خالد  اأ.  لف�سيلة:  العتكاف،  فقه 
www.islamlight.net، املكتبة ال�ساملة، ومل اأجده مطبوًعا.

اأبو زيد بن حممد بن عبداهلل بن بكر . 73 فقه النوازل، املوؤلف: بكر بن عبداهلل 
موؤ�س�سة  النا�سر:  429)هـ)،  )ت:  حممد  بن  غيهب  بن  يحيى  بن  عثمان  بن 

الر�شالة، ط)، 6)4)هـ/996) م.
ك�ساف القناع عن منت الإقناع، من�سور بن يون�ص بن �سالح الدين ابن ح�سن . 74

بن اإدري�ص البهوتى احلنبلى )ت: )05)هـ)، النا�سر: دار الكتب العلمية.
ل�سان العرب، حممد بن مكرم بن على، اأبو الف�سل، جمال الدين ابن منظور . 75

بريوت،   - �سادر  دار  النا�سر:  ))7هـ)،  )ت:  الإفريقى  الرويفعى  الأن�ساري 
ط3، 4)4)هـ.

لطائف املعارف فيما ملوا�سم العام من الوظائف، املوؤلف: زين الدين عبدالرحمن . 76
بن اأحمد بن رجب بن احل�سن، ال�َسالمي، البغدادي، ثم الدم�سقي، احلنبلي 
)ت: 795هـ(، النا�شر: دار ابن حزم للطباعة والن�شر، ط)، 424)هـ/2004م.

ما �شح من اآثار ال�شحابة يف الفقه، املوؤلف: زكريا بن غالم قادر الباك�شتاين، . 77
النا�سر: دار اخلراز- جدة، دار ابن حزم للطباعة والن�سر والتوزيع - بريوت، 

ط)، )42)هـ/2000م.
483هـ)، . 78 اأبي �شهل �شم�ض الأئمة ال�شرخ�شي )ت:  املب�شوط، حممد بن اأحمد بن 

النا�سر: دار املعرفة - بريوت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 4)4)هـ/993)م.
جمموع الفتاوى، تقي الدين اأبو العبا�ض اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين . 79

)ت: 728هـ)، املحقق: عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم، النا�سر: جممع امللك 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  النبوية،  املدينة  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة  فهد 

عام الن�سر: 6)4)هـ/995)م.
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املجموع �سرح املهذب )مع تكملة ال�سبكي واملطيعي)، املوؤلف: اأبو زكريا حميي . 80
الدين يحيى بن �سرف النووي )ت: 676هـ)، النا�سر: دار الفكر، )طبعة كاملة 

معها تكملة ال�سبكي واملطيعي).
جمموعة الر�سائل وامل�سائل، املوؤلف: تقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم . )8

ال�سيد حممد ر�سيد ر�سا - حممد  728هـ)، املحقق:  تيمية احلراين )ت:  بن 
الأنور اأحمد البلتاجي، النا�شر: مكتبة وهبة - القاهرة، ط2، 2)4)هـ /992)م.

الورغمي . 82 عرفة  ابن  حممد  بن  حممد  املوؤلف:  عرفة،  لبن  الفقهي  املخت�سر 
اأبو عبداهلل )ت: 803 هـ)، املحقق: د. حافظ عبدالرحمن  التون�سي املالكي، 
ط)،  اخلريية،  لالأعمال  اخلبتور  اأحمد  خلف  موؤ�ش�شة  النا�شر:  خري،  حممد 

435)هـ/4)20م.
79)هـ)، . 83 )ت:  املدين  الأ�شبحي  عامر  بن  مالك  بن  اأن�ض  بن  مالك  املدونة، 

النا�شر: دار الكتب العلمية، ط)، 5)4)هـ/994)م.
مراتب الإجماع يف العبادات واملعامالت والعتقادات، اأبو حممد علي بن اأحمد . 84

النا�سر: دار  بن �سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي الظاهري )ت: 456هـ)، 
الكتب العلمية - بريوت.

م�سائل اأحمد بن حنبل رواية ابنه عبداهلل، املوؤلف: اأبو عبداهلل اأحمد بن حممد . 85
بن حنبل بن هالل بن اأ�شد ال�شيباين )ت: )24هـ)، املحقق: زهري ال�ساوي�ص، 

النا�شر: املكتب الإ�شالمي - بريوت، ط)، )40)هـ )98)م.
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ملخص البحث

َعر�ست هذه الدرا�سة مو�سوًعا معا�سًرا ُيعّد من اأبرز املوا�سيع التي اأ�سكل على 
الأفراد اأمرها يف ظل هذه النازلة، و�سّيع على الكثريين حقوقهم، فكان من واجب 

اأهل الخت�سا�ص اإيجاد بديل التقا�سي املنا�سب يف هذه الظروف.

وتبني من خالل عر�ض اآلّية التقا�شي الإلكرتوين )التقا�شي عن بعد( اأنه واقعي 
التطبيق؛ لذا يجب العناية به بحًثا وا�ستغالًل مع التقدم التقني والرقمي ب�سكل فّعال 

لتحقيق مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية وهديها وروحها.

وُتعّد و�سائل الإثبات و�سائل مرنة ميكن اإثباتها اإلكرتونًيا مع الحرتاز من التالعب 
بها اأو تزويرها و�سوًل اإلى الغاية من رفع الدعوى وهي مرحلة اإ�سدار احلكم وتنفيذه 
من خالل الربط بني املحاكم واأجهزة الدولة املختلفة لت�سهيل عملية التقا�سي على 

جميع الأطراف.

لع�سر  املواكب  الق�سائي  التحديث  اأّن  منها  نتائج  عدة  اإلى  الدرا�سة  وتو�سلت 
لته، بل وبّيَنت املق�سد منه  التطور وال�سرعة اأمر ممكن احتوته ال�سريعة الغراء واأ�سّ

والقواعد التي خدمته.
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املقدمة

ومن  واملر�سلني،  اخللق  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
اهتدى بهديه اإلى يوم الدين.

فلما كان العلم من اأف�سل الطاعات واأجّلها، وبه ت�ستنري الأمم وترتقي يف الدنيا 
والآخرة، فقد كان طلب العلم مما يتميز به املرء عن غريه، قال تعالى: )ۆئ  ۈئ  ۈئ  
العلوم ومن  اأجّل  ]الزمر: 9[، فكان من  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی( 
اأهمها مو�سوع الق�ساء لعتبارات عديدة، منها البّت يف اخل�سومات، واإدراك الق�سد 

الأ�شمى من ال�شريعة اخلالدة وهي رفع ال�شيق واحلرج وحتقيق العدل لالإن�شانية.

اأوًل: اأهمية املو�ضوع: 

النزاع  والإن�ساف وف�سل  العدل  به من  ملا يتحقق  العلوم  اأهم  الق�ساء من  ُيعّد 
واخلالف، مع اعتبار التطورات احلا�سلة يف عملية الق�ساء ومنا�سبته مل�ستجداته دون 
ق�سور اأو تق�سري، لذا كان ل بد من بيان اآلية الق�ساء يف ظل الظروف الراهنة التي 
نعي�سها وهي اأزمة كورونا -كوفيد9)- حتى ل يظهر الق�ساء ال�سرعي مبظهر العاجز 

اأمام القوانني الو�سعية املواكبة للتطورات احلالية.

مقا�شد  حتقيق  اإلى  يهدف  الإلكرتونية  بالتقنية  ال�شرعي  الق�شاء  ربط  اأن  كما 
وجلب  وامل�سقة  احلرج  رفع  اإلى  تدعو  التي  م�ساحلها  ويلبي  الإ�سالمية  ال�سريعة 

التي�شري لالأمة الإ�شالمية وحتفظ لها �شرورياتها. 
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ثانًيا: فر�ضية الدرا�ضة واإ�ضكالتها: 

تنطلق هذه الدرا�سة من فر�سية مفادها ق�سور ال�سريعة من مواكبتها مل�ستجدات 
والق�ساء  ال�سرعي  الق�ساء  عملية  بني  الربط  اإمكانية  وعدم  وتخلفها،  الع�سر 

الإلكرتوين، وهذا يقت�شي الإجابة عن الإ�شكاليات التالية: 

ما موقع الق�شاء ال�شرعي من الق�شاء الإلكرتوين؟. )

كيف ميكن ال�ستفادة من الثورة التقنية والرقمية للنهو�ص بالق�ساء ال�سرعي؟. 2

هل النهو�ص بالق�ساء ال�سرعي يحقق املقا�سد ال�سرورية واحلاجّية والتح�سينية . 3
لالأمة الإ�سالمية؟

هل ترتب القواعد الفقهية اأحكاًما يف الق�ساء ال�سرعي يف ظل هذه النازلة؟ . 4

ثالًثا: منهج الدرا�ضة: 

اعتمدت يف هذه الدرا�سة على: 

بهذه  املت�سلة  الق�سائية  املادة  بتتبع  وذلك  )الناق�ص):  ال�ستقرائي  املنهج 
الدرا�سة.

املنهج التحليلي: لتحليل بع�ص الإجراءات والحرتازات ومالحظة الهدف منها، 
وحماولة تلّم�ض الق�شاء ال�شرعي يف حتقيق املقا�شد الكلية.

رابًعا: الدرا�ضات ال�ضابقة: 

ترثي  التي  املتخ�س�سة،  العلمية  الدرا�سات  من  بعدد  ال�سرعي  الق�ساء  حظي 
من  حقه  ياأخذ  مل  الإلكرتوين  ال�شرعي  الق�شاء  مو�شوع  اأن  اإل  البع�ض،  بع�شها 
الدرا�شات العلمية الوافية با�شتثناء ر�شالة علمية عنوانها اأحكام التقا�شي الإلكرتوين، 
نوق�ست يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، قبل ع�سرة اأعوام، والر�سالة 
غري من�سورة، والر�سالة يغلب عليها اجلانب النظري دون التطبيقي، وهذا ما متّيز 

به هذا البحث. 
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خام�ًضا: خطة الدرا�ضة: 

فقد  املقدمة  اأما  وخامتة،  مباحث  وثالثة  مقدمة  اإلى  الدرا�سة  هذه  ُق�ّسمت 
تناولت: اأهمية املو�سوع، وفر�سية الدرا�سة واإ�سكالتها، ومنهج الدرا�سة، والدرا�سات 

ال�سابقة، وخطة الدرا�سة. 

وجاءت املباحث كما يلي: 

املبحث الأول: الرتافع عن بعد. 

املبحث الثاين: اأدلة الإثبات.

املبحث الثالث: اإ�سدار الأحكام وتنفيذها. 

اخلامتة: تناولت خال�سة الدرا�سة، ونتائجها، والتو�سيات. 
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املبحث الأول
الرتافع عن ُبعد )التقا�سي الإلكرتوين(

يف ظل الواقع الرقمي والتقني ال�سريع الذي ن�سهده، كثرًيا ما تلجاأ غالب الدول 
اإلى مواكبة التطور يف �ستى جمالت احلياة، ويف اأغلب النواحي القت�سادية والتعليمية 
وغريها من القطاعات كالت�سالت وو�سائل التوا�سل الجتماعي وال�سراء عن بعد، 
املجالت  من  الكثري  وغريها  اإلكرتونًيا،  الأفراد  على  املرتتبة  امل�سروفات  ودفع 
املنحى،  تاأخذ املحاكم هذا  اأن  اإلى  املاآل  اآل  والقطاعات احلكومية واخلا�سة، حتى 
فلجاأت اإلى تطبيق ما ُيعرف باملحكمة الإلكرتونية والتي تقوم بذات اأعمال املحاكم 

الواقعية ولكن بطريق اإلكرتوين له مميزاته.

ومما زاد الأمر ا�ستعجاًل لتطبيق مثل هذه املحاكم هو ما اجتاح العامل من اأزمة 
عاملية ُعرفت باأزمة كورونا حتمت على كثري من الدول اأن ت�ستمر يف مزاولة اأعمالها 
الق�سائية دون زيادة تاأخري، حتى ل ت�سيع حقوق الأفراد وتتعطل م�ساحلهم ولكن 
بطريقة اآمنة دون اللجوء اإلى قاعات املحاكمة واملجال�ص الق�سائية، وهذه الطريقة 

هي ما اأُطلق عليها م�شطلح التقا�شي الإلكرتوين.

وقبل احلديث عن كيفية التقا�سي عن بعد وكيف اأثرت هذه الأزمة يف تطبيق هذا 
النوع من التقا�سي ل بد من التعريف باأزمة كورونا -مر�ص كورونا )كوفيد-9))- 
امل�سبب لالأزمة، فعّرفته منظمة ال�سحة العاملية باأنه: )مر�ص ُمعٍد ي�سببه فريو�ص مت 

اكت�سافه من �ساللة فريو�سات كورونا).

واأ�سافت منظمة ال�سحة العاملية يف التعريف بهذا الوباء: هذه الأزمة يف نطاق 
والذي  9)20 )كوفيد-9))،  كورونا  فريو�ص  جارية ملر�ص  هي جائحٌة عامليٌة  اأو�سع 
ال�سديدة، ومل  التنف�سية احلادة  باملتالزمة  املرتبط   2 كورونا  ب�سبب فريو�ص  يحدُث 
يكن هناك اأي علم بوجود هذا الفريو�ص وهذا املر�ص امل�ستجدين قبل اندلع الفا�سية 
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يف مدينة يوهان ال�سينية يف كانون الأول/ دي�سمرب 9)20، وقد حتول كوفيد-9) الآن 
اإلى جائحة توؤثر على العديد من بلدان العامل))).

وبينت منظمة ال�سحة العاملية اأن التجمعات من اأ�سباب انت�سار هذا الفايرو�ص، 
واأن من عوامل انتقاله الرذاذ واملالم�سة، وُتعّد املحاكم بوجه عام من الأماكن التي 
اأهمية  للتباعد فيها، وهذا مما يبني  تكرث فيها التجمعات، وبالتايل تزداد احلاجة 

التقا�شي الإلكرتوين الذي ي�شاعد يف التباعد وعدم الختالط. 

ما  نوًعا  غريًبا  بعد-  عن  -التقا�شي  الإلكرتوين  التقا�شي  م�شطلح  يبدو  قد 
حلداثته وعدم ائتالفه عند الكثريين، لكنه م�سطلح بات معروًفا عند بع�ص البلدان 
له من مميزات  ملا  العربي موؤخًرا؛  الكبرية كال�سني، ودول اخلليج  البلدان  ل�سيما 
ت�ساهم يف التقليل من اأعداد املتواجدين يف املحاكم، وبالتايل تخّفف العبء وال�سغط 

احلا�سل فيها.

من هنا ل بد لأهل ال�سريعة الإ�سالمية اأن ينزلوا الأحكام ال�سرعية املتعلقة مبثل هذه 
ال�سريعة  النوازل مبقا�سد  ومدى عالقة هذه  الفقهي  تاأ�سيلها  يبينوا  واأن  امل�ستجدات، 

التي جاءت تراعي م�سالح النا�ص وتنري لهم الطريق �سمن �سوابط �سرعية حمددة.

لذا �سنبني يف هذا املبحث املق�سود ببع�ص امل�سطلحات احلديثة كاملحكمة الإلكرتونية 
وما حتتويه من م�شطلحات كالتقا�شي الإلكرتوين )الرتافع عن بعد( والدعوى الإلكرتونية؛ 

ليت�سح لنا املق�سود منها وبالتايل نبني ما يتعلق بها من اأحكام فقهية.

املطلب الأول
مفهوم الدعوى الإلكرتونية

قبل اأن اأ�سرع يف تعريف الدعوى الإلكرتونية )باعتباره م�سطلًحا مرّكًبا) ل بد 

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



األحكام الفقهية املتعلقة بالتقاضي إلكرتونيًا يف 

ظل نازلة كورونا - نظرة مقاصدية

العدد  احلادي واخلمسون  243العدد  احلادي واخلمسون 242

مفهومها  الق�ساء  كتب  من  كثري  تناولت  وقد  وا�سطالًحا،  لغًة  الدعوى  تعريف  من 
لت به. وف�سّ

يدعى)))،  ملا  ا�سم  اأنها  اأي  امل�سدر  وهو  الدعاء،  من  ا�سم  لغًة:  الدعوى  اأوًل: 

وتاأتي مبعاٍن متعددة منها: الطلب)2)، والدعاء)3)، وكذلك تاأتي مبعنى اإ�سافة الإن�سان 
اأو  املنازعة  تقييدها بحال  ا�ستحقاًقا من غري  اأم  ملًكا  اأكان  �سواًء  �سيًئا،  نف�سه  اإلى 

امل�ساملة)4).

يدور  عديدة  بتعريفات  الدعوى  الفقهاء  عّرف  ا�ضطالًحا))(:  الدعوى  ثانًيا: 

اأكرثها حول معنى املطالبة بحق، ومن هذه التعريفات: “مطالبة حق يف جمل�ص من 
له اخلال�ص عند ثبوته”)6)، ومنها: “طلب معني اأو ما يف ذمة معينة اأو ما يرتتب على 

اأحدهما، معتربًة �سرًعا ل تكّذبها العادة”)7).

الق�ساء،  يقوم مقامه يف جمل�ص  ما  اأو  “قول مقبول  املعا�سرة:  تعريفاتها  ومن 
يق�سد به اإن�سان طلب حق له اأو ملن ميّثله اأو حمايته”)8).

حممد بن مكرم ابن منظور، ل�شان العرب، دار �شادر، بريوت، ط3، 4)4)هـ، ج4)، �ص257.   (((
علي بن حممد بن علي الزين ال�شريف اجلرجاين تويف: 6)8هـ، التعريفات، دار الكتب العلمية بريوت،   (2(

لبنان، ط)، 403)هـ، 983)م، �ص04).
ل�سان العرب، م�سدر �سابق، ج4)، �ص257.  (3(

ُذكر هذا املعنى اللغوي يف الكتب الفقهية، منها كتاب اأبو حممد موفق الدين عبد ابن قدامة )ت: 620هـ)،   (4(
املغني �شرح خمت�شر اخلرقي، دار اإحياء الرتاث العربي، ط)، 405)هـ، 985)م، ج0)، �ص)24. 

ملفهوم الدعوى تعريفات كبرية وردت يف باب الق�ساء يف اأغلب كتب املذاهب الأربعة، انظر منها: حممد   (5(
العربية، د.ط،  الكتب  اإحياء  بن فرامرز بن علي)ت: 885هـ(، درر احلكام �شرح غرر الأحكام، دار 
د.ت، ج2، �ص329، وانظر: موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي )ت: 620هـ)، 

املغني �شرح خمت�شر اخلرقي، دار اإحياء الرتاث العربي، ط)، 405)هـ-985)م، ج0)، )24. 
حممد بن حممد �سم�ص الدين ابن ال�سيخ جمال الدين الرومي البابرتي، العناية �سرح الهداية )ت:   (6(

786هـ(، دار الفكر، د.ط، د.ت، ج8، �ص52).
القرايف، الفروق، م�سدر �سابق.   (7(

حممد نعيم يا�سني، نظرية الدعوى بني ال�سريعة الإ�سالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، دار   (8(
عامل الكتب، الريا�ص، 423)هـ، 2003م، �ص85.
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يو�سح  مركًبا  تعريًفا  الإلكرتونية  للدعوى  اأجد  مل  الإلكرتونية:  الدعوى  ثالًثا: 

املق�سود منها باعتبارها م�سطلًحا حديًثا �سوى تعريٍف واحٍد، فُعّرفت باأنها: “طلب 
حق له اأو مبن ميثله على غريه عند احلاكم با�ستخدام تقنية املعلومات”)))

ويف حماولة تعريفها مبفهوم يربط بني تعريف الدعوى كما ورد يف الكتب الفقهية 
وما هي عليه يف ظل الواقع الرقمي، اأقول باأن الدعوى الإلكرتونية هي: )قول مقبول 
اأو حمايته بطريقة  اأو ما يقوم مقامه يف جمل�ص الق�ساء الفرتا�سي، لطلب حق له 

اآلية موحدة ومنهجية وا�سحة �سحيحة).

يف حتليل التعريف: 

• �سورة 	 على  بعد،  الق�ساء عن  الفرتا�سي: جمل�ص  الق�ساء  ق�سدت مبجل�ص 
جمل�ص يجتمع فيه كل من املدعي واملدعى عليه والقا�سي كل من مكان يبعد 

فيه عن الآخر، كاأن يكونا يف منطقتني خمتلفتني اأو بلدين متباعدين. 

• بيانات 	 اإدخال  خالل  من  دعوى  رفع  طريقة  تكون  باأن  موحدة:  اآلية  طريقة 
الدعوى  اأو حماميهم، مع تدوين مو�سوع  املّدعني واملدعى عليهم ووكالئهم 
التحاكم  املراد  املحكمة  اختيار  مع  واأ�سانيدها،  الق�سية  ومتطلبات  ونوعها 
لديها، واإن�ساء رقم طلب اآيل مرتبط باملحكمة املختارة ليتم متابعة الدعوى 
بوا�سطة رقم الطلب املعطى، وهذه طريقة واحدة يت�ساوى فيها كل النا�ص فهي 

تتم بطريقة اآلية.

• منهجية وا�سحة: تتيح لل�سخ�ص تتبع �سري ق�سيته من خالل مراحل ممنهجة 	
ي�ستطيع اأن يرى ق�سيته اأين و�سلت.

• �سروطها 	 ت�ستكمل  مل  ق�سية  كل  وتلغى  ُت�ستبعد  اأن  بها  ق�سدت  �سحيحة: 
ال�سحيحة ومل تعّباأ بيناتها الكاملة تلقائًيا. 

الإمام  جامعة  دكتوراه،  اأطروحة  الإلكرتوين،  التقا�شي  اأحكام  العمر،  �شالح  بن  عبداهلل  بن  طارق   (((
حممد بن �سعود الإ�سالمية، ال�سعودية، )43)هـ، �ص)8).
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من خالل ما �سبق من اجتهاد لتعريف الدعوى اللكرتونية يظهر لنا اأنها خدمة 
اإلكرتونية هامة وخادمة لل�سخ�ص الذي يريد اأن يرفعها، ل �سيما اأنها عملية �سهلة 
واآمنة ل ميكن التالعب بها ب�سهولة، كما من ال�سهل اأن يتم الف�سل فيها بوقت زمني 
ال�شغط  لكرثة  الواقعية  املحاكم  غالب  يف  حتدث  التي  املماطالت  بخالف  ق�شري 

احلا�سل على الق�ساة، وُتعّد هذه من مميزات الدعوى الإلكرتونية.

املطلب الثاين
املحكمة الإلكرتونية

قبل اأن اأبداأ باإعطاء و�سف للمحكمة الإلكرتونية يو�سح املق�سود بها، ل بد من 
الإ�شارة اإلى املكان الذي يتم الف�شل به بني اخل�شوم وحُتّل فيه املنازعات، وهو ما 
حلل  ُيتخذ  اأن  ي�سلح  مكان  اأي  اأن  املجل�ص  يف  الأ�سل  فاإن  الق�ساء،  مبجل�ص  يعرف 

اخل�سومات يجوز فيه الق�ساء كامل�سجد مثاًل.

وتخ�سي�ص مكان يتم فيه الف�سل يف النزاعات ما كان اإل ملا للق�ساء من �ساأن 
عظيم ومكانة مرموقة، حتى اأن من الفقهاء من حتدث عن موا�شفات معينة ل بد من 
اعتبارها يف املجال�ص املتخذة للحكم كاأن تكون مثاًل يف و�سط البلد)))؛ حتى يتمكن 
اخل�سوم من القدوم اإليه دون تكلف اأحدهم، فال بد اأن يكون جمل�ص الق�ساء معروًفا 

لدى جميع النا�ص، اأو ي�سهل الو�سول اإليه بال�سوؤال عنه اإن ُجهل املكان.

ف�سهولة الو�سول اإلى جمل�ص احلكم من �ساأنه اأن يدفع الكثريين للمطالبة بحقوقهم 
بعد اأن عزفوا عن املطالبة بها لوجود م�سقة الو�سول والبحث عن القا�سي ومكانه)2).

اإذن من موا�سفات جمل�ص احلكم اأن يكون يف مكان ي�سهل على اجلميع الو�سول 
اإليه حتى ي�سجع النا�ص يف املطالبة بحقوقهم، فاإن وجود برامج اإلكرتونية )حمكمة 
لأ�سحابها،  املظامل  رد  وهو  الق�ساء  مق�سود  يتحقق  اأن  اأولى  باب  من  اإلكرتونية) 

))) حممد اخلطيب ال�شربيني، مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج، دار الفكر، بريوت، ج4، 387. 
يا�سني، نظرية الدعوى، 203.   (2(
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هذا  يف  الذكية  اأجهزتهم  على  النا�ص  اأغلب  عند  متوفرة  الربامج  هذه  اأن  باعتبار 
الوقت حتديًدا.

اآلية عملها وو�سفها �سيت�سح  من خالل احلديث عن املحكمة الإلكرتونية وبيان 
لنا اأكرث فاأكرث مراحل رفع الدعوى وو�سوًل اإلى تنفيذ حكمها باإذن اهلل. 

للم�ستخدم رفع دعواه  تتيح  اإلكرتونية  الإلكرتونية: هي من�سة  املحكمة  تعريف 

اإلكرتونًيا، اأو اإجناز كافة معامالته يف وزارة العدل امل�شنفة ح�شب طبيعتها العدلية 
وفق برامج وا�سحة �سهلة التطبيق. 

• املق�سود يف رفع دعواه باأن يكون هو املدعي املطالب بحق.	

• اإجناز معامالته: كاأن يكون هو املدعى عليه اأو من يقع عليه تنفيذ حكم معني، 	
تكّلف  دون  احلكم  جل�سة  ح�سور  ي�ستطيع  الإلكرتونية  املحكمة  خالل  فمن 

حل�سورها فيتابع �سري الق�سية عن بعد. 

• واأدلة 	 بربامج  من�ساتها  الإلكرتونية)))  املواقع  بع�ص  زودت  وا�سحة:  برامج 
اإر�سادية ومقاطع ت�سويرية؛ تبني اآلية ا�ستخدام هذه املواقع وت�سرح للم�ستخدمني 

كيفية تعبئة احلقول املراد تعبئتها بي�سر و�سهولة.

املطلب الثالث
اآلية الرتافع عن بعد

يق�سد بالرتافع عن بعد: ال�سورة الكاملة للدعوى ابتداًء من رفعها وحتى الف�سل 
فيها وتنفيذها)2).

كمن�سة ناجز على �سيبل املثال، انظر:   (((
https://najiz.moj.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDashboard
ت�سمى هذه العملية اإجراءات الدعوى، وقد تناولت كثري من البحوث اإجراءات الدعوى الق�سائية التي   (2(
تتم يف املحاكم انظر منها: حممد بن من�سور ربيع املدخلي، اإجراءات الدعوى الق�سائية اأمام املحاكم 
ال�سرعية، ندوة الق�ساء ال�سرعي يف الع�سر احلا�سر الواقع واملاأمول، اململكة العربية ال�سعودية، 2)-

3)-4) ربيع الأول 427)هـ.
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من خالل ما قدمت من تعريف للدعوى الإلكرتونية وتعريف للمحكمة الإلكرتونية، 
اأ�سل اإلى اآلية الرتافع عن بعد، واملراد به �سري عملية رفع الدعوى، من خالل اإعطاء 

و�سف ت�سل�سلي ي�سور هذه الآلية: 

مواقع . ) طريق  عن  ينوبه  من  اأو  املدعي  قبل  من  املرفوعة  الق�سية  ت�سجيل 
باملدعي  تتعلق  بيانات  به  ُيعباأ  معني  طلب  �سكل  على  خم�سو�سة  اإلكرتونية 
واملدعى عليه)))، وبالتايل ي�سبح لهذه الدعوى رقًما ت�سل�سلًيا ب�سكل مبا�سر 

واإلكرتوين. 

به . 2 ليدّعم  مهمة  يراها  التي  امل�ستندات  الدعوى  �سحيفة  يف  املدعي  يرفق 
مطالبته باحلق.

اإما . 3 الدعوى)2)  ر�سوم  عن  املحا�سبة  تتم  ال�سابقتني  اخلطوتني  اكتمال  بعد 
اأو من خالل  مالية خا�سة،  ببطاقات  اأو  الآيل  ال�سراف  مراكز  عن طريق 
فر�سها  مت  التي  احلظر  وحالت  يتوافق  ما  وهو  املحمول  الهاتف  تطبيقات 

وقت اأزمة كورنا- كوفيد9)-. 

رقم . 4 له  وُيرفق  واكتمالها،  الدعوى  بقبول  لإخباره  اإ�سعار  للمدعي  ُير�َسل 
ت�سل�سي يفيده يف الطالع على مراحل الدعوى وما ُيطلب منه خالل �سريها، 
ويف اأية حمكمة اأُر�سلت لها الدعوى بعد توزيعها اإلكرتونًيا وهذا اأمر يف غاية 
ال�سرورة، ومن خالل هذا الإ�سعار ل بد من التاأكد باأن املدعي هو من يطالب 
باحلق؛ لذا من املهم جًدا اأن يتم التاأكد من ذلك وميكن يف �شبيل حتقيق ذلك 
اأن ترتك خانة َي�شع فيها املدعي ب�شمته الإلكرتونية اأو توقيعه الإلكرتوين اأو 

وهواتفهما  عليه  واملدعى  املدعي  كا�سم  اأ�سا�سية،  بيانات  الدعوى هي  ُتعباأ يف �سحيفة  التي  البيانات   (((
ال�شخ�شية ورقمهما املدين وغري ذلك، بالإ�شافة اإلى مكان اإقامة كل منهما، ونوع الدعوى حتى يتم 

فرزها اإلى املحكمة املطلوبة.
ت�ستوفيها فال حاجة  ل  التي  الدول  اأما  الر�سوم  ت�ستويف  التي  الدول  بها  تاأخذ  اختيارية  هذه اخلطوة   (2(

لتخاذ هذه اخلطوة.
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اأي �سيء ُيَتحقق به من اأنه هو املدعي، كرمز التحقق على هاتفه ال�سخ�سي 
مثال))).

من خالل ما اأماله املدعي من مكان اإقامة املدعى عليه ورقمه ال�سخ�سي يتم . 5
تبليغ الأخري واطالعه على موعد اجلل�سة التي يحددها القا�سي، وهنا ل بد 
للمحكمة التاأكد من اأن املدعى عليه هو ال�سخ�ص املعني يف هذه الدعوى ول 
يوجد حتايل من املدعي بذكر �شخ�ض اآخر بالتفاق مع املدعي، وهذا التحقق 
يكون بعدة اأ�ساليب منها: اأن تكون هناك قاعدة بيانات ت�ستمل على ا�سم كل 
�شخ�ض ورقمه الوطني اأو املدين وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكرتوين اإن 
وجد، فيتم تبليغه على هذا العنوان الذي اأقّر به على اأنه عنوانه ول يقبل اأي 

عنوان اآخر اأتى به املدعي)2).

مما ي�سمن خ�سو�سية اجلل�سات و�سريها ب�سكل اآمن خالل �سبكة الإنرتنت . 6
ل بد من اإعطاء كل من املدعي واملدعى عليه رقًما �سرًيا من خالله ميكنهما 
الدخول اإلى قاعة املحاكمة الفرتا�سية)3)، ويقوم على اإن�ساء هذه اجلل�سات 
خمت�سون يف عامل الربجميات واحلا�سب ملنع اخرتاق اجلل�سات والتالعب 

بها وهذا مطلب يف غاية الأهمية.

ال�سري يف . 7 عليه  املدعى  وتبليغ  الدعوى  اكتمال �سحيفة  بعد  القا�سي  يبا�سر 
في�سمع  املحكمة،  قاعات  تتم يف  الإجراءات  وكاأن هذه  التقا�سي،  اإجراءات 
ومل  اجلل�سة  عليه  املدعى  ح�سر  -اإن  عليه  واملدعى  املدعي  اأقوال  بعد  عن 

وهذا مطبق يف بع�ص البلدان مثل اململكة العربية ال�سعودية.  (((
يف حال اأن اأعطى املدعى عليه عنواًنا وهمًيا اأو معلومات غري �سحيحة تخ�ص عنوانه اأو اأنه قام بتغيري   (2(

عنوانه ومل يحّدث هذه املعلومات، فاإنه يتحمل نتيجة لذلك اإجراءات �سري الدعوى غيابًيا. 
يجب التنويه اإلى م�ساألة عالنية اجلل�سات، فالق�سد من اإعطائهما الرقم ال�سري هو اإتاحة املجال لهما   (3(
فقط للدخول واحلديث وقت طلب القا�سي منهما ذلك، ومينع غريهما من احلديث وامل�ساركة، وبهذا 
نحافظ على نزاهة الق�ساء باأن يرى اجلل�سة من يريد روؤيتها باأن تكون اجلل�سات علنية ومرئية اإل يف 

احلالت التي ت�ستلزم احلفاظ على �سرية اجلل�سات.
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التي  للمرحلة  النتقال  ثم  املرحلة،  هذه  لإمتام  للرد  مهلة  وُيعطى  يتغيب- 
تليها كاإثبات الأدلة اأو �سماع ال�سهود، واأنوه يف هذه املرحلة اأنه ل حاجة اأبًدا 
اإلى ا�ستخدام املرا�سالت وال�سجالت الورقية فكل ذلك يتم حو�سبته، ويجب 
ت�سجيل جميع اجلل�سات من خالل برجميات ال�سوت اأو فيديو ي�سور اجلل�سة 

كما ح�سلت ودون اقتطاع منها لعدم ال�سك والرتياب.

بعد �سوؤال القا�سي عن اأقوالهما الأخرية -املدعي واملدعى عليه- على نحو . 8
الطرفني  وُيبّلغ  بالق�شية،  املتعلق  القرار  ُي�شدر  اإلكرتوين  وب�شكل  �شبق  ما 
به اإلكرتونًيا، ويرفق لهمها �سورة عن احلكم، ويجب على القا�سي يف هذه 
املرحلة اأن يحتفظ ب�سورة القرار يف ملف الق�سية املحو�سبة لغايات الرجوع 

لها اإن اقت�ست احلاجة. 

حمو�سبة  اآلية  اإجراءات  ولكنها  ما،  نوًعا  طويلة  ال�سابقة  الإجراءات  تبدو  قد   
وبالتايل ل تاأخذ الوقت الطويل لإمتامها والف�سل فيها.
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املبحث الثاين
اأدلة الإثبات)1(

ِليُل ما ُي�ْسَتَدلُّ ِبِه)2)، وهو املر�سد، وما به الإر�ساد)3). الدليل لغة: من )د ل ل): والدَّ

ا�ضطالًحا: هو الذي يلزم من العلم به العلم ب�سيء اآخر، وعرفه اآخرون باأنه: ما 

ميكن التو�سل ب�سحيح النظر فيه اإلى مطلوب خربي)4).

الإر�ساد  حيث  اللغوي  املعنى  من  ماأخوذ  للدليل  ال�سطالحي  املعنى  اأن  فتبني 
والعلم بال�سيء.

ال�سيء”)5)،  دوام  وهي  واحدة،  كلمة  والتاء  والباء  الثاء  “)ثبت)  لغًة:  الإثبات 

والراأي، وا�ستثبت: تاأنى فيه ومل يعجل. وا�ستثبت يف اأمره اإذا �ساور  الأمر  “وتثبت يف 
وفح�ص عنه”)6).

ا�ضطالًحا: “اإقامة الدليل على حق اأو على واقعة من الوقائع، ومبعناه اخلا�ص: 

واقعة  على  اأو  حق  على  ال�سريعة  حددتها  التي  بالطرق  الق�ساء  اأمام  الدليل  اإقامة 
معينة ترتتب عليها اآثار”)7).

اآثرت الخت�سار يف ذكر التعريفات لورودها يف كتب الق�ساء والفقه طوياًل ومف�ساًل.  (((
الدار   - الع�سرية  املكتبة  ال�سحاح،  خمتار  666هـ)،  )ت:  الرازي  حممد  عبداهلل  اأبو  الدين  زين   (2(

النموذجية، بريوت  - �شيدا، ط5، 420)هـ / 999)م، �ص06).
علي بن حممد اجلرجاين )ت: 6)8هـ(، التعريفات، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط)، 403)هـ،   (3(
983)م، �ص04)، حممد روا�ص قلعجي - حامد �سادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائ�ص للطباعة 

والن�شر والتوزيع، ط2، د. مكان ن�سر، 408) هـ - 988) م، �ص0)2.
انظر: معجم لغة الفقهاء، �ص0)2.  (4(

اأحمد بن فار�ص الرازي )ت: 395هـ)، معجم مقايي�ص اللغة، ت: عبدال�سالم حممد هارون، دار الفكر،   (5(
399)هـ-979)م، ج)، 399.

انظر: ل�سان العرب، ج2، �ص9).  (6(
مو�شوعة الفقه الإ�شالمي امل�شرية، موقع وزارة الأوقاف امل�شرية، د.ط، د.ت، �ض48.   (7(
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�سروًطا)))  له  و�سع  فقد  الإثبات  متميز يف  نظام  بوجود  الإ�سالمي  الفقه  امتاز 
واأحكاًما تت�سق مع نظامه ال�سامل العادل؛ وحّدد اأدلة الإثبات دون اأن يحّد من �سلطة 
اأثر لها يف احلكم،  اآلية ل  القا�سي يف تقدير الأدلة، حتى ل يجعل وظيفة القا�سي 
كما اأنه مل يطلق للقا�شي احلرية الكاملة يف حتديد الأدلة جتنًبا لتع�شف الق�شاة يف 
ا�ستعمال هذا احلق في�ستغلون �سلطة وظيفتهم، فال�سريعة الإ�سالمية جاءت لتحقيق 
م�شالح النا�ض، ول �شك يف اأن وجود الق�شاء يف املجتمع الإن�شاين، هو اإحدى الو�شائل 
بو�شاطته  ويزال  النتهاك،  وت�شان عن  فبه حُتمى احلقوق  امل�شالح،  لهذه  املحققة 
تعدي النا�ص بع�سهم على بع�ص، فالعدل هو اأحد مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية الغراء، 

پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   وتعالى:  تبارك  قال 
ڀ  ڀ( ]احلديد: 25[.

والق�شاء و�شيلة من اأعظم واأ�شمى و�شائل حتقيق العدل بني النا�ض يف العالقات 
الأفراد  بني  احلياة  اأن�شطة  من  ن�شاط  وكل  وال�شيا�شية  والقت�شادية،  الجتماعية، 
باأي  وجهه  واأ�سفر  العدل  اأمارات  ظهرت  “اإذا  القيم:  ابن  يقول  ذلك  ويف  والدول، 
والق�سط فهو من  العدل  به  ا�سُتخرج  فاأي طريق  طريقة كان، فثم وجه اهلل ودينه، 

الدين ولي�ص خمالًفا له”)2).

واحلديث عن اأدلة الإثبات ياأخذ حيًزا وا�سًعا لو تناولتها جميعها، ولكن يف هذا 
البحث �ساأتناول دليلني من اأدلة الإثبات وبيان واقعهما يف ظل نازلة كورونا امل�ستجدة 
و�ساأف�سل كل دليل يف مطلب م�ستقل لبيان اآلية التعامل معها اإلكرتونًيا والتاأكد من 
�شحتها وعدم التالعب بها، وهي البينات ال�شخ�شية والكتابية اإذ هي التي حتتاج اإلى 

مزيد تف�شيل وتدقيق يف التقا�شي الإلكرتوين، وفيما يلي ذلك: 

من �شروط الإثبات اأن يتقدم رفع الدعوى على اإثبات البينة، فال ت�شمع البينة اإن مل تكن هناك دعوى   (((
من  وغريها  ملزمة،  تكون  بحيث  الق�ساء  جمل�ص  يف  البينات  تقّدم  اأن  ا  اأي�سً �سروطه  ومن  مرفوعة، 

ال�شروط التي بحثت يف كثري من كتب الق�شاء ول جمال لذكرها هنا خ�شية الإطالة. 
اأبو عبداهلل حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية ))69 - )75)، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية،   (2(

ت: نايف بن اأحمد احلمد، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط)، 428) هـ ج)، �ص)3.
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املطلب الأول
البّينات ال�سخ�سية

واملراد بالبينات ال�سخ�سية ال�سهادة اأو ال�سهود.

ال�ضهادة لغًة: من امل�سدر �سهد وتعني “خرب قاطع”))).

ا�ضطالًحا: “ال�سهادة اإخبار بحق ل�سخ�ص على غريه عن م�ساهدة الق�سية التي 

ي�سهد بها بالتحقيق وعن عيان اأي معاينة لتلك الق�سية”)2)، ومن تعريفاتها كذلك: 
َهادة اإخبار يتعلق مبعني”)3).  “ال�سَّ

فيت�سح باأن املعنى ال�سطالحي يرادف املعنى اللغوي وماأخوذ منه يف اإفادة اأن 
من  ال�سهادة  ا�ستقاق  باأن  “اعلم  ال�سرخ�سي:  الإمام  يقول  ذلك  ويف  قاطع،  اخلرب 
الأداء  �سمى  املعاينة  لالأداء  املطلق  ال�سبب  اإن  حيث  فمن  املعاينة،  وهي  امل�ساهدة 
�سهادة... وقيل هي م�ستقة من معنى احل�سور يقول الرجل �سهدت جمل�ص فالن اأي 

ح�سرت”)4).

اعترب القراآن الكرمي ال�سهود اأ�سا�ًسا لالإثبات يف موا�سع خمتلفة، ففي البيع يقول 
 : )ى  ى  ائ( ]البقرة: 282[، ويف الطالق والرجعة يقول   : اهلل 

)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

بيدي )ت: 205)هـ)، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص،  حمّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق احل�سيني الزَّ  (((
دار الهداية، د.ط، د.ت، ج8، �ص252، وانظر: ل�سان العرب، ج3، �ص239. 

عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت: 743 هـ)، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية   (2(
ْلِبيُّ  اإ�سماعيل بن يون�ص ال�سِّ ، احلا�سية: �سهاب الدين اأحمد بن حممد بن اأحمد بن يون�ص بن  ْلِبيِّ ال�سِّ

)ت: )02) هـ(، املطبعة الكبى الأمريية، بولق، القاهرة، ط)، 3)3) ه، ج4، �ص206.
اأبو احل�سن، علي بن اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي )ت: 89))هـ)، حا�سية العدوي على �سرح كفاية   (3(
4)4هـ، 994)م، ج2،  الطالب الرباين، ت: يو�شف ال�شيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، د.ط، 

343. وقد اقت�سرت على هذين التعريفني مبا يتنا�سب مع البحث.
حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل �سم�ص الأئمة ال�سرخ�سي )ت: 483هـ(، املب�شوط، دار املعرفة، بريوت،   (4(

د.ط، 4)4)هـ، 993)م، ج6)، �ص)))-2)). 
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ک( ]الطالق: 2[، ويف الديون يقول : )ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ( ]البقرة: 282[، ويف الو�سية يف ال�سفر يقول 

: )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ( ]املائدة: 06)[.

وال�سهادة هي من اأهم و�سائل الإثبات يف النظام الق�سائي الإ�سالمي بالإجماع 
فهي الإخبار ب�سحة ال�سيء عن م�ساهدة وعيان، ل عن تخمني وح�سبان بحق على 
املعاينة،  تنبئ عن  التي  امل�ساهدة  م�ستقة من  اإنها  العلماء  بع�ص  قال  ولهذا  اآخر، 
وبع�ص اآخر يرى اأنها م�ستقة من ال�سهود مبعنى احل�سور)))، فال�سهود بينة حل�سول 
البيان بقولهم، وارتفاع الإ�سكال ب�سهادتهم، فبهم يتبني احلق، لذا فال ميكن اإهمال 
ا  هذه البينة، وقول الفقهاء ح�سور ال�سهود ينطبق على ح�سورهم ووجودهم اأي�سً
يف جل�شات املحاكمة الإلكرتونية، وبذلك تتم �شهادتهم ب�شكل اإلكرتوين فال �شري 

يف ذلك. 

الآلية  هذه  ا�ستخدم  اإلى  يدعو  ما  فاإن  التي�سري؛  جتلب  امل�سقة  لقاعدة  واإعماًل 
ُمنعوا  فقد  كبرية؛  م�سقة  يف  النا�ص  فاأ�سبح  الأزمة؛  هذه  من  العامل  يف  حّل  ما  هو 
من اخلروج من منازلهم وتفاقم ال�سرر احلا�سل لكثري منهم، وتعطلت م�ساحلهم، 
فكان ل بد من التي�سري ورفع احلرج املحقق باللجوء اإلى ما ي�سّهل من �سري الق�سايا 

والبت فيها مع الأخذ بعني العتبار م�سروعية قبول هذا النوع من ال�سهادة.

ونرى باأن الفقهاء اأجازوا �سماع ال�سهادة يف �سور خمتلفة لعلة واحدة وهي رفع 
احلرج وحاجة النا�ص، منها ما ذكره ال�سرخ�سي يف كتابه: “ولكنا جوزنا العمل بكتاب 
اأنه جّوز ذلك،    اإلى القا�سي فيما يثبت مع ال�سبهات؛ حلديث علي  القا�سي 

قا�سم بن عبداهلل بن اأمري علي القونوي، اأني�ص الفقهاء يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني الفقهاء، ت:   (((
اأحمد بن عبدالرزاق الكبي�شي دار الوفاء، جدة، ط)، 406)هـ، �ص235، وانظر: حممد راأفت عثمان، 

النظام الق�شائي يف الفقه الإ�شالمي، دار البيان، ط2، 5)4)ه-994)م، �ص309.
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وحلاجة النا�ص اإلى ذلك فقد يكون ال�ساهد للمرء يف حقه على))) بلدة وخ�سمه يف 
بلدة اأخرى فيتعذر عليه اجلمع بينهما، ورمبا ل يتمكن من اأن ي�سهد يف �سهادتهما 
بعد  يحتاج  ثم  ال�سهادة على وجهها،  ال�سهادة على  اأداء  يعجزون عن  النا�ص  واأكرث 
احلاجة  فتقع  البلدة  تلك  يف  ذلك  معرفة  ويتعذر  الأ�سول  عدالة  معرفة  اإلى  ذلك 
الكتاب  القا�سي من  القا�سي ليتعرف  اإلى جمل�ص ذلك  اإلى نقل �سهادتهم بالكتاب 
عدالتهم، ويكتب ذلك اإلى القا�سي املكتوب اإليه، فللتي�سري جّوزنا ذلك، ولكن فيما 

يثبت مع ال�سبهات”)2).

ففي امل�ساألة املذكورة نرى جواز العمل بكتاب القا�سي اإلى قا�ٍص اآخر يذكر فيه 
�سهادة �سهود عدول بحق، فيق�سي القا�سي الذي كتب له بالكتاب وينّفذ ما فيه)3)، 
وال�سبب راجع اإلى حاجة النا�ص امللحة والتي تقت�سي �سرورة البّت يف اخل�سومات، 
ولنف�ص العلة احلا�سلة يف هذه الأزمة وحلاجة النا�ص التي اأجاز لها الفقهاء �سوًرا 
الو�سائل  عرب  ال�سهادة  �سماع  يجيزوا  اأن  اأولى  باب  فمن  ال�سهادة،  من  خمتلفة 
الإلكرتونية اإذ ل مقارنة بني اأن ي�سمع القا�سي ال�سهادة ويرى ال�ساهد حني الأداء، 
وبني اأن يقراأ ال�سهادة مكتوبة اأو ُتنقل له عرب �سهود اآخرين -ك�سهادة ال�ساهد على 

�ساهد- فقد يلحظ القا�سي من ال�ساهد ومن كالمه ما ل يلحظه غريه)4).

نلحظ مما �سبق يف احلديث عن ال�سهادة الإلكرتونية اأن هناك ملمح مقا�سدي 
وال�سماع،  ال�سهادة  طريق  عن  فيها  الف�سل  يتم  الق�سايا  من  كثرًيا  اأن  وهو  مهم، 
كدعوى احل�سانة مثاًل، فباإعمال هذا النوع من ال�سهادات نحقق مق�سًدا من مقا�سد 

كذا جاء يف املب�شوط لل�شرخ�شي، ولعل ال�شواب “يف بلدة”.   (((
م�شدر �شابق، ال�شرخ�شي، املب�شوط، ج6)، �ص95.  (2(

مع العلم باأن القا�شي مل ي�شمع البينة بنف�شه واإمنا بتفوي�ض �شماع قا�ٍض اآخر لل�شهود وت�شمى مب�شاألة   (3(
ا�ستخالف القا�سي. انظر: اإبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون )ت: 799هـ)، تب�سرة احلكام يف 
اأ�شول الأق�شية ومناهج الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، ط)، 406)هـ، 986)م، ج)، �ص)6، وانظر 
ا: من�سور بن يون�ص البهوتي )ت: )05)هـ)، ك�ساف القناع عن منت الإقناع، دار الكتب العلمية،  اأي�سً

د.ط، د.ت، ج6، �ص294. 
م�شدر �شابق، التقا�شي الإلكرتوين، �ض332.   (4(
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ال�سريعة وهو حفظ النف�ص، وبذلك؛ فحفظ الطفل من ال�سياع والت�ستت وعدم الأمان 
هو حفظ للنف�ص والعر�ص - كاأن تكون املح�سونة طفلة �سغرية غري مميزة-. 

انتحال  اأو  تالعب  دون  وتعيينهم  ال�سهود  هوية  من  التحقق  اإلى  بالن�سبة  اأما 
اأهمية وتاأثري يف احلكم  التاأكد منه؛ ملا له من  اأمر على القا�سي  �سخ�سيات، فهذا 
ال�سادر على الق�سية، فهم يتحملون �سهادة ل بد اأن تكون عن علم من خالل معاينة 
اأو بال�سماع)2) يف بع�ص الق�سايا التي ت�سح ال�سهادة بها كما  امل�سهود به))) بالروؤية 
ذكر الكا�شاين: “ل ُتطلق ال�سهادة بالت�سامع اإل يف اأ�سياء خم�سو�سة، وهي النكاح 
والن�شب واملوت، فله حتمل ال�شهادة فيها بالت�شامع من النا�ض، واإن مل يعاين بنف�شه؛ ؛ 

لأن مبنى هذه الأ�سياء على ال�ستهار فقامت ال�سهرة فيها مقام املعاينة”)3).

ول �سك باأن �سهادة ال�سهود اإما اأن تكون �سهادة �سادقة واإما كاذبة، ولكن ُيرّجح 
جانب ال�سدق اإن كان ال�سهود عدوًل، ول اأقول اأنه ي�سل اإلى درجة اليقني “القيا�ص 
ياأبى كون ال�سهادة حجة يف الأحكام لأنه خرب حمتمل لل�سدق والكذب واملحتمل ل 
يكون حجة ملزمة، ولأن خرب الواحد ل يوجب العلم والق�ساء ملزم في�ستدعي �سبًبا 
الغالب  بالظن  يعمل  فاإنه  وبالتايل  اأولى”)4)،  فالق�ساء  املعاينة  وهو  للعلم  موجًبا 
ترجيًحا “وهذا مذهب جماهري اأهل العلم، اأن الظن الغالب ُيعمل به مطلقا. وقال 
الظاهرية: باأن الظن ُيعمل به يف حتقيق مناط امل�شائل. مثل: العمل ب�شهادة ال�شهود، 
اإلى القول بوجوب العمل بالظن الغالب في�سبح  مع كونها ظنية”)5). وهذا يو�سلنا 

ُملزًما على القا�سي احلكم مبوجبه.

عو�ص عبداهلل اأبو بكر، نظام الإثبات يف الفقه الإ�سالمي، جملة اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة،   (((
د.ت، العدد 59، �ص96.

عثمان، النظام الق�سائي، �ص9)3.   (2(
عالء الدين، اأبو بكر بن م�شعود بن اأحمد الكا�شاين )ت: 587هـ)، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع،   (3(

دار الكتب العلمية، ط2، 406)هـ، 986)م، ج6، �ص266. 
ال�شرخ�شي، املب�شوط، ج6)، �ص2)).  (4(

عبدالرحمن ال�شعدي، نظم القواعد الفقهية، د.ط، د.ت، �ض66.   (5(
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املطلب الثاين
البينات الكتابية

 تاأتي اأهمية الكتابة باعتبارها و�سيلة للتعبري عن مكنون ال�سخ�ص ومراده منها، 
وهي من اأهم و�سائل الإثبات التي ن�ص عليها ال�سارع، قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( 

]البقرة: 282[. 

وقبل احلديث عن قبول اأو رّد البينات الكتابية اإلكرتونًيا يف �سري عملية التقا�سي 
الإلكرتوين ل بد اأن اأذكر اأق�شام البينات الكتابية، فهي تنق�شم اإلى ق�شمني رئي�شيني: 

اأوًل: امل�ضتندات ال�ضادرة من دائرة ر�ضمية:

ُيثبت بها موظف عام اأو �سخ�ص مكلَّف بخدمة عامة ما مت على  التي  تلك  “وهي 
يديه اأو ما تلقاه من ذوي ال�ساأن، وذلك طبًقا للقواعد املرعية ويف حدود �سلطته اأو 

وليته اأو اخت�سا�سه”))).

يتبني مما �شبق اأن هذه امل�شتندات ل بد اأن ت�شتمل على �شروط معينة لعتمادها، 
هذا  مثل  ال�شالحية يف حترير  ولها  ر�شمية  قبل جهة  من  يتم حتريرها  اأن  اأهمها 
ال�سند، ويتم تقدمي هذه البينة الكتابية اإلكرتونًيا بطلب من املحكمة املخت�سة لدائرة 
كتابية-  وم�ستندات  ر�سمية-بينات  بوثائق  لتزويدها  اإلكرتونًيا  بها  مرتبطة  معينة 
الأحكام  الر�سمية: �سور  امل�ستندات  اأمثلة هذه  ومن  منها،  والغر�ص  ح�سب احلاجة 
وثائق  وكذلك  املحكمة،  وختم  القا�سي  باإم�ساء  مرفقًة  املحكمة  ت�ستخرجها  التي 
من  امل�ستخرجة  وعقودها  الأرا�سي  و�سكوك  امليالد،  و�سهادات  والطالق،  الزواج 
�سجالت م�سلحة الأرا�سي، وخمال�سات م�سلحة ال�سرائب و�سندوق الزكاة وغري 
ذلك من امل�ستندات التي ت�ستخرج من اجلهات املخت�سة معتمدًة بختمها واإم�سائها.

م�سدر �سابق، اأبو بكر، نظام الإثبات يف الإ�سالم، العدد64، �ص5)).  (((
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واأما احلكم على هذه امل�ستندات وقبولها اإلكرتونًيا دون اأن يح�سرها املدعي اأو 
اأو من  امل�ستندات كونها �سادرة من جهة حكومية  اأّن مثل هذه  املدعى عليه فنقول 
ُتعّد معتمدة ور�سمية؛  دائرة ر�سمية وحّررها موظف مكّلف فال مانع من قبولها بل 
لأنه ل �سك يف تزويرها يف مثل هذه احلالة حيث ُتر�سل اإلكرتونًيا من قبل الدائرة 
احلكومية اإلى املحكمة التي طلبت ذلك كما ذكرت قبل قليل، في�ستحيل تزويرها من 

قبل اخل�سمني.

وبالتايل: “الورقة الر�سمية حجة على ما ت�سمنته من حقوق وبيانات مادامت قد 
ا�شتوفت ال�شروط املتقدمة، ولذلك ل يقبل اإنكار ما جاء فيها اإذ اأن اجلهة الر�شمية 
ل ت�ستخرج هذا ال�سند اإل اإذا توثقت من �سحة بياناته بالتحري الدقيق اأو ب�سهادة 

ال�سهود اأو بالرجوع اإلى �سجالتها”))).

ثانًيا: امل�ضتندات العرفية: 

وامل�ستندات التي مل ت�سدر من دائرة ر�سمية اأو موظف خمت�ص،  الأوراق  “وهي 
وهي ككتابة املُِقر بخط يده اأن لفالن عليه كذا، اأو كتابة الو�سية بخط املو�سي واأ�سهد 
على و�سيته، وكذلك هبته لآخر من غري اأن يقوم بت�سجيل الهبة، ومن ذلك اأي�سا اأن 
ا دفاتر التجار التي تبنّي  يجد الوارث يف دفرت مورثه اأن له عند فالن كذا، ومنه اأي�سً

تعاملهم ودائنيهم ومدينيهم”)2).

ميكن تقدمي هذه امل�ستندات بطريقة اإلكرتونية عن طريق ت�سوير املدعي اأو املدعى 
عليه للم�ستندات املوجودة لديه واملحتفظ بها عن طريق املا�سح ال�سوئي)3)، ثم اإر�سالها 
عرب احلا�سب اأو عرب هاتفه املحمول اإلى موقع املحكمة الر�سمي على �سكل ملف اأو بريد 

بح�سب ما هو متعارف عليه وبح�سب الآلية املرفقة �سمن الإجراءات الآلية. 

امل�سدر ال�سابق، �ص5)).  (((

امل�سدر ال�سابق، �ص7)).  (2(
املا�سح ال�سوئي: اآلة ت�ستعمل يف اإدخال �سور ور�سومات اإلى احلا�سوب، فيحّولها من طبيعتها الر�سومية   (3(
اإلى �سورة رقمية لكي تنا�سب طبيعة احلا�سوب وحتى ي�سهل تخزينها داخله يف ملف وا�ستدعائها وقت 

احلاجة اإليها.
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اأن يعرتي هذه امل�ستندات ال�سك والتزوير؛ فهي لي�ست مقدمة من  من املحتمل 
اأن ل تعامل  اأ�شخا�ض، لذا من البديهي  اأو جمموعة  جهة ر�شمية واإمنا من �شخ�ض 
هذه امل�ستندات بنف�ص طريقة امل�ستندات الر�سمية، مع الأخذ بعني العتبار اأن الورقة 
وما  حمكمة)  )العادة  ال�سرعية  بالقاعدة  اإعماًل  ت�سمنته  فيما  حجة  هي  العرفية 
بينهم(  كامل�شروط  التجار  بني  )املعروف  كقاعدة  فرعية  قواعد  من  حتتها  يندرج 
بها)؛  العمل  يجب  حجة  النا�ص  )ا�ستعمال  وقاعدة  كاخلطاب)  )الكتاب  وقاعدة 

وبالتايل فاحلكم على قبول اأو رد هذه امل�ستندات مبنًيا على حالتني هما: 

باأن ما ورد يف  الر�سمي حجة عليه  ال�سند  اأن يقّر من كان  الأولى: وهي  احلالة 
امل�ستند العريف �سحيح فعلى القا�سي اأن يحكم مبقت�ساها، فهي كالإقرار بالكتابة، 
والإقرار بالكتابة كالإقرار بالل�سان، وهذا ما ذكره ابن القيم بقوله: “وثبوت اخلط 
يف الو�سية يتوقف على معاينة البينة اأو احلاكم لفعل الكتابة، لأنها عمل، وال�سهادة 
على العمل طريقها الروؤية، وقول الإمام اأحمد واإن كان قد عرف خطه وكان م�سهور 
باملعرفة  احلكم  علق  اأحمد  فاإن  القا�سي،  قاله  ما  على  يرد  فيها،  ما  ينفذ  اخلط، 
ح�سوله  الق�سد  فاإن  ال�سحيح،  هو  وهذا  الفعل،  ملعاينة  اعتبار  غري  من  وال�سهرة 
العلم بن�سبة اخلط اإلى كاتبه، فاإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بن�سبة اللفظ اإليه، 

فاإن اخلط داّل على اللفظ واللفظ داّل على الق�سد والإرادة”. 

مورثه  خط  هذَا  باأن  الوارث  اأقر  اأو  بخطه،  اأو  بتوقيعه  ال�سخ�ص  اأقر  ما  فمتى 
يعمل  اأن  القا�سي  فعلى  وم�سهوًرا  معروًفا  التوقيع  اأو  اخلط  ذلك  كان  اأو  توقيعه  اأو 

مبقت�سى هذا ال�سند.

احلالة الثانية: وهي حالة اإنكار من كان ال�سند الر�سمي حجة عليه، باأن ما ورد 
يف امل�ستند العريف غري �سحيح، اأو اأن التوقيع الوارد فيه لي�ص توقيعه، اأو اأنكر اأي �سيء 
اأن يقبل هذا امل�ستند ويعمل  ورد به -وطعن به وهذا من حقه-، فاإنه لي�ص للحاكم 
هذا  قدم  ممن  ُيطلب  بل  عليه،  حجة  ال�سند  كان  من  لإنكار  التفات  دون  مبقت�ساه 
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امل�ستند اإثبات الإقرار بطريق اآخر غري الورقة العرفية، واأذكر مثاًل تو�سيًحا ي�سور 
امل�شاألة ويبز اأهمية اجلانب الإلكرتوين فيها: 

اأن يرفع املدعي دعوى على اآخر ويرفق دعواه مب�ستند عريف بخط املدعى  مثل 
عليه، ويذكر خالله اأنه يكتب له هذا امل�شتند خ�شية الن�شيان واأنه يعاين من اأمرا�ض 
ووقع عليها، ففي  الورقة  العقلية حينما كتب هذه  قواه  بكامل  واأنه كان  عقلية مثاًل 
مثل هذه احلالة اإن اأنكر املدعى عليه �سحة ما جاء يف امل�ستند وطعن به فللمدعي 
تابعت  التي  العقلية  امل�ست�سفيات  مبرا�سلة  الأخرية  تقوم  اأن  املحكمة  من  يطلب  اأن 
ولغايات �سرورية  ر�سمية  اإل جلهات  اأ�سرار مر�ساها  تف�سي  ل  والتي  املري�ص  حالة 
لديهم  ومن  اخلرباء  ل�سوؤال  اإلكرتونًيا  اجلهة  هذه  مبخاطبة  املحكمة  فتقوم  كهذه، 
املعرفة وي�شرتط فيهم الثقة والأمانة، فاإن و�شل للقا�شي وثيقة ر�شمية توؤكد ما جاء 
اأخذت حكم احلالة  لأنها  اأن يحكم مبا جاء فيها  القا�سي  العريف فعلى  امل�ستند  يف 

الأولى املذكورة �سابًقا. 



د.  تغريد يعقوب حممود أبو صبيح

العدد  احلادي واخلمسون  261العدد  احلادي واخلمسون 260

املبحث الثالث
اإ�سدار الأحكام وتنفيذها

القا�سي ومن يف  اأو فعل ي�سدر عن  بقول  “ف�سل اخل�سومة  ويق�سد باحلكم: 
حكمه بطريق الإلزام”))).

مرحلة  من  لتنتقل  الدعوى  �سري  يف  مرحلة  كاآخر  احلكم  اإ�سدار  مرحلة  تاأتي 
اإثبات احلقوق لف�سل النزاعات وحل  اإلى مرحلة التنفيذ، الذي به يتم  الإجراءات 

اخل�سومات والتي لأجلها رفعت الدعوى، وذلك يف فرعني رئي�سيني هما: 

املطلب الأول
اإ�سدار الأحكام الق�سائية اإلكرتونًيا

وبالنظر اإلى تعريف احلكم يظهر اأّن اإ�سدار احلكم ل يقت�سر على النطق باحلكم 
وقد  الداّل على احلكم،  الفعل  لإ�سداره �سوًرا عديدة منها  بل  الق�ساء،  يف جمل�ص 
ذكرت ذلك كتب الفقه القدمية “ا�شَهدوا عليَّ اأين َحَكمُت بكذا، وتارًة ُي�شاأُل عن ذلك 
في�سرُي براأ�سه اأو غرِي ذلك مما ُيفَهُم عنه به اأنه َحَكَم، وتارًة َيكُتُب به اإِلى حاكٍم اآخر، 
َيبعُث مبكتوب احلاكِم  اأو  ُر مكتوًبا لل�سهود فيقول: ا�سَهُدوا عليَّ مب�سمونه،  اأو ُيح�سِ

اإِلى اِلإقليم الآَخِر من غري عبارٍة ول اإِ�سارة، ويكون ذلك دلياًل على اأنه َحَكم”)2). 

يتبني مما �شبق اأن قراءة احلكم بعد �شدوره دون ا�شرتاط �شماعه لي�ض منافًيا 
ل�شروط اإ�شدار احلكم ب�شابط اأن تكون ال�شيغة املكتوبة وا�شحة مفهومة.

م�سدر �سابق، نظرية الدعوى، �ص654.  (((
اأبو العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص القرايف )ت: 684هـ)، لإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام   (2(
وت�سرفات القا�سي والإمام، اعتنى به: عبدالفتاح اأبو غدة، دار الب�سائر الإ�سالمية للطباعة والن�سر 

والتوزيع، بريوت، لبنان، ط2، 6)4)هـ-995)م، �ص58.
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اأما �شرط العالنية لإ�شدار احلكم فال يتعار�ض مع اإ�شداره اإلكرتونًيا، اإذ ميكن 
حتقيق العالنية ب�شور منها اأن ي�شدر عب الدوائر التلفزيونية والت�شال املرئي اأو 

عرب نافذة بوابة املحكمة الإلكرتونية.

اإلكرتونًيا  ال�سادرة  الأحكام  والتزوير يف  التالعب  اإمكانية  ت�ساوؤل حول  قد يرد 
اإلى  الو�سول  من  املتمكنني  الإلكرتونية  الأجهزة  خمرتقي  بع�ص  وجود  مع  وخا�سة 

املعلومات الإلكرتونية.

من  وحمايتها  وتزويرها  احلكم  تغيري  م�ساألة  من  الحرتاز  ميكن  اأّنه  فنقول 
التحريف بطرق عديدة، كالت�سفري اأو اأخذ ب�سمة رقمية للحكم؛ تك�سف وجود تغيري 
يف األفاظ احلكم اأو حروفه، كما ميكن اإخراج ن�سخة ورقية للحكم ال�سادر اإلكرتونًيا 

وتذييلها بتوقيع خطي من القا�سي الذي اأ�سدر احلكم))).

املطلب الثاين
تنفيذ الأحكام اإلكرتونًيا

اإّن م�ساألة اإثبات احلقوق ورد املظامل ل تتم فقط من خالل اإ�سدار الأحكام اإن مل 
يتبعه تنفيذ لذلك احلكم، فال فائدة من حكم غري منفذ، كما ل فائدة من اإ�سدار 
الدوائر  وبني  املحاكم  بني  ربط  هناك  يكن  مل  اإن  اإلكرتوين  ب�شكل  ق�شائية  اأحكام 

احلكومية وغريها.

فتنفيذ احلكم وتفعيله اإلكرتونًيا يتم من خالل ات�ساله باجلهات الأخرى املعنية، 
ولتو�سيح ما اأعنيه اأ�سرب مثاًل عليه، كاأن تدعي الزوجة وجوب نفقتها على زوجها 
وبعد ال�سري يف اإجراءات الدعوى وثبوت نفقتها عليه واإ�سدار احلكم املوجب للنفقة 
ا�شتحقاق  للزوجة  ميكن  ل  كما  ينفذ،  مل  ما  احلكم  اإ�شدار  من  فائدة  ل  اأنه  جند 
نفقتها اإلكرتونًيا اإل اإن كان يتم اقتطاع جزء من راتب الزوج وحتويله حل�شاب الزوجة 

م�شدر �شابق، التقا�شي الإلكرتوين، �ض226.  (((
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ب�شكل  تتم  اأن  ميكن  التي  امل�شائل  من  الكثري  امل�شاألة  هذه  على  ونقي�ض  الإلكرتوين، 
يخفى  ول  املبا�شر،  واللقاء  املحكمة  قاعات  التواجد يف  اإلى  احلاجة  دون  اإلكرتوين 
اإلكرتونًيا  ال�سخ�سي في�ستحيل تنفيذها  ت�ستلزم احل�سور  اأن هناك حالت ودعاوى 
وهذه احلالت نقول باأنها �سروريات، وال�سروريات تقدر بقدرها، ومثال ذلك ثبوت 
احل�سانة لالأم فعند �سدور احلكم وو�سوًل اإلى وقت ا�ستالم املح�سون، هنا ل بد من 
احل�سور �سخ�سًيا لال�ستالم، يف حني تكون قد متت جميع اجلل�سات ال�سابقة لدعوى 

احل�شانة ب�شكل اإلكرتوين ي�شهل على جميع الأطراف �شري الدعوى.

وخال�شة القول اأنه كما ميكن لكثري من الدعاوى اأن تتم ب�شكل اإلكرتوين من بداية 
تنفيذها  ميكن  ل  الدعاوى  بع�ص  هناك  فباملقابل  تنفيذها،  حني  اإلى  الدعوى  رفع 
بنف�ص الآلية وهذا ل ميكن نكرانه، ولكن تكمن الفائدة مبا اأريد بيانه من خالل نظرة 

مقا�سدية تدعو اإلى: 

حتقيق  يف  ال�شريعة،  مقا�شد  يحقق  -الإلكرتوين-  بعد  عن  التقا�شي  اأن  اأوًل: 
العبء  وتخفيف  النا�ص  عن  وامل�سقة  احلرج  ورفع  املفا�سد،  ودرء  امل�سالح 

عنهم، وت�سهيل اأعمالهم وم�ساحلهم.

اأ�سلفت، كحفظ نف�ص  ثانًيا: التقا�سي عن بعد يحفظ ال�سروريات اخلم�ص كما 
املح�سون، وحفظ املال والنفقة، وغري ذلك.

الأزمان  بتغري  الأحكام  تغري  ُينكر  ل  اأنه  الفقهية  القاعدة  من  انطالًقا  ثالًثا: 
ميكن  مق�سودة  م�سلحة  يرتب  اأن  �ساأنه  من  ما  فكل  والأحوال،  والأمكنة 
املخالف  غري  ال�سائد  العرف  ملجاراته  حكمه  تغيري  ا�ستلزم  واإن  اإعماله 
اأهله،  عرف  لتغري  الزمان  باختالف  تختلف  الأحكام  من  “فكثري  للن�ص؛ 
كان  ما  على  احلكم  بقي  لو  بحيث  الزمان  اأهل  ف�ساد  اأو  �سرورة  وحلدوث 
عليه اأوًل، للزم منه امل�سقة وال�سرر بالنا�ص، وخلالف قواعد ال�سريعة املبنية 
نظام  اأمت  على  العامل  لبقاء  والف�ساد  ال�سرر  ورفع  والتي�سري  التخفيف  على 
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“وعلى هذا القانون تراعي الفتاوى  واأح�سن اأحكام”))) كما يقول القرايف: 
على طول الأيام.... فهمها جتدد العرف اعتربه ومهما �سقط اأ�سقطه”)2)، 
وطباع  والأماكن  الع�سور  باختالف  تختلف  والطرق  العوائد  فاإن  وبالتايل 
النا�ص وا�ستخداماتهم لكل ما ي�سّهل عليهم حياتهم، فحتى ل يظهر الق�ساء 
ال�سرعي مبظهر العاجز اأمام الق�ساء الو�سعي، ل بد من جماراة الأعراف 

واإ�شقاط الأحكام ال�شحيحة عليها.

فال مانع من تفنيد كل دعوى يف بحوث اأخرى حتى يت�سنى لنا احلكم عليها. 

اأحمد بن حممود ال�سنقيطي، الو�سف املنا�سب ل�سرع احلكم، عمادة البحث العلمي اجلامعة الإ�سالمية،   (((
املدينة املنورة، ط)، 5)4)هـ، �ص335.

الفروق للقرايف، ج)/ ي76).   (2(
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اخلامتة 

احلمد هلل الذي بعتمه تتم ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

الكربى  وقواعدها  باأحكامها  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  تبني  تقّدم،  ما  خالل  من 
اإلهية امل�سدر ت�سلح لكل زمان ومكان فاحتوت كل  ومقا�سدها اجلليلة هي �سريعة 
كل  يف  قدًرا  اخلطط  اأعظم  لها  ليكون  الإ�سالمية  الأمة  على  يطراأ  ونازل  م�ستجد 
املجالت، واأن ما جاءت به ال�سريعة من كليات ميكن بالدرا�سة والتاأ�سيل اأن ندرج 

حتتها كل ما ُي�شتحدث من جزئيات.

مو�سوع  بحًثا  ُت�سبع  مل  والتي  عليها  ال�سوء  ن�سلط  التي  الق�سايا  اأهم  من  لذا 
لإثراء  وا�شتقراء  بحث  مزيد  اإلى  دفعني  الذي  الأمر  الإلكرتوين،  ال�شرعي  الق�شاء 

هذا املو�سوع ولو باجلديد الي�سري.

نتائج الدرا�ضة: 

التقا�سي ميكن اأن يكون ب�سورة غري املعتاد عليها، وهي �سورة التقا�سي عن . )
الق�شاء  �شاأًنا عن  تقل  التقا�شي ل  واآلية هذا  الإلكرتوين(،  بعد )التقا�شي 

الذي يتم يف قاعات املحاكمة.

للتقا�شي الإلكرتوين مزايا عديدة اإن اأُخذت الحتياطات الالزمة، وتوفرت . 2
لها ال�سبل املعينة.

لل�سك فيها وعلى . 3 التي ل جمال  الر�سمية وهي  الإثبات عديدة منها  و�سائل 
القا�شي احلكم مبوجبها، ومنها غري الر�شمية وهي التي حتتاج اإلى تدقيق 

وحتقيق لثبوتها اأو ردها.

لإ�شدار الأحكام �شروط ل بد من توافرها يف التقا�شي الإلكرتوين مما يجعل . 4
تطبيقه ممكًنا، واأهم هذه ال�شروط العالنية. 
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التو�ضيات: 

و�سائل التكنولوجيا كثرية، وهي �سالح ذو حدين، لذا على الأمة الإ�سالمية . )
ا�ستغاللها اأعظم ا�ستغالل يخدم الق�ساء و�سوًل للحق والعدل.

و�سائل الإثبات تبقى بحاجة اإلى مزيد بحث ودرا�سة تنا�سب امل�ستجد منها . 2
با�ستمرار.

التقا�شي الإلكرتوين مبجاله الوا�شع ل زال يحتاج اإلى بحوث تغطي تفريعاته . 3
وتف�شيالته التي تالئم الع�شر، وحتقق مقا�شد ال�شرع من خالله.
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قائمة امل�سادر واملراجع

يف . ) احلكام  تب�سرة  799هـ)،  )ت:  فرحون  ابن  حممد،  بن  علي  بن  اإبراهيم 
اأ�شول الأق�شية ومناهج الأحكام، )مكتبة الكليات الأزهرية، ط)).

اأبو العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص القرايف )ت: 684هـ)، الإحكام يف . 2
متييز الفتاوى عن الأحكام وت�سرفات القا�سي والإمام، اعتنى به: عبدالفتاح 
لبنان،  بريوت،  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الإ�سالمية  الب�سائر  )دار  اأبو غدة، 

ط2، 6)4)هـ-995)م).

اأبو احل�سن، علي بن اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي )ت: 89))هـ)، حا�سية . 3
العدوي على �شرح كفاية الطالب الرباين، حتقيق: يو�شف ال�شيخ حممد البقاعي، 

)دار الفكر، بريوت، د.ط، 4)4هـ-994)م).

اأبو عبداهلل حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية ))69-)75)، الطرق احلكمية . 4
مكة  الفوائد،  عامل  )دار  احلمد،  اأحمد  بن  نايف  ت:  ال�سرعية،  ال�سيا�سة  يف 

املكرمة، ط)، 428)هـ).

اأبو حممد موفق الدين ابن قدامة )ت: 620هـ)، املغني �سرح خمت�سر اخلرقي، . 5
)دار اإحياء الرتاث العربي، ط)، 405)هـ-985)م).

اأحمد بن فار�ص الرازي )ت: 395هـ(، معجم مقايي�ض اللغة، حتقيق: عبدال�شالم . 6
حممد هارون، )دار الفكر، 399)هـ، 979)م).

اأحمد بن حممود ال�سنقيطي، الو�سف املنا�سب ل�سرع احلكم، )عمادة البحث . 7
العلمي اجلامعة الإ�شالمية، املدينة املنورة، ط)، 5)4)هـ).

زين الدين اأبو عبداهلل حممد الرازي )ت: 666هـ)، خمتار ال�سحاح، )املكتبة . 8
الع�شرية - الدار النموذجية، بريوت - �شيدا، ط5، 420)هـ-999)م).
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طارق بن عبداهلل بن �شالح العمر، اأحكام التقا�شي الإلكرتوين، اأطروحة دكتوراه، . 9
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، ال�سعودية، )43)هـ، �ص)8).

عبدالرحمن ال�شعدي، نظم القواعد الفقهية، )د.ط، د.ت(.. 0)
عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت: 743هـ)، تبيني احلقائق �سرح . ))

بن  حممد  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  احلا�سية:   ، ْلِبيِّ ال�سِّ وحا�سية  الدقائق  كنز 
ْلِبيُّ )ت: )02)هـ)، )املطبعة الكربى  اأحمد بن يون�ص بن اإ�سماعيل بن يون�ص ال�سِّ
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املقدمة

نبينا  واملر�سلني  الأنبياء  اأ�سرف  وال�سالم على  وال�سالة  العاملني  احلمد هلل رب 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد

العزيز احلكيم، وفيها من احلكم  العامة من تقدير اهلل  والأوبئة  فاإن اجلوائح 
والعرب والعظات ما يراه كل ذي ب�سرية وهلل احلكمة البالغة. 

واإن من الأوبئة التي ابتلي بها العامل يف هذا الزمن وحتديًدا يف عام )44)هـ/ 
2020م وباء كورونا اأو جائحة كورونا كما �سمتها منظمة ال�سحة العاملية، تلك التي 
طالت اأغلب دول هذا العامل، وذهبت به اأرواح، وعانت منه اأرواح واحلمد هلل على ما 

ق�سى وقدر. 

ونظًرا للحاجة لبيان الأحكام الفقهية املتعلقة بهذه النازلة، وهي كثرية يف جانبي 
الكثري  مي�ص  املعامالت  باأحكام  متعلًقا  مو�سوًعا  اخرتت  فقد  واملعامالت  العبادات 
وجه  على  بالعقار  املتعلق  الإيجار  مو�سوع  وهو  ومعا�سهم،  حياتهم  يف  النا�ص  من 
اخل�سو�ص، فقد تعّطلت بع�ص اأعيان العقارات باأ�سباب احلجر املنزيل الذي فر�سته 
الدول حفاًظا على اأرواحهم، فتعّطلت الن�ساطات التجارية، وُمنع النا�ص من الو�سول 
التي  الأن�سطة  من  وغريها  التجارية،  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  واأغلقت  املتاجر،  اإلى 
منعتها الدول ومل ي�ستطع اأ�سحابها ال�ستفادة من العقارات امل�ستاأجرة، وبقي النزاع 
بني املالك وامل�ستاأجر على الأجرة؛ هل ي�ستحقها املالك؟ اأو ي�ستحق جزًءا منها؟ اأو ل 
ي�ستحق منها �سيًئا؟ هل يحق للم�ستاأجر ف�سخ العقد؟ وهل هناك ق�سايا يف املحاكم 

ال�سعودية م�سابهة لو�سع ) كورونا)؟ وهو ما يجيب عنه هذا البحث باإذن اهلل. 
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الدرا�ضات ال�ضابقة: 
مبا اأن هذه النازلة وباء عاملي حديث الوقوع، فلي�ص هناك بحوث فقهية تناولت 
واإن كانت هناك كتب ور�سائل  العام،  وباء املر�ص  ب�سبب  املو�سوع  هذا اجلانب من 

علمية عن اأحكام اجلوائح ب�سفة عامة مثل: 

والظروف . ) ال�سرورة  بنظريتي  و�سلتها  الإ�سالمي  الفقه  يف  اجلوائح  اأحكام 
ق�سم  يف  دكتوراه  ر�سالة  وهي  املطريات،  مبارك  عادل  للباحث  الطارئة 

ال�سريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

اجلوائح واأحكامها لل�سيخ د. �سليمان الثنيان كتاب �سادر عن دار عامل الكتب. . 2

اأثر العذر واجلائحة يف عقدي البيع والإجارة وما يقابلهما يف القانون املدين، . 3
لنزار اأحمد عوي�سات، بحث ماج�ستري يف الفقه والت�سريع بكلية الدرا�سات 

العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابل�ص، فل�سطني 2003م. 

وهناك غريها من الكتب التي حتدثت عن اأحكام اجلوائح ب�شفة عامة، وكذلك 
الفقهاء قدمًيا وحديًثا حتدثوا عن تعطل املنافع ب�شبب اجلائحة اخلارجة عن اإرادة 

الإن�سان وف�سلوا يف م�ساألة و�سع اجلوائح. 

اإل اأن هذا البحث يتميز مبا يلي: 

فريو�ص  وهو  كلهم،  النا�ص  عا�سه  حادث  عام  وباء  ملو�سوع  يتعر�ص  اأنه  اأوًل: 
)كورونا كوفيد 9))، وما �ساحبه من تعطل ملنافع النا�ص، ويف هذا البحث 
حتقيق يف حقيقة هذا املر�ض والوباء العام هل ينّزل منزلة اجلائحة؟ وهل 

ياأخذ اأحكامها؟

من  كثريا  عّطل  قد  كله  والعامل  البالد  عم  الذي  والوباء  النازلة  اأن هذه  ثانًيا: 
من  يتبعه  وما  العقار،  اإيجار  املنافع  تلك  ومن  ومنافعهم،  النا�ص  م�سالح 
اأحكام، ويف هذا البحث اإفراد لهذه امل�ساألة املهمة التي قد يكرث النزاع فيها 

وبيان حلكمها والراجح فيها. 
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ال�سعودية  العربية  اململكة  حماكم  من  الق�سايا  بع�ص  يعر�ص  البحث  اأن  ثالًثا: 
كانت يف نزاعات متعلقة باإيجارات تعطلت منافعها، يعر�سها البحث ملعرفة 
ما جرى عليه العمل يف مثل تلك الق�سايا، مما ي�سّهل على الباحثني معرفة 

احلكم الق�سائي يف اأمثال هذه امل�ساألة. 

وقد اخرتت عنواًنا عاًما للبحث هو ) اأثر اجلائحة يف اأجرة العقار) حيث ميكن 
اأن يكون لكل جائحة اأو وباء عام يحول دون منفعة العني املوؤجرة. 

خطة البحث: 
وقد ق�سمت البحث اإلى متهيد وثالثة مباحث: 

متهيد، وفيه تعريف بامل�سطلحات، وبيان اأركان الإيجار، و�سروطه، واأدلة م�سروعيته. 

املبحث الأول: التاأ�سيل الفقهي للجائحة واعتبار )كورونا) من اجلوائح وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: التاأ�سيل الفقهي للجائحة وفيه ثالثة فروع: 

الفرع الأول: تعريف اجلائحة واأمثلتها 

الفرع الثاين: و�شع اجلوائح. 

يف  الزرع  وجائحة  امل�سرتى  والثمر  الزرع  جائحة  بني  الفرق  الثالث:  الفرع 
الأر�ص امل�ستاأجرة. 

املطلب الثاين: اعتبار كورونا من اجلوائح

املبحث الثاين: اإيجار العقار وقت اجلائحة وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: اإيجار العقار الذي تعطلت منفعته 

املطلب الثاين: ف�شخ عقد الإيجار للعقار الذي تعطلت منافعه ب�شبب اجلائحة. 

املبحث الثالث: تطبيقات ق�سائية لأجرة عني تعطلت منافعها وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: حكم يف ق�سية تعطل م�ستثمر يف مواقف احلرم املكي من النتفاع 
بالعني املوؤجرة. 
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املطلب الثاين: حكم يف ق�شية اإيجار معدات وبيان ملعنى الظروف القاهرة. 

منه  ينتفع  مل  بجدة  يخوت  مر�سى  ا�ستئجار  ق�سية  يف  حكم  الثالث:  املطلب 
امل�ستاأجر. 

املطلب الرابع: حكم يف ق�سية اإيجار اأر�ص مل يتمكن م�ستاأجرها من النتفاع بها. 

�سائاًل اهلل  اأن ينفع بهذا البحث، ويفتح به اآفاق قارئه، واأن يجعل اأعمالنا 
اآله  نبينا حممد وعلى  واملعني، و�سلى اهلل على  املوفق  الكرمي واهلل  لوجهه  خال�سة 

و�سحبه اأجمعني. 
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متهيد

واأدلة  و�سروطه  الإيجار  اأركان  وبيان  البحث  مب�سطلحات  التعريف  يت�سمن 
م�سروعيته. 

اأوًل: التعريف بامل�ضطلحات:

معنى اأثر يف اللغة: 

ماأخوذ من الثالثي اأََثَر، يقال: اأّثَر يف ال�سيء ترك فيه اأثًرا، والأثر بقية ال�سيء، 
ه، والأثر اخلرب، ويقال: خرَج يف اإْثِره واأََثره  َره َحزَّ ا واأثَّ اأْثَرً واأََثَر خّف البعري ياأْثره 

اأي بعده))). 

فالأثر له معنى بقّية ال�سيء، وما جاء بعده، وما اأّثر يف ال�سيء وترك فيه اأثًرا. 

تعريف اجلائحة يف اللغة:

ماأخوذة من الثالثي جوح وهو الإهالك وال�ستئ�سال، واجلائحة ال�سدة املجتاحة 
للمال ويقال: جاحه اأهلكه، واجلائحة ما اأذهب الثمر، اأو بع�سه باآفة �سماوية، ويقال: 

اأ�سابتهم جائحة اأي �سنة �سديدة اجتاحت اأموالهم)2). 

قال ابن فار�ص: “اجليم والواو واحلاء اأ�سل واحد وهو ال�ستئ�سال، يقال: جاح 
ال�سيء يجوحه: ا�ستاأ�سله، ومنه ا�ستقاق اجلائحة”)3). 

فاجلائحة يف اللغة تكون مبعنى ال�سدة وال�ستئ�سال والإهالك والنازلة العظيمة 
التي جتتاح املال. 

ل�سان العرب مادة اأََثَر، القامو�ص املحيط مادة اأََثَر.  (((
القامو�ص املحيط مادة جوح، ل�سان العرب مادة جوح.  (2(

معجم مقايي�ص اللغة )/492.  (3(
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تعريف الإيجار يف اللغة:

اأََجَر، والأُجرُة الكراء وهو ما يعطى يف مقابل العمل تقول  ماأخوذة من الثالثي 
ر عليه بكذا من  ا�شتاأَجْرُت الرجل فهو ياأجرين ثماين حجج اأي ي�شري اأجريي و اأَجَتَ

ٌر واآَجَرُه الدار اأكراها))).  الأجر فهو ُموؤْجَتِ

كالدار  العني  منفعة  مقابل  اأو  العمل  مقابل  يف  يعطى  ما  ملعنى  يعود  فالتاأجري 
ونحوها. 

ومعنى اأُْجرة: 

ماأخوذة من الثالثي اأََجَر، والأُْجَرُة والإِجاَرُة والأُجارة: ما اأَْعطيَت من اأَجرٍ . 

ما  وهو  َياأِْجُر،  اأََجر  من  والإِجاَرة:  اأُجور .  واجلمع  العمل،  على  اجلزاء  والأَْجُر: 
اأَعطيت من اأَْجر يف عمل .  والأَْجر: الثواب؛ وقد اأََجَره اهلل ياأُْجُره وياأِْجُره اأَْجًرا واآَجَره 

َر الرجُل: ت�سّدق وطلب الأَجر .  اهلل اإِيجاًرا  .  واأْجَتَ

واآَجَرُه الدار اأكراها والعامة تقول واجره)2). 

فالأجرة تاأتي مبعنى الثواب، واجلزاء على العمل، وعلى ما يعطي من اأجر على 
الكراء يقال اآجره الدار اأكراها. 

تعريف العقار يف اللغة: 

ماأخوذ من الثالثي عقر يقال عقرت املراأة: مل تلد، وعقر احليوان: ذبحه، ويطلق 
على اأ�سل الدواء، والعقار من كل �سيء خياره، والعقار بفتح العني كل ملك ثابت له 

اأ�سل، كالأر�ص والدار)3). 

فالعقار يف اللغة هو امللك الثابت الذي له اأ�سل كالأر�ص والدار. 
خمتار ال�سحاح مادة اأجر، ل�سان العرب مادة اأجر، معجم مقايي�ص اللغة لبن فار�ص )/62 مادة اأجر.  (((

ل�سان العرب مادة اأََجَر، القامو�ص املحيط مادة اأََجَر، خمتار ال�سحاح مادة اأََجَر.  (2(
املعجم الو�سيط مادة عقر، خمتار ال�سحاح مادة عقر.  (3(
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تعريف )كورونا(: 

اإن فريو�سات كورونا هي زمرة وا�سعة من الفريو�سات ت�سمل فريو�سات ميكن اأن 
تت�سبب يف جمموعة من العتاللت يف الب�سر، ترتاوح ما بني نزلة الربد العادية وبني 
املتالزمة التنف�سية احلادة الوخيمة. كما اأن الفريو�سات من هذه الزمرة تت�سبب يف 

عدد من الأمرا�ص احليوانية))). 

 )كورونا كوفيد 9) احلادث(: 

�ساللة  من  اكت�سافه  مت  فريو�ص  اآخر  ي�سببه  ُمعٍد  مر�ص  هو  كوفيد-9)  مر�ص 
فريو�سات كورونا، ومل يكن هناك اأي علم بوجود هذا الفريو�ص اجلديد ومر�سه قبل 
بدء تف�سيه يف مدينة ووهان ال�سينية يف كانون الأول/ دي�سمرب 9)20م، وقد حتّول 

كوفيد-9) الآن اإلى جائحة توؤثر على العديد من بلدان العامل. 

ويظن اأن الفريو�ض حيواين املن�شاأ يف الأ�شل، ولكن احليوان اخلازن غري معروف 
حتى الآن ب�سكل موؤكد، وهناك �سبهات حول اخلفا�ص واآكل النمل، واأما انتقاله من 
اإن�سان لآخر فقد ثبت اأنه وا�سع النت�سار، وترتاوح العدوى بني حامل الفريو�ص من دون 
التنف�ص )يف احلالت  وال�سعال و�سيق  ت�سمل احلمى  �سديدة.  اأعرا�ص  اإلى  اأعرا�ص 
املتو�سطة اإلى ال�سديدة)؛ قد يتطور املر�ص خالل اأ�سبوع اأو اأكرث من معتدل اإلى حاد. 
ون�شبة كبرية من احلالت املر�شية حتتاج اإلى عناية �شريرية مركزة؛ ومعدل الوفيات 
البلد  ح�سب  تختلف  ولكنها   %3 اإلى   %2 حوايل  عام  ب�سكل  امل�سخ�سة  احلالت  بني 
و�سدة احلالة. ول يوجد لقاح متاح ملنع هذه العدوى. وتبقى تدابري مكافحة العدوى 
اجل�سدي  والتباعد  ال�سعال،  وكظم  اليد  غ�سل  )اأي  للوقاية  الأ�سا�سية  الدعامة  هي 
النا�ص).  بني  الجتماعي  بالتباعد  ي�سمى  ما  اإلى  بالإ�سافة  باملر�سى  يعتنون  للذين 
واملعرفة بهذا املر�ص غري مكتملة وتتطور مع الوقت؛ عالوة على ذلك، فمن املعروف 
موقع منظمة ال�سحة العاملية على �سبكة النرتنت، موقع وزارة ال�سحة ال�سعودية على �سبكة الإنرتنت   (((

تاريخ الزيارة 0/29)/)44)هـ.
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اأن الفريو�شات التاجية تتحول وتتجمع يف كثري من الأحيان، وهذا ميثل حتٍد م�شتمر 
لفهمنا للمر�ص وكيفية تدبري احلالت ال�سريرية))). 

تعريف الإيجار يف ا�ضطالح الفقهاء: 

عرف احلنفية الإيجار باأنه: “عقد على املنافع بعو�ص”)2). 

وعرفه املالكية باأنه: “متليك منافع �سيء مباحة مدة معلومة بعو�ص”)3). 

للبذل  قابلة  مباحة  معلومة  منفعة مق�سودة  “عقد على  باأنه:  ال�سافعية  وعرفه 
والإباحة بعو�ص معلوم”)4). 

“عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عني  وعرفه احلنابلة باأنه: 
معلومة، اأو مو�سوفة يف الذمة، اأو عمل معلوم بعو�ص معلوم”)5). 

واإن  بعو�ص،  منفعة  على  عقد  باأنه  متقاربة،  لالإيجار  الفقهاء  تعريفات  وتبدو 
املنفعة  بكون  وذلك  اأكرث؛  قيوًدا  لت�سمنهما  اأجمع؛  واحلنابلة  ال�سافعية  تعريفا  كان 
مق�سودة معلومة مباحة، والعني معلومًة اأو مو�سوفة يف الذمة، وبكون العو�ص معلوًما. 

ثانًيا: اأركان الإجارة و�ضروطها: 

اأركان الإيجار عند احلنفية ركنان: الإيجاب والقبول)6). 

وعند اجلمهور من املالكية وال�سافعية واحلنابلة خم�سة، وهي: 

املوؤجر: وهو الذي يوؤجر املنفعة. . )
موقع منظمة ال�سحة العاملية على �سبكة النرتنت، موقع وزارة ال�سحة ال�سعودية على �سبكة الإنرتنت   (((

تاريخ الزيارة 0/29)/)44)هـ. 
انظر: بدائع ال�شنائع للكا�شاين 74/4)، تبيني احلقائق للزيلعي 05/5).  (2(

انظر: ال�سرح الكبري للدردير 2/4، الفروق للقرايف 4/4.   (3(
انظر: مغني املحتاج لل�سربيني 332/2.   (4(

انظر: ك�ساف القناع 537/3، املغني لبن قدامة 398/5.   (5(
انظر: املب�شوط لل�شرخ�شي 5)/74، بدائع ال�شنائع للكا�شاين 73/4).   (6(
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امل�ستاأجر: الذي يبذل الأجرة. . 2

الأجرة: وهي املال املبذول مقابل املنفعة. . 3

املنفعة: وهي ال�سيء املعقود عليه.. 4

ال�سيغة: وهي الإيجاب والقبول من الطرفني))). . 5

ثالًثا: �شروط الإجارة: 

تعددت تق�شيمات الفقهاء ل�شروط الإجارة، وميكن جعلها اإجماًل فيما يلي: 

اأن يكون كل من العاقدين جائز الت�سرف. . )

معرفة املنفعة ك�سكنى الدار، اأو خدمة الآدمي. . 2

معرفة الأجرة. . 3

اأن تكون املنفعة مباحة ل حمرمة كدار لل�سكن. . 4

فال ت�سح الإجارة على نفع حمرم كالغناء، وجعل داره كني�سة، اأو لبيع اخلمر. 

اأجزائها، . 5 دون  نفعها  على  يعقد  واأن  �سفة،  اأو  بروؤية  املوؤجرة  العني  معرفة 
واأن تكون مقدوًرا على ت�سليمها، واأن ت�ستمل على املنفعة املباحة، واأن تكون 

مملوكة للموؤجر، اأو ماأذوًنا له فيها. 

اأن تكون الإجارة بر�سا الطرفني اإل من اأُكره بحق. . 6

ح�سول الإيجاب والقبول بني الطرفني. . 7

معرفة مدة الإجارة ك�سهر، اأو �سنة ونحوهما)2). . 8
 ،332/2 املحتاج  مغني   ،394/( املهذب   2(8/2 املجتهد  بداية   ،((8/4 للحطاب  اجلليل  مواهب  انظر:   (((
ك�ساف القناع 547/3، املغني لبن قدامة 397/5، مو�سوعة الفقه الإ�سالمي ملحمد التويجري 63/2)-74). 
انظر: بدائع ال�شنائع للكا�شاين 76/4)، ال�سرح الكبري للدردير 3/4 مغني املحتاج لل�سربيني اخلطيب   (2(
332/2، املغني 398/5، الفقه الإ�سالمي واأدلته اأ د وهبة الزحيلي 458/5، مو�سوعة الفقه الإ�سالمي 

ملحمد التويجري 2/ 63)-)27. 
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رابًعا: اأدلة م�ضروعية الإجارة: 

ا�ستدل الفقهاء على م�سروعية الإجارة بدليل الكتاب وال�سنة والإجماع: 

من القراآن الكرمي: 

ڭ  . ) ۓ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   )ہ   تعالى:  اهلل  قول 
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  

ې  ې  ې  ى( ]الق�س�ص: 27-26[. 

م�سروعة  وعندهم  بينهم  الإجارة  اأن  على  الأولى  الآية  دّلت  الدللة:  وجه 
معلومة، وكذلك كانت يف كل ملة، وهي من �سرورة اخلليقة وم�سلحة اخللطة 
الآية الأخرى على �سرعية قيام عقد الإجارة بني مو�سى  النا�ص، ودلت  بني 
 و�سالح مدين، ومل يرد نا�سخ، فيلزمنا هذا احلكم على اأنه �سريعتنا، 

ل على اأنه �سريعة من قبلنا، كما يعرف يف اأ�سول الفقه))). 

قوله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]الطالق: 6[. . 2

بينها  فرق  ول  العمل،  الإجارة يف  م�سروعية  على  الآية  ن�ست  الدللة:  وجه 
وبني اإجارة الأ�سياء)2). 

من ال�ضنة: 

وردت يف �سنة امل�سطفى اأدلة كثرية على م�سروعية الإجارة �سواء كانت يف اإجارة 
الأ�سياء اأو العمل، منها: 

روى م�سلم عن ثابت بن ال�سحاك: اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن املزارعة، واأمر . )
باملوؤاجرة، وقال: »ل باأ�ص بها«)3). 

انظر: املب�شوط لل�شرخ�شي 5)/74، اأحكام القراآن لبن العربي 466/3)، اليجار اأهميته، م�سروعيته،   (((
خ�سائ�ص عقده اأ. د. حممد جرب الألفي موقع الألوكة تاريخ الزيارة 0/29)/)44)هـ. 

الألفي  اأ. د. حممد جرب  اأهميته، م�سروعيته، خ�سائ�ص عقده  الإيجار  انظر بدائع ال�سنائع 73/4،   (2(
موقع الألوكة. 

رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب يف املزارعة واملوؤاجرة، حديث رقم )2990).   (3(
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ا عن حنظلة بن قي�ص قال: �ساألت رافع بن َخديج عن ِكراء . 2  وروى م�سلم اأي�سً
الأر�ص بالذهب والف�سة، فقال: »ل باأ�ص به«))). 

من الإجماع: 

اأجمع الفقهاء على م�سروعية الإجارة يف اجلملة وممن نقل الإجماع ابن قدامة 
وابن ر�سد وغريهم. 

جاء يف املغني: “اأجمع اأهل العلم يف كل ع�سر وكل م�سٍر على جواز الإجارة، اإل 
ما يحكى عن عبدالرحمن بن الأ�سم اأنه قال: ل يجوز ذلك؛ لأنه غرر، يعني اأنه يعقد 
على مناَفع مل تخلق، وهذا غلٌط ل مينع انعقاد الإجماع الذي �سبق يف الأع�سار، و�سار 
الأم�سار  فقهاء  الإجارة جائزة عند جميع  “اإن  ر�سد:  ابن  وقال  الأم�سار”)2)،  يف 

وال�سدر الأول”)3). 

وفيما يتعلق بالعقار يقول ابن قدامة: “ول خالف بني اأهل العلم يف اإباحة اإجارة 
ا�ستئجار  اأن  العلم على  اأهل  اأجمع كل من نحفظ عنه من  املنذر :    ابن  قال  العقار 
من  بد  ول  معلومة ،   معينة  مدة  يف  اإل  اإجارتها  جتوز  ول  جائز)4)،  والدواب  املنازل 
و�شفه  ول  اإطالقه ،   يجوز  ول  بذلك،   اإل  معلوًما  ي�شري  ل  فاإنه  م�شاهدته وحتديده 

وبهذا قال ال�سافعي”)5). 

رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب �سراء الأر�ص بالذهب والورق، حديث رقم )2987).   (((
املغني 397/5.   (2(

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد لبن ر�سد 220/2.  (3(
الإجماع لبن املنذر �ص45).   (4(

املغني 449/5.  (5(
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املبحث الأول
التاأ�سيل الفقهي للجائحة واعتبار )كورونا( من اجلوائح

وفيه مطلبان: 

املطلب الأول
التاأ�سيل الفقهي للجائحة

وفيه ثالثة فروع: 

الفرع الأول: تعريف اجلائحة واأمثلتها. 

ما  اجلائحة  اأن  يرون  فاحلنفية  اجلائحة،  مل�سطلح  الفقهاء  تعريفات  تعددت 
اأ�ساب الزرع من اآفة فهلك اأو غرق ومل ينبت))). 

وعند املالكية: “هي ما ل ُي�ستطاع دفعه ك�سماوي وجي�ص”)2). 

وعند ال�سافعية: “هي العاهة والآفة كالريح وال�سم�ص”)3). 

وعند احلنابلة: “كل اآفة ل �سنع لالآدمي فيها كالريح والربد واجلراد والعط�ص”)4). 

ومن اأمثلتها التي يذكرها الفقهاء: النار، والريح، والثلج، والغرق بال�سيل، والربد، 
والطري الغالب، واملطر امل�سر، والدود، والقحط، والعفن، واجلراد، واجلليد، والغبار 

املف�سد، والعط�ص، وال�ساعقة، واحلر)5). 
حا�سية ابن عابدين 47/5.   (((

انظر مواهب اجلليل للحطاب 507/4.   (2(
انظر: حا�سية اجلمل 206/3.   (3(

انظر املغني 86/4.   (4(
انظر: مواهب اجلليل 507/4، املغني 86/4.   (5(
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ما  الآدمي ومنها  ما كان من �سنع  اأنواع منها  اأن اجلوائح على  الفقهاء  ويذكر 
ل �سنع لالآدمي فيه وبع�سهم يذكر الآفة ال�سماوية وغري ال�سماوية، وبع�سهم يطلق 

عليها الأعذار، اإل اأن ما يعنينا يف هذا البحث هو ما ل �سنع لالآدمي فيه. 

الفرع الثاين: و�ضع اجلوائح

اأنه مت  اإل  البيع  واإن كانت يف  و�سع اجلوائح م�ساألة معروفة عند الفقهاء، وهي 
عليها،  يقا�ص  اأن  ميكن  وما  اجلوائح  معنى  تاأ�سيل  لأجل  البحث  هذا  يف  اإيرادها 
ومثالها: فيما لو ا�سرتى رجل ثمًرا بعدما بدا �سالحه، فا�سرتى ثمرة ع�سر نخالت 
-مثاًل-، وقد بدا �سالحها، و�سلَّم للبائع الثمن، وت�سرف فيه، ثم بق�ساء اهلل وقدره 
جاء جراد فاأكله، اأو جاءت ريح فاأ�سقطته، اأو جاءت �ساعقة فاأحرقته، يعني: اأ�سابته 

اآفة �سماوية ل �سنع لآدمي فيها. 

يقال  اأم ل  املال؟  امل�سرتي  وي�سرتجع  بو�سع احلوائج  يقال  ففي هذه احلال هل 
بو�سعها ويكون املال للبائع؟ اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني: 

القدمي  يف  وال�سافعي  مالك  قول  وهو  اجلوائح  بو�سع  القول  هو  الأول:  القول 
واأحمد))). 

القول الثاين: عدم الأخذ بو�شع اجلوائح وهو قول اأبي حنيفة و�شاحبيه وال�شافعي 
يف اجلديد)2). 

اأدلة القول الأول: 

حديث جابر  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن بعت من اأخيك ثمًرا فاأ�سابته . )
جائحة فال يحل لك اأن تاأخذ منه �سيًئا مب تاأخذ مال اأخري بغري حق«)3). 

انظر: التمهيد لبن عبدالرب 95/2)، بداية املجتهد 86/2)، رو�سة الطالبني 45/3، املغني 4/ 5)2.   (((
انظر: احلجة لل�شيباين 556/2، الأم لل�سافعي 57/3 رو�سة الطالبني 45/3.   (2(

رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب امل�ساقاة، باب و�سع اجلوائح، حديث رقم )3004).   (3(
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بجائحة،  الثمر  اإ�سابة  املال عند  اأخذ  نهى عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  الدللة:  وجه 
والنهي يقت�سي التحرمي. 

حديث جابر  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بو�سع احلوائج))). . 2

وجه الدللة: اأن هذا اأمر �سريح من النبي ملسو هيلع هللا ىلص بو�سع احلوائج، والأمر يفيد 
الوجوب. 

ذكرها  التي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  عن  املروية  الآثار  باأن  الأدلة:  هذه  ونوق�ست 
اأ�سحاب القول الأول القائلني بو�سع اجلوائح مقبولة �سحيحة على ما جاء؛ 
ول�سنا ندفع من ذلك �سيًئا، ل�سحة خمرجه، ولكنا نخالف التاأويل الذي تاأوله 
عليه اأهل املقالة الأولى، ونقول اإن معنى اجلوائح املذكورة فيها هي: اجلوائح 
خراجها  التي  اخلراجية،  الأر�سني  يف  ويجتاحهم  بها،  النا�ص  ي�ساب  التي 
�سالًحا  ذلك  يف  لأن  لزم؛  واجب  عنهم،  اخلراج  ذلك  فو�سع  للم�سلمني، 
فال.  املبيعات  الأ�سياء  يف  فاأما  اأرا�سيهم  عمارة  يف  لهم  وتقوية  للم�سلمني، 
فهذا تاأويل حديث جابر الذي قال فيه: »اأمر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بو�سع اجلوائح«. 

واأما حديث جابر: اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن بعت من اأخيك ثمًرا فاأ�سابته 
جائحة فال يحل لك اأن تاأخذ منه �سيًئا مب تاأخذ مال اأخيك بغري حق«؛ فذكر فيه 
البيع، ومل يذكر فيه القب�ص فذلك عندنا على البياعات التي ت�ساب يف اأيدي 
بائعيها، قبل قب�ص امل�سرتي لها، فال يحل للباعة اأخذ اأثمانها؛ لأنهم ياأخذونها 
يف  و�سار  امل�سرتون،  قب�سه  ما  فاأما  عندهم.  احلديث  تاأويل  فهذا  حق  بغري 
اأيديهم، فذلك ك�سائر املبيعات التي يقب�سها امل�سرتون لها، فيحدث بها الآفات، 

فيذهب من اأموال امل�سرتين لها، ل من اأموال باعتها، فكذلك الثمار)2). 

وميكن اأن يجاب عن ذلك: باأن هذا �سرف لظاهر احلديث عن معناه بدون 
دليل، وحديث جابر  عام ي�سمل ما كان قبل القب�ص وبعده. 

رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب امل�ساقاة، باب و�سع اجلوائح، حديث رقم )3008).   (((
احلجة لل�شيباين 556/2، 562.   (2(
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توفيته، بدليل ما . 3 البائع فيه حق  اأنه مبيع، بقي على  ال�سبه  القيا�ص: قيا�ص 
عليه من �سقية اإلى اأن يكمل، فوجب اأن يكون �سمانه منه))). 

اأدلة القول الثاين: 

حديث اأبي �سعيد اخلدري  قال: اأ�سيب رجل يف عهد الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يف . )
فت�سدق  عليه«،  »ت�سدقوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  فقال  دينه،  فكرث  ابتاعها،  ثمار 
النا�ص عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لغرمائه: »خذوا 

ما وجدمت ولي�ص لكم اإل ذلك«)2). 

وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يعترب اجلائحة اأو ي�سقط لأجلها الثمن. 

رجاًل  اأن  حكى  فاإنه  امل�ساألة؛  يف  �سريًحا  ولي�ص  جممل  كالم  باأنه  ونوق�ص: 
ا، فكرث دينه لذلك،  ا�سرتى ثماًرا فكرثت ديونه، فيمكن اأن ال�سعر كان رخي�سً
اأن هذا قبل  ال�سوق، ويحتمل  اأو  البيت  اإلى  تلفت بعد حيازتها  اأنها  ويحتمل 

نهيه اأن ُتباع الثمار قبل بدو �سالحها)3). 

ما جاء يف موطاأ مالك اأن امراأة اأتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: اإن ابني ا�سرتى ثمرة . 2
من فالن، فاأذهبتها اجلائحة ف�ساألته اأن ي�سع عنه فتاألى اأن ل يفعل، فقال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »تاألى فالن اأن ل يفعل خرًيا«؛ ف�سمع بذلك رب املال فاأتى ر�سول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�سول اهلل هو له)4). 

جواز  بها  يتعلق  التخلية  لأن  عليه؛  لأجربه  واجًبا  كان  لو  اأنه  الدللة:  وجه 
الت�سرف، فتعلق بها ال�سمان، كالنقل، والتحويل، ولأنه ل ي�سمنه اإذا اأتلفه 

بداية املجتهد، ابن ر�سد 2/ 86).   (((
رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب امل�ساقاة، باب و�سع اجلوائح، حديث رقم ) 3009).   (2(

فتاوى ابن تيمية 5)/456.   (3(
ال�سنن ال�سغرى  والبيهقي يف  الثمار والزروع ))/54)،  بيع  اأخرجه مالك يف املوطاأ، يف اجلائحة يف   (4(
253/2، وفيه حارثة بن اأبي الرجال �سعيف، انظر: البدر املنري يف تخريج اأحاديث ال�سرح الكبري لبن 

امللقن 7/5)). 
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اآدمي كذلك ل ي�سمنه باإتالف غريه وعليه فالنبي  ندب اإلى خري 
ل واجب))). 

ونوق�ص: باأن اخلري قد يكون واجًبا وقد يكون م�ستحًبا، وباأن عدم احلكم عليه 
لعدم مطالبة اخل�سم، وح�سور البينة اأو الإقرار، اأو لعل التلف كان بعد كمال 

ال�سالح)2). 

ا مبا روي عن �سعد بن اأبي وقا�ص اأنه ابتاع من عبدالرحمن بن . 3  واحتجوا اأي�سً
عوف  عنًبا له بالعقيق، فجاء بالبينة على اأن الثمر الذي ا�سرتاه قد 
اأ�سابته احلائجة فاخت�سما اإلى عثمان بن عفان  فق�سى بالثمن وافًيا 
على عبدالرحمن برد الثمن اإلى �سعد، وقال هو من مال اهلل مّن على هذا، 
وابتالك بك. فقد اأخذ �سعد بن اأبي وقا�ص الثمن، ولو كان حراًما مل ياأخذه، 
وهذا الق�ساء ق�سى به عثمان بن عفان  يف جماعة من اأ�سحاب ر�سول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ور�سي عنهم اأجمعني مل يرد ذلك عليه ومل يعب به)3). 

كل . 4 يف  املبيع  قب�ص  واأن  البيوع،  ب�سائر  ال�سالح  بدو  بعد  الثمار  بيع  ت�سبيه 
بيع اإذا هلك يكون من �سمان امل�سرتي، ويف هذا البيع قب�ص امل�سرتي املبيع 

بالتخلية فيكون من �سمانه، ل من �سمان البائع)4). 

ونوق�ص: باأن ذلك ممنوع، بل تلف قبل متام القب�ص وكماله، بل وقبل التمكن 
من القب�ص؛ لأن البائع عليه متام الرتبية من �سقي الثمر، حتى لو ترك ذلك 

لكان مفرًطا، فالقيا�ص ل ي�سح)5). 
انظر: اأثر العذر واجلائحة يف عقدي البيع والإجارة لنزار اأحمد عوي�سات، �ص58.   (((

انظر: املرجع ال�سابق �ص)6.   (2(
احلجة لل�شيباين 559/2، ومل اأقف على �سحة هذا الأثر.   (3(

بداية املجتهد 86/2).   (4(
انظر: اأثر العذر واجلائحة يف عقدي البيع والإجارة لنزار اأحمد عوي�سات، �ص62.   (5(
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الرتجيح: 

الراجح واهلل اأعلم هو القول الأول قول الأخذ بو�سع اجلوائح وذلك ملا يلي: 

قوة اأدلتهم ومناق�شة اأدلة القول الثاين مبا �شبق. . )

�سراحة اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بو�سع اجلوائح، والأمر للوجوب ولي�ص هناك �سارف . 2
عن الوجوب. 

وال�سرر . 3 بامل�سرتي،  يحل  الذي  لل�سرر  رفع  فيه  اجلوائح  بو�سع  القول  اأن 
مرفوع يف ال�سريعة. 

اإذ . 4 ال�سريعة؛  الذي قامت عليه  العدل  القول بو�سع اجلوائح مقت�سى  اأن 
لي�ص من العدل ول الإن�ساف اأن يدفع امل�سرتي قيمة ما هلك باأمر عام 

من قدر اهلل. 

الــزرع يف  امل�ضرتى وجائحة  والثمر  الــزرع  الفرق بني جائحة  الثالث:  الفرع 
الأر�س امل�ضتاأجرة

ا�ستيفائها،  من  التمكن  قبل  تعطلت،  اإذا  الإجارة  منافع  اأن  الأئمة  بني  نزاع  ل 
�سقطت الأجرة. ومل يتنازعوا يف ذلك كما تنازعوا يف تلف الثمرة املبيعة؛ لأن الثمرة 
بحال،  تقب�ص  فلم  توجد،  مل  التي  املنفعة  واأما  بالتخلية،  قب�ست  يقولون  قد  هناك 
الإجارة،  بطلت  قب�سها،  قبل  تلفت  اإذا  املوؤجرة،  العني  اأن  على  الإجماع  نقل  ولهذا 
وكذلك اإذا تلفت عقب قب�سها، وقبل التمكن من النتفاع، اإل خالفا �ساًذا حكوه عن 
اأبي ثور؛ لأن املعقود عليه تلف قبل قب�سه، فاأ�سبه تلف املبيع بعد القب�ص، جعال لقب�ص 

ا للمنفعة))).  العني قب�سً

ا للزراعة، فزرعها فهلك الزرع بجائحة، من �سيل، اأو جراد،  فمن ا�ستاأجر اأر�سً
الف�سخ، ول حط �سيء من الأجرة؛  له  اأو كرثة املطر، مل يكن  اأو برد،  اأو �سدة حر، 

مغني املحتاج 456/2، حا�سية ابن عابدين 76/6، املب�شوط 6)/6. 6، فتاوى ابن تيمية 5)/462.   (((
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لأن اجلائحة حلقت مال املكرتي، ل منفعة الأر�ص، فاأ�سبه ما لو اكرتى دكاًنا لبيع 
املالب�ص، فاحرتقت املالب�ص، فال تنف�سخ الإجارة يف الدكان))). 

املدة  يف  الإجارة  انف�سخت  الإنبات،  قوة  اأبطلت  بجائحة،  الأر�ص  تلفت  ولو 
الباقية)2)، وكذلك لو اأ�ساب الأر�ص غرق مينع الزرع، وذهب بها �سيل انف�سخت يف 
اآخرها،  اأو  ال�سنة،  اأول  فتنهدم يف  �سنة  ي�ستاأجرها  الدار  مثل  وذلك  املتبقية،  املدة 

فيكون عليه من الأجرة، بقدر ما �سكن، وا�ستخدم، وي�سقط عنه ما بقي)3). 

ويجب التفرقة بني جائحة الزرع والثمر، وجائحة الزرع يف الأر�ص امل�ستاأجرة، 
التمكن  قبل  تلفت  فاإذا  والزرع،  الثمر  نف�ص  بالعقد  ملك  والزرع  للثمر  فامل�سرتي 
بالعقد النتفاع  ا�شتحق  امل�شتاأجر فاإمنا  واأما  البائع،  تلفت من ملك  القب�ض،  من 
بالأر�ص، واأما الزرع نف�سه فهو ملكه احلادث على ملكه، مل ميلكه بعقد الإجارة، 
واإمنا ملك بعقد الإجارة املنفعة التي تنبته اإلى حني كمال �شالحه، فيجب التفرقة 
امل�ستاأجرة  الأر�ص  منفعة  يف  اجلائحة  وبني  امل�سرتى،  والثمر  الزرع  جائحة  بني 

املزروعة)4). 

 يف معر�ص التفرقة بني اجلائحتني، جائحة الزرع والثمر  وقال ال�سافعي 
امل�سرتى بعد بدو �سالحه وقبل اأن يجذ، وجائحة الزرع يف الأر�ص امل�ستاأجرة. فقال: 
“اإن من و�شع اجلائحة يف الأولى فاإمنا ي�شعها باخلب، وباأنه اإذا كان البيع جائًزا يف 
�شراء الثمرة اإذا بدا �شالحها، وتركها حتى جتذ، فاإمنا ينزلها مبنزلة الإيجار الذي 
يقب�ص به الدار، ثم متر به اأ�سهر، ثم تتلف الدار، في�سقط عنه الإيجار من يوم تلفت، 
ال�سراء يف هذا املو�سع غنًما يتم  التي اكرتى وا�سرتى تلفت، وكان  العني  اأن  وذلك 
ب�شالمته اإلى اأن يجذ، واملكرتي الأر�ض مل ي�شرت من رب الأر�ض زرًعا، واإمنا اكرتى 

ك�ساف القناع 29/3، حا�سية الد�سوقي 5/4.   (((
مغني املحتاج 456/2، حا�سية ابن عابدين 76/6.   (2(

حا�سية الد�سوقي 5/4، ال�سرح ال�سغري مع حا�سية ال�ساوي للدردير 7/4.   (3(
فتاوى ابن تيمية 5)/47، 469، اأثر العذر واجلائحة يف عقدي البيع والإجارة، لنزار اأحمد عوي�سات،   (4(

�ص)0). 
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ا، األ ترى اأنه لو تركها، فلم يزرعها حتى مت�سي �سنة، كان عليه كراوؤها، ولو  اأر�سً
تكاراها حتى اإذا ا�ستح�سدت، فاأ�ساب الأر�ص حريق فاحرتق الزرع، مل يرجع على 
رب الأر�ض ب�شيء من قبل اأنه مل يتلف �شيء كان اأعطاه اإياه، اإمنا تلف �شيء ي�شعه 
الزارع من ماله، كما لو تكارى منه داًرا للرب فاحرتق الرب، ول مال له غريه، وبقيت 

الدار �ساملة، مل ينتق�ص �سكنها كان الكراء له لزًما”))). 

به و�سع اجلوائح  الذي يكون  ال�سبب  وم�ساألة و�سع اجلوائح مفيدة يف معرفة 
اأثر  هو  البحث  هذا  يف  يعنينا  الذي  اأن  اإل  امل�ستاأجرة،  الأر�ص  يف  الزرع  وكذلك 
اجلوائح اأو العذر يف عقد الإيجار، مما يكون داخاًل يف نظرية ال�سرورة يف ال�سريعة 
خ�سبة  املدى،  ف�سيحة  نظرية  ال�سنهوري:  الدكتور  قال  كما  وهي  الإ�سالمية، 
النتائج، تت�سع لنظرية الظروف الطارئة)2)؛ لأن ال�سرورة توجب اإزالة ال�سرر، ولها 
تطبيقات كثرية منها نظرية العذر يف ف�سخ الإيجار، واإنقا�ص الثمن ب�سبب اجلوائح 

يف بيع الثمار)3). 

املطلب الثاين 
اعتبار )كورونا( من اجلوائح

اندراج  يف  واختلفوا  القانون  مبنظور  اجلائحة  هذه  القانونيون  تناول  لقد 
ترقى  ل  ولكن  اخل�شائر  ت�شبب  التي  الطارئة  الظروف  حتت  )كورونا(  جائحة 
ل�شتحالة التنفيذ، اأو حتت القوة القاهرة التي جتعل من تنفيذ اللتزام العقدي 

الأم لل�سافعي 9/4).   (((
اأثناء  حتدث  التي  املتوقعة  غري  الظروف  على  املدنية  القوانني  يف  يطلق  م�شطلح  الطارئة  الظروف   (2(
تنفيذ العقد ومل تكن يف بدايته وت�سبب خ�سائر ج�سيمة تتجاوز اخل�سارة املاألوفة، وجتعل احلق للطرف 
املت�شرر اأن يطلب من الطرف الآخر م�شاركته يف اخل�شارة التي حتملها اأو جزء منها، ولها عدة اأمثلة 

يف النظام ال�سعودي. 
نظرية العقد لل�سنهوري: )/969، م�سادر احلق لل�سنهوري: 96/6، الفقه الإ�سالمي واأدلته اأ. د وهبة   (3(

الزحيلي 6/4)7. 
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الوباء  يعترب هذا  الفقهي، وهل  يتناول اجلانب  البحث  اأن هذا  اإل  م�ستحيال)))، 
جائحة ياأخذ اأحكام اجلوائح والأعذار التي يذكرها الفقهاء؟

�سبق يف التمهيد اأن منظمة ال�سحة العاملية قد �سّنفت مر�ص كورونا كوفيد 9) 
باأنه جائحة عاملية، وقد اأقر ذلك جممع الفقه الإ�سالمي الدويل املنبثق عن منظمة 
التعاون الإ�سالمي، وبذلك جاء ن�ص هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية، 
)/))/)44)هـ،  بتاريخ:  عنها  ال�سادر  البيان  يف  جاء  )جائحة)،  �سّمته  حيث 
2020/6/22م: “... واطلعت على ما قرره اأهل الخت�سا�ص من اأن التجمعات تعترب 
ال�سبب الرئي�ص يف انتقال العدوى يف ظل ما ي�سهده العامل من جائحة كورونا...”)2)، 
وجاء يف تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لهذا العام، والتي عقدت عرب تقنية 
امل�شتجد  كورونا  »فريو�ض  عنوان  حتت  2020م،  اإبريل   (6 يوم  الفيديو  موؤمترات 

)كوفيد 9)) وما يتعلق به من معاجلات طبية واأحكام �سرعية«: 

التعريف باملر�س:

يف  التهاب  هو   (9 بكوفيد  اخت�ساًرا  املعروف   20(9 التاجي  الفريو�ص  مر�ص 
العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعلنت  وقد  جديد،  تاجي  فريو�ص  ب�سبب  التنف�سي  اجلهاز 

ر�سمًيا اأن هذا الوباء جائحة عاملية يف )) مار�ص 2020م)3). 

ويفهم من ن�شو�ض الفقهاء اأنه يجب توافر بع�ض ال�شروط حتى يتم تفعيل مبداأ 
و�شع اجلوائح وفقا للفقه الإ�شالمي، واأهم ال�شروط يف اجلملة: 

اأن تكون اجلائحة عامة ولي�ست خا�سة. . )
انظر: مقال: جائحة كورونا واآثارها على التعاقدات الإدارية، خالد احلب�سان، �سحيفة مكة، الثالثاء:   (((
9/5/)44)هـ، اأثر جائحة كورونا على اللتزام القانوين يف اإطار العالقات القانونية بني القوة القاهرة 
املوقع:  زيارة  تاريخ  �سطام،  الأمري  جامعة  �سحيفة  خوجلي،  الن�سر  �سيف  د.  الطارئة،  والظروف 

2020/6/29م. 
نقاًل عن موقع )وا�ص) على ال�سبكة العنكبوتية.   (2(

موقع جممع الفقه الإ�سالمي على ال�سبكة العنكبوتية تاريخ الزيارة 0/29)/)44).   (3(
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اأن يكون �سبب اجلائحة خارجي ل عالقة لأطراف العقد به. . 2

عدم اإمكانية تفادي اجلائحة اأو اأ�سرارها. . 3

باأحد . 4 اإخالله  واأل يكون  بواجباته،  بالقيام  املتعاقد  الطرف  يقوم  اأن  ويجب 
واجباته من التفريط اأو الإهمال يف �سيء))). 

فعندما يكون الطرف املتعاقد متمكًنا من القيام بالتزامه ولكنه يهمل القيام به 
اأدائه ثم وقعت اجلائحة فحينها ل جمال لإعمال مبداأ و�سع اجلوائح  اأو يتاأخر يف 
بحقه؛ لأنه قد فّرط يف حق املتعاقد الخر، واجلائحة بح�شب ن�ض الفقهاء ل تو�شع 

عنه يف حالته تلك)2). 

ويرتجح لدى الباحث اأن كورونا كوفيد 9) جائحة تاأخذ اأحكام اجلوائح والأعذار 
التي يذكرها الفقهاء، وذلك ملا يلي: 

اأن هذا املر�ص مل يقت�سر على بلد واحد اأو قطر معني، بل اإنه انت�سر ب�سرعة . )
كبرية عرب احلدود الدولية، وتف�ّسى باملاليني يف العامل كله، و�سّنفته املنظمات 
يف  الإ�سالمي  الفقه  جممع  ذكره  ما  وذلك  جائحة،  باأنه  العاملية  ال�سحية 

تو�سياته وهيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية يف قرارها. 

انت�ساره ت�سببت يف تخوف الدول وال�سعوب منه، واتخذت و�سائل . 2 اأن �سرعة 
اإلى  يوؤدي  وما  الوفاة،  ومنها  ي�سببها  التي  عواقبه  لتجّنب  واحلذر  احليطة 
الهالك فاإنه ينطبق عليه اأن يكون جائحة، كما �سبق يف بيان معنى اجلائحة. 

اأن هذا املر�ص ت�سبب يف تعطل امل�سالح القت�سادية، واأوقف عجلة التجارة، . 3
فهو مبثابة ال�سدة التي جتتاح املال في�سدق عليه اأن يكون جائحة. 

انظر: حا�سية ابن عابدين 32/9)، حا�سية اخلر�سي 7/)27، التمهيد لبن عبدالرب 95/2)، بداية   (((
املجتهد 86/2)، رو�سة الطالبني 45/3، حا�سية الرملي 445/5،، املغني 4/ 5)2. 

نقال عن مقال يف �سحيفة الإمارات اليوم بتاريخ 29 مايو 2020 د اأحمد عبدالعزيز احلداد كبري مفتني   (2(
مدير اإدارة الإفتاء بدائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي. 
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اأن لفظ اجلوائح والأعذار وما لي�ص لالأيدي �سنع فيه التي يذكرها الفقهاء . 4
�سنع  لالأيدي  ولي�ص    اهلل  بقدر  فهو  املر�ص،  هذا  على  تنطبق 
فيه، والفقهاء يذكرون الآفات ال�سماوية يف م�ساألة و�سع اجلوائح، والأر�ص 
املنفعة  ا�ستيفاء  مينع  الذي  الغالب  الأمر  ويذكرون  للزراعة،  امل�ستاأجرة 

كاملر�ص ونحوه، ول�سك اأن ذلك ينطبق على هذا املر�ص. 

وبالتايل فمر�ص )كورونا) جائحة عاملية باملعنى اللغوي، واآفة مانعة من ال�ستفادة 
من العني املوؤجرة، مبقت�سى تعريف الفقهاء. 

اآثار  بتطبيق  يطالب  فال  لل�شرر،  الفعلي  الأثر  حتقق  من  لبد  اأنه  اإلى  وي�شار 
الغذائي  التموين  حمالت  اأ�سحاب  كمثل  منها،  يت�سرر  مل  من  زمنها  يف  اجلائحة 

وغريهم ممن مل يلحقهم يف هذه اجلائحة �سرر. 
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املبحث الثاين
اأجرة العقار يف وقت اجلائحة

وفيه مطلبان: 

املطلب الأول
اأجرة العقار الذي تعطلت منفعته

اإن اجلائحة اأو الوباء العام ل تعّطل كل الأعيان العقارية؛ فامل�ساكن امل�ستاأجرة 
منفعتها باقية، وكذلك املحالت التجارية التي مل ُتغلق، وغريها من الأعيان التي مل 

تتعطل منافعها. 

واحلكم يف هذا النوع وجوب دفع الأجرة من قبل امل�ستاأجر للموؤجر؛ لأن اأركان 
عقد الإيجار مكتملة، وال�شروط متحققة، ولي�ض هناك ما مينع من النتفاع بالعني، 
فال يحق ل�ساحب عقار مل تتعطل منفعة عقاره يف وقت والوباء واجلائحة اأن يطلب 
خف�ص الأجرة اأو ا�سقاطها، فاأ�سحاب اأ�سواق املواد الغذائية مل تغلق متاجرهم وقت 

اجلائحة، بل رمبا زادت اأرباحهم، لكرثة الإقبال على مواد التموين الغذائي. 

وميكن اأن ي�ستدل لذلك بعموم اأدلة م�سروعية الإجارة: 

 ما روى م�سلم عن ثابت بن ال�سحاك: اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن املزارعة، . )
واأمر باملوؤاجرة، وقال:» ل باأ�ص بها«))). 

ا عن حنظلة بن قي�ص قال: �ساألت رافع بن َخديج عن ِكراء . 2 ما روى م�سلم اأي�سً
الأر�ص بالذهب والف�سة، فقال: ل باأ�ص به)2). 

�سبق تخريجه.   (((
�سبق تخريجه.   (2(
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ووجه الدللة من احلديثني: اأنهما دالن على الإيجار ودفع الأجرة ولي�ص يف العني 
ما مينع من النتفاع بها فتكون الأجرة واجبة كما لو مل تكن هناك جائحة اأو وباء. 

واملتقرر يف كالم الفقهاء اأنه اإذا ح�سل هناك تعطل جزئي يف النتفاع مبنفعة 
العني لأمر خارج عن الإرادة كاجلائحة والوباء، مثل وباء كورونا الواقع يف هذا الزمن 

اأو غريه، فاإنه يدفع من الأجرة بقدر ما ا�ستفاد من العني. 

ومل اأقف على خالف بني الفقهاء يف هذا امل�ساألة، بل نقل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 
الإجماع على ذلك، حيث قال: “له اأن يف�سخ الإجارة وله اأن يحط من الأجرة بقدر ما 
نق�ص من املنفعة، ومن حكم بلزوم العقد وجميع الأجرة فقد حكم خالف الإجماع 

ول ينفذ حكمه”))). 

وقال : “ ول خالف بني الأمة اأن تعطل املنفعة باأمر �شماوي يوجب �شقوط 
الأجرة اأو نق�سها اأو الف�سخ، واإن مل يكن للم�ستاأجر فيه �سنع”)2). و�سياأتي اأن هناك 

من خالف يف م�شاألة ف�شخ العقد يف املطلب الثاين. 

وقال الكا�شاين “ اإن اإنكار الف�شخ عند حتقق العذر خروج عن العقل وال�شرع”)3). 

ن ا�شتاأجر حماًما يف قرية فنفر النـا�ُض  و�ُشئل �شم�ض الأئمة احللواين احلنفي عمَّ
الرفق  ي�ستطع  مل  اإن  قال:  الأجر؟  يجب  هل  الإجارة،  مدُة  وم�ست  اجلالء  ووقع 

باحلمام فال)4). 

اإلى  يوًما  ع�سرين  دخول  على  تكارى  اخلال�سة:  “ويف  الرائق:  البحر  يف  وجاء 
مو�سع كذا فما دخل اإل يف خم�سة وع�سرين يوًما. قال: يحط عنه من الأجرة بح�ساب 

ذلك، وي�ستقيم على قول اأبي يو�سف وحممد”)5). 
جمموع الفتاوى 308/30.   (((

جمموع الر�سائل وامل�سائل 408/5.   (2(
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )4/ 97)).   (3(

حا�سية ابن عابدين 06/9).   (4(
البحر الرائق �شرح كنز الدقائق، لبن جنيم )8/ 5)).   (5(
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وقال ابن قدامة يف املغني: “الق�سم اخلام�ص اأن يحدث خوف عام مينع من �سكنى 
ذلك املكان الذي فيه العني امل�شتاأجرة اأو حت�شر البلد ،  فيمتنع اخلروج اإلى الأر�ض 
امل�ستاأجرة للزرع ونحو ذلك فهذا يثبت للم�ستاأجر خيار الف�سخ، لأنه اأمر غالب مينع 
دابة لريكبها  ا�ستاأجر  ولو  العني،  فاأثبت اخليار كغ�سب  املنفعة ،   ا�ستيفاء  امل�ستاأجر 
اأو يحمل عليها اإلى مكان معني ،  فانقطعت الطريق اإليه خلوف حادث اأو اكرتى اإلى 
مكة فلم يحج النا�ص ذلك العام من تلك الطريق ،  فلكل واحد منهما ف�سخ الإجارة 
واإن اأحب اإبقاءها اإلى حني اإمكان ا�ستيفاء املنفعة جاز؛ لأن احلق لهما ل يعدوهما 
ا بامل�ستاأجر مثل اأن يخاف وحده لقرب اأعدائه من املو�سع  فاأما اإن كان اخلوف خا�سً
امل�ستاأجر ،  اأو حلولهم يف طريقه مل ميلك الف�سخ؛ لأنه عذر يخت�ص به ل مينع ا�ستيفاء 
املنفعة بالكلية ،  فاأ�سبه مر�سه، وكذلك لو حب�ص اأو مر�ص اأو �ساعت نفقته ،  اأو تلف 
متاعه مل ميلك ف�سخ الإجارة لذلك؛ لأنه ترك ا�ستيفاء املنافع ملعنى من جهته فلم 

مينع ذلك وجوب اأجرها عليه ،  كما لو تركها اختياًرا” ))). 

وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية : “اإذا ا�ستاأجر ما تكون منفعة اإيجاره للنا�ص، 
مثل احلمام والفندق والقي�سارية)2)، ونحو ذلك فنق�ست املنفعة املعروفة مثل اأن ينتقل 
جريان املكان ويقل الزبون خلوف اأو خراب اأو حتويل ذي �شلطان لهم ونحو ذلك، فاإنه 

يحط من امل�ستاأجر من الأجرة بقدر ما نق�ص من املنفعة املعروفة. واهلل اأعلم”)3). 

وقال : “فاإن جاء اأمر غالب يحجر امل�ستاأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد 
لزمه من الأجرة مبقدار مدة انتفاعه” )4). 

 و�سئل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية  اإذا تعطل بع�ص منافـع الدار .   فهـل ي�سقط 
مـن الأجـرة بقـدر ذلك ؟ 

املغني 28/5).   (((
القي�سارية: �سوق كبري يف املدن العتيقة تباع فيه الأثواب والزرابي ونحوها، انظر معجم الغني لعبدالغني   (2(

اأبو العزم، مادة َق�َسَر، باب القاف. 
جمموع الفتاوى )30/ ))3).    (3(

جمموع الفتاوى 545/30.   (4(
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امل�ستحقة  املنفعة  من  تعطل  ما  بقدر  الأجرة  من  عنه  ي�سقط  “نعم  فاأجاب :   
بالعقد ”))). 

وَقاَل اأبو القا�سم اخلرقي احلنبلي: “فاإن جاء اأمر غالب، يحجز امل�ستاأجر عن 
منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجر مبقدار مدة انتفاعه”)2). 

وقال ابن حزم الظاهري: “وكذلك اإن ا�سطر امل�ستاأجُر اإلى الرحيل عن البلد اأو 
ا�سطر املوؤاجُر اإلى ذلك، فاإن الإجارة تنف�سخ اإذا كان يف بقائها �سرٌر على اأحدهما، 

)ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   تعالى:  اهلل  لقول  اأو غري ذلك،  مانٍع،  اأو خوٍف  مانٍع،  كمر�ٍص 
)ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ(  تعالى:  وقال  ]الأنعام: 9))[،  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( 
]احلج: 78[، وهو قول اأبي حنيفة… قال قتادة: اإذا حدثت نازلٌة ُيعذر بها مل يلزمه 

الِكراء - الأجرة”)3). 

وورد يف قرار املجمع الفقهي الإ�سالمي التابعة لرابطة العامل الإ�سالمي املتعلق 
بالظروف الطارئة وتاأثريها يف احلقوق واللتزامات العقدية: الإجارة يجوز للم�ستاأجر 
ف�سخها بالطوارئ العامة التي يتعذر فيها ا�ستيفاء املنفعة، كاحلرب والطوفان ونحو 

ذلك، بل احلنفية ي�سوغون

ا بالأعذار اخلا�سة بامل�ستاأجر، مما يدل على اأن جواز ف�سخها  ف�سخ الإجارة اأي�سً
ا بطريق الأولوية، فيمكن القول: اإنه حملُّ اتفاٍق)4).  بالطوارئ العامة مقبوٌل لديهم اأي�سً

املطلب الثاين
ف�سخ عقد الإيجار للعقار الذي تعطلت منافعه ب�سبب اجلائحة

منافعها  تعطلت  التي  للعني  الإيجار  ل�ستحقاق  ال�سابق  املطلب  يف  التطرق  مت 
جمموع الفتاوى 568/30.   (((
خمت�سر اخلرقي )/79.   (2(

املحلى 9/))-2).   (3(
كتاب جممع الفقه الإ�سالمي 989/9.   (4(
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الوباء  اأو  ب�سبب اجلائحة  العقد  ف�سخ  �سيكون حلكم  املطلب  ب�سبب اجلائحة، وهذا 
العام الذي يحل بالبلد. 

واأتلفتها وتعذرت  املوؤجرة  العني  اأ�سابت  اإذا  اأن اجلائحة  الفقهاء  ل خالف بني 
املوؤجرة  ال�شفينة  حتطم  اأو  املوؤجرة  الدار  انهدام  مثل  ينف�شخ،  العقد  فاإن  منفعتها 
املعقود عليه، ولأن املق�سود من  بتلف  املنفعة  والعلة هي زوال  الأمثلة،  وغريها من 
الإجارة هو املنافع املعقود عليها فاإذا تلفت باجلائحة فات املق�سود منها قبل القب�ص، 

فاأ�سبحت كهالك املبيع قبل قب�سه ينف�سخ به العقد))). 

واأما اإذا وقعت اجلائحة اأو الوباء العام بالبالد فمنعت من ا�ستيفاء منفعة املعقود 
فهل يحق للم�ستاأجر ف�سخ عقد الإيجار؟

فاجلائحة مل تعطل املنفعة واإمنا منعت امل�شتاأجر من ا�شتيفائها، ويف ذلك اختلف 
الفقهاء على قولني: 

القول الأول: 

من  اجلمهور  قول  وهو  العام  والوباء  اجلائحة  ب�سبب  يف�سخ  الإيجار  عقد  اأن 
احلنفية واملالكية وال�سافعية واحلنابلة)2). 

اأدلة هذا القول: 

قول اهلل تعالى: )ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( ]الأنعام: 9))[. . )

قول اهلل تعالى: )ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ( ]احلج: 78[. . 2

فقد رفع اهلل احلرج، ورفع ال�سرر، فاإذا ا�سطر امل�ستاأجر للرحيل عن البلد 
على  �سرر  بقائها  يف  كان  اإذا  تنف�سخ  الإجارة  فاإن  لذلك  املوؤجر  ا�سطر  اأو 

اأحدهما كمر�ص مانع اأو خوف مانع)3). 
انظر: املهذب )/405، �سرح منتهى الإرادات 372/2، املغني 275/5، 402 ومابعدها.   (((

انظر: حا�سية ابن عابدين 32/9)، حا�سية اخلر�سي 7/)27، حا�سية الرملي 445/5، املغني 275/5.   (2(
انظر: املحلى لبن حزم 87/8).  (3(
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اأثر قتادة فيمن اكرتى دابة اإلى اأر�ص معلومة فاأبى اأن يخرج، قال قتادة: اإذا . 3
حدث نازلة يعذر بها مل يلزمه الكراء))). 

عقد . 4 ف�سخ  له  فيحق  املوؤجرة  العني  ا�ستيفاء  من  يتمكن  مل  امل�ستاأجر  اأن 
الإجارة)2). 

القول الثاين: 

اأن عقد الإيجار ل يف�سخ باجلائحة والعذر العام وهو قول �سحنون من املالكية 
وقول عند ال�سافعية)3). 

دليل هذا القول: 

اأن اجلائحة اأو الوباء العام مل توجب خلاًل يف املعقود عليه، واإمنا يثبت حق الف�شخ 
يف حال وجود خلل يف املعقود عليه)4). 

واأجيب عنه: اأننا ن�سلم باأن املعقود عليه ل خلل فيه اإذ هو قائم بذاته، اإل اأنه قد 
طراأ ما مينع امل�ستاأجر من النتفاع به، ومن �ساأن هذا الطارئ اأن يجعل النتفاع به 
تنزياًل  الف�سخ،  للم�ستاأجر  فيثبت  قائًما حقيقة،  يعد  املعقود عليه مل  فكاأن  متعذرا، 

لذلك منزلة انعدام املعقود عليه حقيقة)5). 

الرتجيح: 

الراجح واهلل اأعلم هو القول الأول و�سبب الرتجيح ما يلي: 

 قوة ما ا�ستدلوا به و�سراحته. . )
اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه يف كتاب البيوع: باب الرجل يكرتي على ال�سيء املجهول، 6/8)2 حديث   (((

رقم 4942). 
انظر: املغني 28/5).   (2(

انظر: التاج والإكليل 563/7، حتفة املحتاج للهيتمي 464/2، نهاية املحتاج للرملي 5/5)3.   (3(
انظر: مغني املحتاج 480/2.   (4(

قباين، جملة  ر�شيد  د حممد  الو�شعي  والقانون  الإ�شالمي  الفقه  الطارئة يف  الظروف  نظرية  انظر:   (5(
املجمع الفقهي الإ�سالمي ال�سنة 2 العدد 2. 
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اأن عقد الإجارة عقد على املنفعة وا�ستيفاوؤها متعذر، فحق للم�ستاأجر ف�سخ . 2
العقد كما يحق ف�سخ البيع لتعذر ا�ستالم املبيع. 

اأن ال�سريعة الإ�سالمية قائمة على رفع احلرج وعلى عدم الإ�سرار باأطراف . 3
العقد ويف الإلزام با�ستمرار العقد مع عدم ا�ستيفاء املنفعة �سرر وحرج على 
امل�ستاأجر وهو مرفوع يف ال�سريعة، وكذلك ال�سرر على املوؤجر لو ا�ستمر يف 
العقد وامل�ستاأجر ل يدفع الأجرة فال هو ي�ستويف اأجرة ما ميلك ول العني يف 

يده فيكون ف�سخ العقد اأرفق به. 

واأدعى . 4 للخ�سومة  اأقطع  املنفعة  ا�ستيفاء  على  القدرة  لعدم  العقد  ف�سخ  اأن 
ل�ستقرار تعامل النا�ص؛ فاإن الإلزام با�ستمرار عقد الإيجار مع عدم النتفاع 
تقدير  ذلك  بعد  وي�سعب  الدعاوى،  يف  ويزيد  اخل�سومات  يف  ميدُّ  بالعني 

الأ�سرار على اأطراف العقد. 
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املبحث الثالث

تطبيقات ق�سائية من املحاكم ال�سعودية لأجرة عني 
تعطلت منافعها

معلوم اأنه مل يوجد حتى تاريخ كتابة هذا البحث اأحكام ق�سائية يف هذا املو�سوع 
�سيعر�ص  لكن  طويل،  زمن  منذ  باملر�ص  عام  وباء  وقوع  لعدم  اخل�سو�ص؛  بوجه 
البحث بع�ص الأحكام امل�سابهة حلالة الوباء العام بجامع تعطل منفعة العقار، وقد 
مت ا�ستعرا�ص الأحكام الق�سائية ال�سادرة عن وزارة العدل وديوان املظامل من قبل 
الباحث، ومت اختيار اأربعة اأحكام لق�سايا تعطلت فيها منفعة العني امل�ستاأجرة، ويتم 
عر�شها يف هذا املبحث مع حتليلها ودرا�شتها وبيان �شلتها مبو�شوع البحث، وذلك 

يف اأربعة مطالب: 

املطلب الأول
حكم يف ق�سية تعطل م�ستثمر مواقف قرب احلرم املكي 

من النتفاع بالعني املوؤجرة)1(

الدعوى: 

اأنها  �سركة ).........) تقدمت بالئحة دعوى اإلى ديوان املظامل، اأو�سحت بها 
تعاقدت مع اأمانة العا�سمة املقد�سة على ت�سغيل و�سيانة مواقف �سيارات الق�سا�سية 
ريال، وعند  �سنوي مقداره )2،802،000)  باإيجار  �سنوات  املكرمة ملدة ثالث  مبكة 
هذا احلكم من�سور يف جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية ال�سادرة عن ديوان املظامل، رقم الق�سية   (((
التدقيق  هيئة  حكم  رقم  3)4)هـ،  لعام  5/د/اإ/9  البتدائي  احلكم  ))4)هـ،رقم  لعام  243)/2/ق 

78/ت/) لعام 3)4)هـ، تاريخ اجلل�سة 3/5/27)4)هـ. 
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ا�ستالم املواقف يف 30/)0/0)4)هـ تبني اأن الأجهزة امليكانيكية والكهربائية ل تعمل، 
كما اأنها اأغلقت كل الطرق املوؤدية اإلى املدخل الوحيد للمواقف يف 0/03/06)4)هـ، 
ويف 0/09/05)4)هـ قامت اإدارة املرور مبكة املكرمة باإخالء املواقف وو�سع �سبات 
التي  للطرق  الدائم  الإغالق  هو  بالتعوي�ص  املطالبة  �سبب  باأن  واأ�سافت  خر�سانية، 
تو�سل اإلى املواقف ب�سكل مينع ال�ستفادة منه فيما ا�ستوؤجر من اأجله. وطلب املدعية 
ا  احلكم على املدعى عليها باإلزامها باأن تدفع لها مبلغ )092،406،)) ريالت تعوي�سً
عن اخل�سائر التي حلقت بها، وعدم اإلزامها بدفع اأي بدل اإيجار نظًرا حلاله املواقف 

عند ال�ستالم وقطع ال�سبيل اإليها. 

جواب الدعوى: 

وبجل�سة 2/20)/))4)هـ قدم ممثل املدعى عليها مذكرة بدفاعه جاء فيها اأنه 
مواقف  اإلى  املوؤدية  الطرق  اإغالق  م�سوؤولة عن  عليها  املدعى  باأن  لالدعاء  بالن�سبة 
تن�ض �شراحة يف  اأ�شا�شها  على  املواقف  ا�شتئجار  التي مت  ال�شروط  فاإن  امل�شتاأجرة 
اأكرث من مو�سع على )عدم م�سوؤولية املدعى عليها عن اأية اإجراءات من قبل اجلهات 
لدواعي  باملواقف  املحيطة  بال�سوارع  ال�سرية  خطة  تعديل  اأو  عك�ص  ت�ستلزم  الأمنية 

الأمن يف املوا�شم اأو املنا�شبات اأو اأي وقت حتدده تلك اجلهات. 

كما اأن الفقرتني )0)-4)( من البند ثانًيا من �شروط مزايدة ا�شتئجار املواقف 
خط  بتعديل  اإجراءات  اأية  عن  املقد�سة  العا�سمة  اأمانة  م�سوؤولية  عدم  على  تن�سان 
ال�شري، ورغم هذه ال�شروط فقد وافقت املدعى عليها على حما�شبة املدعية عن الفرتة 
به  ر�ست  الذي  بال�سعر  الطرق  بع�ص  اإغالق  تاريخ  0/3/5)4)هـ  حتى   (/30 من 
املزايدة وعن الفرتة من 0/3/6)4)هـ وحتى تعاد احلركة املرورية اإلى و�سعها الأول 
ب�سعر امل�ستثمر ال�سابق وقدره )652،000) ريال �سنوًيا وقد وافقت املدعية على ذلك. 

مكة  منطقة  اأمري  �سمو  برقية  من  �سورة  بورود  فوجئت  عليها  املدعى  اأن  كما 
املكرمة رقم ))م/773/م) يف 0/9/6)4)هـ التي ت�سمنت اإغالق موقف الق�سا�سية 
املواقف  اأن  واأ�سافت املدعى عليها  ال�سريف.  تو�سعة احلرم املكي  فوًرا لدخولها يف 
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اأدعته  ملا  �سحة  ل  واأنه  لها  مداخل  هناك  كانت  حيث  جزئًيا  الت�سغيل  يف  ا�ستمرت 
ال�سركة من اإغالق املدخل الوحيد ومل يكن الإغالق كلًيا يف 6/))/0)4)هـ كما اأن 
الآلت واملعدات والأثاث والعمالة التي ذكرتها املدعية يف الك�سف املقدم منها ميكن 
لها ا�ستخدامها يف ن�ساطاتها الأخرى، وانتهت املدعى عليها اإلى طلب رف�ص الدعوى، 

واإلزام املدعية ب�سداد الأجرة املتاأخرة عليها ومقدارها )767،750) رياًل. 

الأ�ضباب واحلكم: 

من حيث اأن ال�سركة املدعية تطالب باإلزام املدعى عليها بتعوي�سها عن الأ�سرار 
لعدم  مبلغ  اأي  بدفع  اإلزامها  وبعدم  ريال،  قدره )0،246))،0))  التي حلقتها مببلغ 
امل�ستحقة  الأجرة  ب�سداد  املدعية  باإلزام  عليها  املدعى  تطالب  كما  بالعني،  انتفاعها 
يف ذمتها وقدرها )350، 679) رياًل. ومن حيث اإن طلبات الطرفني ترتكز اإلى عقد 
تاأجري موقف ال�سيارات متعددة الأدوار بالق�سا�سية اأمام احلرم املكي ال�سريف املنعقد 
متبادلة  مكاتبات  من  تقدم  ما  �سرد  من  ي�ستفاد  اإنه  حيث  ومن  املنازعة،  طريف  بني 
اأن عقد اإيجار موقف الق�سا�سية انعقد بني طريف املنازعة ب�سروطه وموا�سفاته املعلن 
عنها يف املزايدة العامة بتالقي اإدارة طرفيه اأي الإيجاب والقبول وملدة ثالث �سنوات 
وقدرها  عليها  املتفق  وبالأجرة  املوقف يف 20/)/0)4)هـ  ا�ستالم  تاريخ  اعتباًرا من 
اعتباًرا من ذلك  الأجرة  ب�سداد  املدعية  تلتزم  ثم  �سنوًيا، ومن  ريال   (2،802،000(
اليوم، اإذ يرتتب على عقد الإيجار متلك امل�ستاأجر املنفعة ومتلك املوؤجر الأجرة امل�سماة. 

بغلقها  الأمريي  الأمر  بتاريخ  0/3/6)4)هـ  من  للمدة  بالن�سبة  اإنه  حيث  ومن 
للم�سلحة العامة، فالثابت من م�ستندات الطرفني اأنهما اتفقا على اأن تتم املحا�سبة 
منذ ذلك التاريخ وحتى اإعادة احلركة املرورية حول املوقف مبوجب الأجرة ال�سابقة 
للموقف وقدرها )653،000) ريال بناًء على تقرير تعده الأمانة، وترى الدائرة اأن هذا 
التفاق اأ�سا�سه التزام الأمانة كموؤجرة بتمكني ال�سركة املدعية من النتفاع باملواقف 
وت�سغيلها جزئًيا فاإذا عر�ص للعني ما مينع النتفاع بها كلًيا اأو جزئًيا بغري فعل امل�ستاأجر 
ول اإهماله يكون على املوؤجر اإ�سالحه وتبعته ول �سمان على امل�ستاأجرة؛ لأنها اأمينة، 
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وبذلك يت�سح اأن املدعية مل تتمكن من النتفاع جزئًيا بهذه املواقف لأ�سباب خارجة 
خالل  كمدخل  الطوارئ  خمرج  فيها  ا�ستخدمت  الأولى  فرتتني:  �سوى  اإرادتها  عن 
�سركة  اأقامته  الذي  اجل�سر  فيها  ا�ستخدمت  والثانية  0)4)هـ  عام  الآخر  ربيع  �سهر 
ببيان  ال�ستخال�ص  ذلك  تاأّيد  وقد  العام،  ذلك  من  �سعبان  �سهر  خالل   (.........(
الإيرادات املقدم من املدعية بجل�سة 0)/))/3)4)هـ؛ اإذ يك�سف عن ح�سول ملدعية 
على اإيرادات قدرها ))5،68)) رياًل خالل �سهر مار�ص 990)م، ومن املقرر اأن من 
ي�سهد له الظاهر يكون مدعى عليه ويكون القول قوله؛ لأن القاعدة اأن القول ملن ي�سهد 
له الظاهر، وبناًء على ذلك تنتهي الدائرة اإلى اإلزام املدعية ب�سداد الأجرة عن مدة 
�سهرين التي متكنت خاللها من النتفاع بهذا املوقف جزئًيا وقدرها )08،666)) مائة 
وثمانية اآلف و�ستمائة و�سته و�ستون رياًل. ومن حيث اإنه بالن�سبة لطلب ال�سركة املدعية 
اإلزام اأمانة العا�سمة املقد�سة بالتعوي�ص فالثابت من مذكرات وم�ستندات الطرفني اأن 
م�سروعات  ب�سبب  0/3/6)4)هـ  املوافق  اخلمي�ص  يوم  منذ  العمل  عن  توقف  املوقف 
واملباين  الأخ�شر  اإزالة اجل�شر احلديدي  اقت�شت  التي  ال�شريف  املكي  تو�شعة احلرم 
وتبليط �ساحات احلرم، ثم تقرر اإغالقه نهائًيا ملا تطلبه امل�سلحة العامة مبوجب اأمر 
�سمو اأمري منطقة مكة املكرمة رقم )م/3/3773/ت) يف 0/9/6)4)هـ املرفق باأوراق 
الدعوى وهي اأ�سباب اأجنبية خارجة عن اإرادة اأمانة العا�سمة املقد�سة اجلهة الإدارية 
املتعاقدة مع ال�سركة املدعية ول ت�ساأل عنها طبًقا للقواعد النظامية للم�سوؤولية العقدية 
وللقواعد ال�سرعية لل�سمان فال م�سوؤولية بدون تعٍد اأي بدون خطاأ �سخ�سي اأو مرفقي، 
لل�سركة  التعر�ص  عدم  ب�سمان  املوؤجرة  اجلهة  باعتبارها  تلتزم  الأمانة  كانت  واإذا 
للعني  يعترب مبثابة هالك  واإزالته  لهدمه  توطئة  نهائًيا  املوقف  اإغالق  فاإن  امل�ستاأجرة 

امل�شتاأجرة مما يتوجب ف�شخ الإجارة تلقائًيا واإ�شقاط الأجرة عن امل�شتاأجر. 

واإلزامها  به،  تطالب  فيما  املعنية  ال�سركة  اأحقية  بعدم  الدائرة:  حكمت  لذلك 
ب�سداد الأجرة امل�ستحقة يف ذمتها للمدعى عليها وجمموعها )6)458،9) اأربعمائة 
وثمانية وخم�سون األًفا وت�سعمائة و�ستة ع�سر رياًل، ورف�ص ما عدا ذلك من الطلبات. 
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 درا�ضة احلكم: 

مبا  الق�سية  تلخي�ص  ومت  والطلبات،  الق�سايا  من  لعدد  تعر�ست  الق�سية  هذه 
يتوافق مع م�ساألة البحث، ومن اأراد تفا�سيل الق�سية كاملة فيمكنه الرجوع ملجموعة 

الأحكام واملبادئ الق�سائية املن�سورة يف موقع ديوان املظامل. 

وميكن حتليل هذا احلكم يف النقاط التالية: 

املكرمة  مبكة  الق�سا�سية  مواقف  ا�ستاأجر  اأنه  دعواه  يف  يذكر  املدعي  اأوًل: 
ل�ستثمارها باملبلغ املتفق عليه، وحال دون ال�ستفادة من العني اأمور خارجة 
عن اإرادته اأهمها اأن مرور مكة املكرمة قام باإخالء املواقف، وو�سع �سبات 
عّطل  مما  دائم  ب�سكل  املواقف  اإلى  تو�سل  التي  الطرق  واأغلق  خر�سانية، 
ال�ستفادة من العني املوؤجرة وطلب تعوي�سا على اخل�سائر وعدم دفع الإيجار. 

فالدعوى بعدم النتفاع من العني املوؤجرة ب�سبب قاهر خارج عن الإرادة. 

ثانًيا: املدعى عليها وهي اأمانة العا�سمة املقد�سة اأجابت باأنها غري م�سوؤولة عن 
اإغالق الطرق، واأن العقد ن�ص على ذلك، وقد وقع على ذلك املدعي ور�سي 

به، وتوقف النتفاع بالعني لي�ض باإرادتها واإمنا لأمر خارج عن اإرادتها. 

ثالًثا: تطرقت الدائرة يف ت�سبيبها لالأيام التي انتفعت بها املدعية من املواقف، 
واأن متلكها ملنفعة العني امل�ستاأجرة لفرتة من الزمن يلزمها ب�سداد الأجرة 
امل�ستحقة عنها طبًقا للعقد واتفاق الطرفني امل�سار اإليه، واأن توقف العمل يف 
املوقف لأ�سباب اأجنبية خارجة عن اإرادة املدعى عليها ول ُت�ساأل عنها طبًقا 
لقواعد امل�سوؤولية العقدية فال م�سوؤولية بدون خطاأ، واأن اإغالق املوقف نهائًيا 
تلقائًيا  الإجارة  ف�سخ  ي�ستوجب  مما  امل�ستاأجرة  العني  هالك  مبثابة  يعترب 
واإ�شقاط الأجرة عن امل�شتاأجر واإلزام املدعية ب�شداد الأجرة امل�شتحقة وقت 

النتفاع، ورف�ص ماعدا ذلك من طلبات. 

رابًعا: �سلة احلكم يف الق�سية مبو�سوع البحث: 

يف هذا احلكم تتبني لنا جزئيتني من جزئيات البحث: 
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الأولى: اإ�شقاط الأجرة يف الأيام التي مل ينتفع بها امل�شتاأجر، وحما�شبته على 
من  الأول  املطلب  يف  ترّجح  ملا  موافق  وهو  فقط،  بها  انتفع  التي  الأيام 
املبحث ال�سابق باأن الأجرة ت�سقط يف حال عدم النتفاع بالعني املوؤجرة 

وهو قول جمهور الفقهاء كما �سبق. 

الثانية: ف�سخ العقد يف حال تعّطل منفعة العني املوؤجرة، وهو ما تبنّي يف هذا 
احلكم واأّيدته هيئة التدقيق، وهو موافق ملًا ترّجح يف املطلب الثاين من 
املبحث الثاين باأن العقد يف�شخ يف حال عدم ال�شتفادة من العني املوؤجرة 

اأو تعطلها ب�سبب اجلائحة والعذر. 

املطلب الثاين
حكم يف ق�سية اإيجار معدات وبيان ملعنى الظروف القاهرة)1(

الدعوى: 

اأن  ت�سمنت  ادعاء؛  بالئحة   (.........( املدعية  وكيل  املحكمة  هذه  اإلى  تقدم 
موكلته قامت بتاأجري عدد )6) معدات للمدعى عليها مبوجب العقد املربم بتاريخ 
مبلغ  باإجمايل  �سهرًيا  معدة  لكل  اأمريكي  دولر   (9،000( بقيمة  4/2/28)20م، 
ختم  ثم  ال�سداد،  عن  عليها  املدعى  تخلفت  ثم  �سهرًيا،  اأمريكي  دولر   (54،000(
لئحته بطلب ف�سخ العقد واإلزام املدعى عليها باإعادة املعدات امل�ستاأجرة، واإلزامها 

بدفع مبلغ )00،000)) ريال. 

جواب الدعوى: 

موكلته  اإنكار  عدم  ت�سمنت  واحدة  ورقة  من  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  اأبرز 
هذا احلكم من�سور يف جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية ال�سادرة عن ديوان املظامل، رقم الق�سية   (((
تاريخ اجلل�سة  لعام 437)هـ،  لعام 437)هـ، رقم ق�سية ال�ستئناف 7))2/ق  البتدائية 3/3493/ق 

437/7/24)هـ. 
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للتعامل ولكن ترجع �سبب عدم ال�سداد حل�سول قوة قاهرة حالت دون ال�سداد، ثم اإن 
العقد ت�سمن اأنه بنهاية اأحد الأجلني املن�سو�ص عليهما يف العقد يتم تخيري املدعى 

عليها يف �سراء املعدات وموكلته تختار ذلك. 

اأحال على  ال�سراء  بخيار  املدعى عليها حيال مت�سكه  وكيل  الدائرة  �سوؤال  وبعد 
العقد املرفق، يف حني مت�سك وكيل املدعية بن�سو�ص العقد التي ن�ست على اأن خيار 
به، فرفعت اجلل�سة  الوفاء، ومت�سك كل طرف مبا قدمه واكتفى  ال�سراء يكون بعد 

للمداولة واإ�سدار احلكم. 

الأ�ضباب واحلكم: 

بناًء على ما تقدم، وبعد �سماع الدعوى والإجابة، والطالع على اأوراق الق�سية 
وم�ستنداتها، وحيث اإن املدعية تهدف من دعواها اإلى ف�سخ العقد املربم بني الطرفني 
اإليها  امل�سار  ال�ست  املعدات  برد  عليها  املدعى  اإلزام  واإلى  4/2/28)20م،  بتاريخ 
تف�سياًل يف الوقائع، وحيث اأن من الثابت اأن املدعى عليها ل تنكر العقد املربم ول 
يف  جاء  كما  العقدية  بالتزاماتها  بالوفاء  تقم  مل  عليها  املدعى  اإن  وحيث  التعامل، 

مذكرة وكيلها املقدمة. 

وحيث اإن العقد املربم بني الطرفني واحلاكم على التعامل بينهما ن�ص يف الفقرة 
)4) من املادة )7) على اأنه: يحق للمالك )املدعية) اإنهاء هذه التفاقية يف اأي وقت 
وعلى  التفاقية،  هذه  يف  الواردة  بالتزاماته  عليها)  )املدعى  امل�ستاأجر  اأخل  حال  يف 
وجه التحديد الإخالل مبا يلي: )-التزامه بالدفعات...)، مما تنتهي معه الدائرة اإلى 
مادته  العقد يف  باأن  عليها  املدعى  دفع  اأما  املربم،  العقد  بف�سخ  املدعية  وجاهة طلب 
العقدي،  الإخالل  معه  ينتفي  الأطراف  اأحد  على  قاهرة  قوة  وقوع  اأن  على  ن�ص   (9(
املدعى  ح�سابات  اأوقفت  النقد  موؤ�س�سة  اأن  وذلك  قاهرة،  قوة  لها  وقع  عليها  واملدعى 
عليها لدى البنوك، مما منعها من ال�سداد، فقد ف�سرت املادة ))) من ذات العقد اأن 
الزلزل  اأو  الفي�سانات  اأو  كاحلرب  الإدارة  عن  اخلارج  الظروف  هي  القاهرة:  القوة 
ونحوها، وبالتايل فالقوة القاهرة حدث ينجم عن ظروف خارجة عن الإرادة وب�سبب 
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اأجنبي وب�سكل مفاجئ ي�ستحيل توقعه ودفعه عند وقوعه، وبالتايل ما دفعت به املدعى 
عليها غري مالِق لذلك، عالوة على اأن دفعها بها جاء مر�ساًل، اأما دفع املدعى عليها باأن 
لها خيار �سراء املعدات، فالعقد املربم بني كما يف مادته الثانية اأن هذا اخليار ح�سب 
ال�شروط واأحكام هذا التفاق، والتي ت�شمنت وجوب الوفاء باللتزامات املالية، واملدعى 
عليها مل تلتزم بذلك؛ وبالتايل ي�سقط معه خيار ال�سراء، وحيث اإن الدائرة انتهت اإلى 
ف�سخ العقد املربم مما يلزم معه رد املدعية للمدعى عليها ال�سندات لأمر املوؤرخة يف 
)/6/2)20م وما يليه، الأمر الذي تنتهي معه الدارة اإلى احلكم مبنطوقة، وبه تق�سي. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

اأوًل: ف�سخ العقد املربم بني الطرفني بتاريخ 4/2/28)20م. 

ثانًيا: اإلزام املدعى عليها ).........) للتجارة واملقاولت باأن ترد املدعية �سركة 
).........)، املعدات الآتية: . . . واهلل املوفق و�سلى اهلل على نبينا حممد. 

وقد حكمت حمكمة ال�ستئناف بتاأييد احلكم. 

درا�ضة احلكم 

مبا  الق�سية  تلخي�ص  ومت  والطلبات،  الق�سايا  من  لعدد  تعر�ست  الق�سية  هذه 
يتوافق مع م�ساألة البحث، ومن اأراد تفا�سيل الق�سية كاملة فيمكنه الرجوع ملجموعة 
هذا  حتليل  املظامل،وميكن  ديوان  موقع  يف  املن�شورة  الق�شائية  واملبادئ  الأحكام 

احلكم يف النقاط التالية: 

اأوًل: املدعية تطالب بف�سخ العقد املربم املو�سح يف الدعوى لعدم التزام املدعى 
عليها باللتزامات العقدية، وعدم �سداد القيمة الإيجارية. 

ثانًيا: املدعى عليها جتيب باأنها مرت بظروف قاهرة خارجة عن اإرادتها. 

ثالًثا: املحكمة ق�ست بعدم انطباق ما دفعت به املدعى عليها على القوة القاهرة؛ 
لأن القوة القاهرة حدث ينجم عن ظروف خارج عن الإرادة، وب�سبب اأجنبي 
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والزلزل  والفي�سانات  كاحلرب  وقوعه  عند  ودفعه  توقعه  ي�ستحيل  مفاجئ 
وغريها، وق�ست بف�سخ العقد، واإلزام املدعى عليها برد املعدات للمدعية. 

رابًعا: �سلة احلكم يف الق�سية مبو�سوع البحث: 

يف هذا احلكم تبني لنا جزئيتني من جزئيات البحث: 

الأولى: لي�ست كل الظروف تنزل منزله اجلائحة؛ فبع�ص الظروف ل تكون 
قاهرة اأو خارجة عن الإرادة، ومتى كانت كذلك فال يحق املطالبة بف�سخ 

عقد الإيجار، اأو اإ�شقاط الأجرة ب�شببها، وبذلك جاء احلكم. 

الثانية: ورد يف ت�سبيب احلكم بيان للقوة القاهرة التي ميكن اأن تنزل منزلة 
الفقهاء، وهي ما ينجم عن ظروف خارجة عن  اأو اجلائحة عند  الآفة 
الإرادة وب�سبب اأجنبي )وهو ما ي�سري له الفقهاء مبا ل دخل لالآدمي فيه) 

وب�سكل مفاجئ ي�ستحيل توقعه ودفعه عند وقوعه. 

املطلب الثالث
حكم يف ق�سية ا�ستئجار مر�سى يخوت بجدة مل ينتفع منه امل�ستاأجر)1(

الدعوى: 

اأنه هو و�سركاه  للديون ذكر فيه  با�ستدعاء  ال�سريك املفو�ص ).........)  تقدم 
م�ساحتها  والبالغة  ال�سمايل  الكورني�ص  ب�سارع  الواقعة  الأر�ص  قطعة  ا�ستاأجروا 
ملدة  ريال   (450،000( قدرها  �سنوية  باأجرة  جدة  حمافظة  اأمانة  من  )5،500)م 
ع�سرين عاًما لإن�ساء م�سروع ا�ستثماري على املوقع، وبعد احل�سول على الرتاخي�ص 
ملكية  يدعى  من  الإن�ساء ظهر  اأعمال  البدء يف  وعند  املعنية  اجلهات  من  والأوامر 
هذا احلكم من�سور يف جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية ال�سادرة عن ديوان املظامل، رقم الق�سية   (((
التدقيق  رقم حكم هيئة  لعام )42)هـ،  البتدائي 30/د/اإ/9  رقم احلكم  لعام 9)4)هـ،  2/966/ق 

84/ت/) لعام 422)هـ، تاريخ اجلل�سة 8)/422/3)هـ. 
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املوقع وقام بهدم ال�شور واملباين التي �شرع يف تاأ�شي�شها، ومبراجعة املوؤجر )املدعى 
امللكية  مدعي  ظهر  ال�سور  بناء  اإعادة  وبعد  الأعمال  يف  بال�ستمرار  اأفادنا  عليها) 
وقام بطرد العاملني، ومبراجعة املدعى عليها حلمايتنا من مدعي امللكية مل ت�ستطع 
من متكيننا من املوقع، وخل�ص اإلى طلب اإعادة الإيجار املدفوع لعدم ال�ستفادة من 

املوقع، وكذا الإفراج عن ال�سمان البنكي والتعوي�ص عن اخل�سائر التي حلقت بهم. 

جواب الدعوى: 

بتاريخ  اأنه  فيها  عليها مذكرة جاء  املدعى  وبجل�سة 5)/420/2)هـ قدم ممثل 
2)/2/8)4)هـ تعاقدت الأمانة مع املدعني لإقامة مر�سى لليخوت على املوقع بقيمة 
املدعني  واأن  عاًما...  ع�سر  خم�سة  وملدة  ريال   (450،000( تبلغ  �سنوية  اإيجاريه 
وقدره  الإيجار  مببلغ  لالأمانة  واحلكم  الدعوى  رد  وطلب  العقد،  ببنود  اأخلوا  قد 

)350،000،)) رياًل... 

الأ�ضباب واحلكم: 

مببلغ  لهم  احلكم  يف  اخلتامية  طلباتهم  ح�سروا  قد  املدعني  اأن  وحيث 
بدفع  املدعني  واإلزام  الدعوى  برف�ص  احلكم  الأمانة  وطلبت  رياًل   ((،388،950(
مبلغ )350،000،)) ريال لقاء ا�ستغالل املوقع من تاريخ 5/8/29)4)هـ حتى تاريخ 
8/8/28)4)هـ، وحيث اإنه وعن مو�سوع الدعوى فالثابت اأن املدعني يوؤ�س�سون طلباتهم 
على خطاأ جهة الإدارة الأمانة املتمثل يف تاأجريهم قطعة اأر�ص متنازع يف ملكيتها، 
وحيث اإن اإجابة املدعني اإلى طلبهم تتوقف على توافر اأركان امل�سوؤولية العقدية من 
اإنه وعن توافر ركن اخلطاأ يف حق جهة الإدارة  خطاأ و�سرر وعالقة �سببية؛ وحيث 
فالثابت من الأوراق اأن املدعني تعاقدوا مع الأمانة بتاريخ 7)/0)/2)4)هـ ل�ستئجار 
قطعة اأر�ص واقعة على �سارع الكورني�ص باأبحر اجلنوبية لإقامة مر�سى لليخوت، وبعد 
قامت  4/8/29)4)هـ  وتاريخ   (63(3( رقم  البناء  ت�سريح  على  املدعني  ح�سول 
الأمانة بت�سليمهم املوقع بتاريخ ))/5/7)4)هـ، وعند البدء يف تنفيذ امل�سروع ظهر 
من ينازع يف ملكية الأر�ص وهو ).........) وحيث اأن الأمر ما ذكر وملا ا�ستقر عليه 
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ق�ساء الديوان من اأن التزام اجلهة الإدارية ل ين�سرف فقط اإلى متكني املقاول من 
البدء يف تنفيذ العمل بت�شليمه موقع العمل واإمنا اإلى متكينه من امل�شي فيه حتى يتم 
)الأمانة(  الإدارة  جهة  حق  يف  اخلطاأ  ركن  ثبوت  اإلى  تنتهي  الدائرة  فاإن  اإجنازه؛ 

واأحقية املدعني يف املطالبة بالتعوي�ص عن الأ�سرار املت�سلة بهذا اخلطاأ. 

وجمموع هذه املبالغ وهو مبلغ )750،)89( رياًل؛ فالثابت نفقات حتملها املدعون 
نفقات  وهي  نية  بح�سن  تنفيذيه  لزم  من  وكانت  العقد  لأعمال  التح�سري  نتيجة 
مبا�سرة تكبدها املدعون يتعني التعوي�ص عنها وفق اأركان امل�سوؤولية العقدية ال�سابق 
تق�سي  وبالتايل  �سحتها  لها  وثبت  م�ستنداتها  على  الدائرة  وقفت  وقد  تو�سيحها، 

باإلزام املدعى عليها بتعوي�ص املدعني عنها بدفعها كاملة لهم. 

وحيث اإنه وعن طلب املدعى عليها اإلزام املدعني بدفع مبلغ )350،000،)) ريال 
فرتى  8/8/28)4)هـ،  تاريخ  حتى  5/8/29)4)هـ  تاريخ  من  املوقع  ا�ستغالل  لقاء 
الدائرة ويف ظل ما ثبت لها من ا�ستحالة ال�ستفادة من املوقع ملنازعة الغري يف ملكيته 
مما يعني تعذر وانتفاء حمل العقد، وحيث انتفت املنفعة انتفى مقابلها وهي الأجرة؛ 

الأمر الذي تخل�ص معه الدائرة اإلى رف�ص هذا الطلب. 

لذلك حكمت الدائرة: مبا يلي: اأوًل: باإلزام املدعى عليها اأمانة حمافظة جدة باأن 
 ((،34(،750( قدره  مبلًغا  و).........)  و).........)   (.........( للمدعني  تدفع 
مليون وثالثمائة وواحد واأربعون األًفا و�سبعمائة وخم�سون رياًل. ثانًيا: اإلزام املدعى 
عليها اأمانة حمافظة جدة بالإفراج عن ال�سمان املقدم من املدعني. ورف�ص ما عدا 

ذلك من طلبات؛ ملا هو مو�سح بالأ�سباب. 

وقد حكمت هيئة التدقيق بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ساء

درا�ضة احلكم: 

مبا  الق�سية  تلخي�ص  ومت  والطلبات،  الق�سايا  من  لعدد  تعر�ست  الق�سية  هذه 
يتوافق مع م�ساألة البحث، ومن اأراد تفا�سيل الق�سية كاملة فيمكنه الرجوع ملجموعة 
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هذا  حتليل  وميكن  املظامل،  ديوان  موقع  يف  املن�شورة  الق�شائية  واملبادئ  الأحكام 
احلكم يف النقاط التالية: 

تعذر  عن  ا  تعوي�سً لهم  تدفع  اأن  عليها  املدعى  باإلزام  يطالبون  املدعون  اأوًل: 
ا�ستغالل  من  يتمكنوا  مل  لأنهم  بينهما؛  املربم  الإيجار  عقد  من  انتفاعهم 

العني املوؤجرة لإقامة مر�سى اليخوت لظهور من ينازع يف ملكية الأر�ص. 

املوقع  ا�ستغالل  لقاء  الأجرة  بدفع  املدعى  باإلزام  تطالب  عليها  املدعى  ثانًيا: 
امل�سار اإليه يف الدعوى. 

ثالًثا: املحكمة ق�ست با�ستحالة ال�ستفادة من املوقع ملنازعة الغري يف ملكيته مما 
انتفى مقابلها، وهي  املنفعة  انتفت  العقد، وحيث  وانتفاء، حمل  تعذر  يعني 

الأجرة، وحكمت على املدعى عليها بدفع املبلغ املدعى به. 

رابًعا: �سلة احلكم يف الق�سية مبو�سوع البحث: 

يتبني من خالل هذا احلكم اجلزء الأهم يف هذا البحث وهو اأن اأجرة العني 
يف مقابل املنفعة، فاإذا مل يتمكن امل�ستاأجر من النتفاع بالعني ب�سبب خارج 

عن الإرادة فاإنه ل يجب عليه دفع الأجرة، ويحق له ا�ستعادة ما دفع منها. 

املطلب الرابع
حكم يف ق�سية اإيجار اأر�س مل يتمكن م�ستاأجرها من النتفاع بها)1(

الدعوى: 

من  جزء  عليه  املدعى  اأجر  موكله  اأن  عليه  املدعى  �سد  بالوكالة  املدعي  ادعى 
يدفع  اأن  �سنة من )/)/430)هـ على  اأربع ع�سرة  بالدعوى مدة  املو�سوفة  مزرعته 
هذا احلكم من�سور يف جمموعة الأحكام الق�سائية ال�سادرة عن وزارة العدل، رقم ال�سك: 3450435   (((
ال�ستئناف:  حمكمة  من  الت�سديق  قرار  رقم   ،3344222( الدعوى:  رقم  434/2/30)هـ،  تاريخه: 

34308826 تاريخه: 434/5/7)هـ. 
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اأجرة اخلم�ص �سنوات الأولى وقدرها ثالثمائة األف ريال من كل �سنة تدفع مقدًما، 
�سنوات  والأربع  �سنة،  كل  عن  ريال  األف  اأربعمائة  بواقع  الثانية  �سنوات  واخلم�ص 
الأخرية بواقع خم�سمائة األف ريال عن كل �سنة، على اأن يلتزم املدعى عليه باإن�ساء 
ومت  املوؤجرة،  العني  عليه  املدعى  ا�ستلم  وقد  والهنجر،  امل�سلحة  باخلر�سانة  املحل 
عليه مل  املدعى  ولكن  ريال  األف  ثالثمائة  وقدره  مبلًغا  الأولى  ال�سنة  اأجرة  ا�ستالم 
يقم باإن�ساء اخلر�سانة، ومل ي�سلم اأجرة ال�سنة الثانية ول الثالثة ول الرابعة، ويوجد 
�شرط يف العقد اأنه يف حال انق�شاء �شتة اأ�شهر دون دفع ال�شتحقاق فيحق للمدعي 
ف�سخ العقد، وطلب املدعي احلكم على املدعى عليه باإخالء العني املوؤجرة وت�سليمه 

للمدعي اأ�سالة. 

جواب الدعوى:

اأجاب املدعى عليه بامل�سادقة على عقد الإجارة، وقرر اأن العني املوؤجرة جزء من 
مزرعة املدعي، واملدعي مل يقم بت�سليمه اأوراًقا لزمة من اأجل اإنهاء بع�ص الإجراءات 
اأنه مل  عليه  املدعى  وقرر  رخ�سة،  وا�ستخراج  املزرعة،  قرار  اأجل  من  الأمانة  لدى 
يتمكن من ال�ستفادة من العني املوؤجرة ومل يتمكن منها لأمر خارج عن اإرادته، واأنه 
اأنه راجع الأمانة واأنهى بع�ص الإجراءات  غري ملزم بت�سليم الأجرة، ومع ذلك قرر 
ومل يبق �سوى عمل قرار للمزرعة من املكتب الهند�سي، واأنه تفاجاأ بهذه الدعوى، واأنه 

متم�سك بالعقد وم�ستعد بت�سليم الأجرة من تاريخ ا�ص

العقد بني  الق�سية على  العدل، مت اطالع ناظر  القطعتني من كاتب  تالم �سك 
الطرفني، ت�سادق الطرفان على اأنه مل يتم ا�ستخراج رخ�سة على املوقع اإلى تاريخ 
اإقامة الدعوى، واأن ذلك لأمر خارج عن اإرادتهما، واأنه مل تتم ال�ستفادة من العني 

املوؤجرة. 

الأ�ضباب واحلكم:

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وم�سادقة الطرفني على العقد املذكور، 
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وحيث �سادق الطرفان على عدم اإخراج الرخ�سة اإلى تاريخه، وحيث �سادق الطرفان 
على عدم ا�ستفادة املدعى عليه من العني املوؤجرة، وحيث اإن مدة اإخراج الرخ�سة 
الطرفان  كما �سادق  العقد جمهولة،  بداية مدة  فاإن  وبذلك  معلومة  جمهولة وغري 
العقد  على  م�سي  وحيث  اإرادتهما،  عن  خارج  لأمر  الرخ�سة  اإخراج  عدم  اأن  على 
قرابة اأربع �سنوات ومل يتم اإخراج الرخ�سة اإلى تاريخه ول ال�ستفادة من املوقع اإلى 
تاريخه، ولأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: نهى عن الغرر وحيث قرر الفقهاء اأنه ل يجوز تاأجري العقار 
اإل على مدة معينة معلومة قال اخلرقي: “فاإن جاء اأمر غالب يحجز امل�ستاأجر عن 
قدامه:  ابن  وقال  انتفاعه”)))،  مبقدار  الأجر  من  لزمه  العقد  عليه  وقع  ما  منفعة 
“اأجمع كل من نحفظ عنه من اأهل العلم اأن ا�ستئجار املنازل جائز ول جتوز اإجارتها 
الإجارة  فاإن  قب�سها  قبل  العني  تلفت  “اإذا  وقال:  معلومة”)2)،  معينة  مدة  على  اإل 
تنف�سخ بغري خالف نعلمه لأن املعقود عليه تلف قبل قب�سه”)3)، وقال يف مو�سع اآخر: 
العني ما مينع نفعها فاإن مل يبق فيها نفع اأ�ساًل فهي كالتالفة �سواء  “اأن يحدث على 

لأن املنفعة التي وقع عليها العقد تلفت فانف�سخت الإجارة”)4). 

فقد اأ�سدرت الآتي: 

اأوًل: حكمت بف�سخ عقد الإيجار املذكور بني الطرفني. 

ثانًيا: حكمت على املدعي باإعادة الدفعة التي ا�ستلمها من املدعى عليه وقدرها 
ثالثمائة األف ريال. 

ثالًثا: حكمت بعدم ا�ستحقاق املدعى عليه النتفاع باملوقع بقية املدة الواردة يف 
العقد. 

رابًعا: حكمت بت�سليم املوقع ملوكل املدعي حاًل. 
املغني ج8 �ص27.   (((
املغني ج8 �ص24.   (2(
املغني ج8 �ص28.   (3(
املغني ج8 �ص29.   (4(
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هذا ما حكمت به فليعلم وبعر�سه على الطرفني قررا جميًعا عدم القناعة 
وقررت ت�سليم كل منهما �سورة من �سك احلكم لتقدمي الالئحة العرتا�سية 

ح�سب املتبع وباهلل التوفيق. 

وقد مت ت�سديق احلكم من حمكمة ال�ستئناف. 

درا�ضة احلكم

مبا  الق�سية  تلخي�ص  ومت  والطلبات،  الق�سايا  من  لعدد  تعر�ست  الق�سية  هذه 
يتوافق مع م�ساألة البحث، ومن اأراد تفا�سيل الق�سية كاملة فيمكنه الرجوع ملجموعة 

الأحكام الق�سائية ال�سادرة عن وزارة العدل. 

وميكن حتليل هذا احلكم يف النقاط التالية: 

اأوًل: املدعي يذكر يف دعواه اأن موكله اأجر على املدعى عليه جزًءا من مزرعته 
املحل  باإن�ساء  يلتزم  اأن  على  �سنة،  ع�سرة  اأربع  مدة  بالدعوى  املو�سوفة 
ومت  املوؤجرة،  العني  عليه  املدع  ا�ستلم  وقد  والهنجر،  امل�سلحة  باخلر�سانة 
ا�ستالم اأجرة ال�سنة الأولى... ولكن املدعى عليه مل يقم باإن�ساء اخلر�سانة، 
باإخالء  واحلكم  العقد  ف�سخ  وطلب  بعدها،  التي  ال�سنوات  اأجرة  ي�سلم  ومل 

العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي. 

ثانًيا: اأجاب املدعى عليه بامل�سادقة على عقد الإجارة ولكن ذكر اأن املدعي مل 
يقم بت�سليمه اأوراًقا لزمة من اأجل اإنهاء بع�ص الإجراءات لدى الأمانة من 
اأجل قرار املزرعة وا�ستخراج رخ�سة، وقّرر املدعى عليه اأنه مل يتمكن من 
اإرادته، واأنه  ال�ستفادة من العني املوؤجرة، ومل يتمكن منها لأمر خارج عن 

غري ملزم بت�سليم الأجرة. 

من  عليه  املدعى  ا�ستفادة  عدم  على  الطرفني  مب�سادقة  القا�سي  �سبب  ثالًثا: 
العني املوؤجرة، ومب�سادقتهما على اأن عدم اإخراج الرخ�سة لأمر خارج عن 
اإرادتهما، وباأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن الغرر وذكر ن�سو�ص الفقهاء باأنه ل يجوز 
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تاأجري العقار اإل على مدة معلومة معينة، وباأنه اإذا حدث على العني ما مينع 
فانف�سخت  تلفت  العني  عليها  وقعت  التي  املنفعة  لأن  كالتالفة؛  فهي  نفعها 
الإجارة، وحكم بف�سخ عقد الإيجار املذكور، واإعادة املدعي لالإيجار امل�ستلم 

وت�سليم املوقع للمدعي اأ�سالة. 

رابًعا: �سلة احلكم يف الق�سية مبو�سوع البحث: 

اإذا تعطلت  العني  باأن  البحث  يتبني من خالل هذا احلكم ما تقرر يف هذا 
الأجرة لذلك  امل�ستاأجر دفع  يلزم  فاإنه ل  الإرادة  ل�سبب خارج عن  منافعها 
كان  ولو  امل�ستاأجر،  عليه  للمدعى  املدفوع  املبلغ  باإعادة  املدعي  على  حكم 
قد ا�ستلم املبلغ، فاإن الأجرة ل جتب على امل�ستاأجر، ولو كان قد دفعها فاإن 

الأجرة تعاد اإليه. 

كما اأن عقد الإجارة ينف�سخ بتعطل املنفعة كما مت ترجيحه يف هذا البحث. 

ويف ختام هذه الأحكام: 

الأحكام  جمموعة  يف  املن�سورة  الأحكام  يف  البحث  خالل  من  اأنه  الباحث  يرى 
الق�سائية  املدونات  يف  املن�سورة  والأحكام  العدل،  وزارة  عن  ال�سادرة  الق�سائية 
اأحكام كثرية يف مو�سوع البحث،  ال�سادرة عن ديوان املظامل فقد مت الوقوف على 

وقد مت الكتفاء مبا يف هذا البحث اخت�ساًرا ولأنه يحقق املق�سود. 

اأجلها  من  الإيجار  عقد  مت  التي  منافعها  تعطلت  اأعيان  لق�سايا  الأحكام  وهذه 
وذلك لقوة قاهرة واأ�سباب خارجة عن الإرادة، وهي متثل ما جرى عليها يف حماكم 
اململكة العربية ال�شعودية يف الق�شاء العام والق�شاء الإداري ب�شقوط اأجرة العني يف 
حال عدم النتفاع مبنفعتها، وبف�سخ العقد يف حال وجود قوة خارجة عن الإرادة متنع 
ال�ستفادة من العني املوؤجرة، ومل اأجد فيما وقفت عليه حكًما بخالف ذلك احلكم. 

ويرى الباحث اأن هذا الوباء العام واملر�ص الذي حل بالبالد وهو كورونا )كوفيد 
9)) �ستن�ساأ عنه عدد من الق�سايا متعلقة باإيجارات تعذرت ال�ستفادة من منافعها 
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باأ�سباب احلجر ومنع التجّول الذي فر�سته الدولة، و�سيبقى العبء يف معرفة الأوقات 
امل�شتحقة؛  الأجرة  وحتديد  تقديرها،  وكيفية  العني،  من  فيها  ال�شتفادة  متت  التي 
خا�سة اأن هناك اأن�سطة جتارية كانت م�ستثناة من املنع، واأن�سطة اأخرى كانت متار�ص 
ن�ساطها عن طريق التطبيقات الإلكرتونية والتو�سيل للمنازل، ول ميكن الأخذ بدعوى 

املدعي بتعطل املنفعة دون اإثبات وحتقق. 

ومع اأهمية الت�سامح والتكافل الجتماعي، واأهمية ال�سلح يف هذه الق�سايا اإل اأن 
العقار والإيجار يف فرتات  الأمر تنظم ق�سايا  اإ�سدار قواعد عامة ت�سدر عن ويل 
منع التجول بات اأمًرا مهما يحفظ حقوق املتداعيني، ويحقق مقا�سد ال�سريعة برفع 

احلرج وال�سرر عنهم، ومينع تفاوت الأحكام يف مثل هذه الق�سايا، واهلل اأعلم. 
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، احلمد هلل حمًدا يليق بجالله وعظمته 
و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأما بعد: 

ففي ختام هذا البحث تربز اأهم النتائج فيه وهي: 

اأوًل: اأن مر�ص )كورونا) كوفيد 9) جائحة عاملية ينطبق عليها ما ينطبق على 
اجلوائح والأعذار التي يذكرها الفقهاء، حيث تعطلت لأجله معا�سات النا�ص، 

وت�سبب يف اأعداد من الوفيات. 

ثانًيا: اأنه يجب اأن تنق�ص من اأجرة العقار بقدر نق�ص املنفعة. 

ثالًثا: اأن القول بو�سع اجلوائح هو الأ�سح والأقرب لتحقيق امل�سالح. 

رابًعا: اأنه ي�سح ف�سخ عقد الإيجار لأجل تعطل املنفعة ب�سبب اجلائحة اأو العذر 
الذي ل دخل لالآدمي فيه. 

العام  الق�ساء  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  حماكم  يف  به  املعمول  اأن  خام�ًسا: 
وديوان املظامل هو ف�سخ عقد الإيجار لتعطل منفعة العقار للعذر الذي ل دخل 

لالآدمي فيه، واإنقا�ص الأجرة بقدر ما ينق�ص من املنفعة. 

وقد انتهى الباحث بالتو�ضيات التالية: 

وعقد  بالبحث،  النا�ص وجتارتهم حرّية  اأرزاق  التي مت�ص  امل�سائل  اأن هذه  اأوًل: 
الندوات الفقهية املتخ�س�سة، ودرا�ستها درا�سة وافية يف ظل هذه اجلائحة 
التي حلت بالعامل، وتو�سيات املجامع الفقهية �ستحقق ثراء وفوائد للباحثني 
واملتخ�س�سني والق�ساة، بل لعامة النا�ص ليكونوا على علم وب�سرية باأحكام 

هذه امل�سائل يف ظل اجلوائح والأعذار. 
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ثانًيا: �سّن قواعد واأنظمة من قبل اجلهات املخت�سة تبني حقوق املوؤجر وامل�ستاأجر 
التي  القاهرة  القوة  حتت  داخاًل  يكون  مما  وغريها،  اجلوائح  هذه  ظل  يف 

تعطل منفعة العني امل�ستاأجرة فاإنه اأقطع للنزاع واخل�سومة. 

ثالًثا: توعية مالك العقارات باأحكام الإيجار حال تعطل النتفاع من العني املوؤجرة 
ب�سبب اجلائحة والعذر، ومبا �سدر من املحاكم يف الق�سايا امل�سابهة، وذلك 
عرب القنوات الإعالمية املتعددة، وو�سائل التوا�سل الجتماعي، وغريها من 
و�سائل الن�سر، فاإن لذلك اأثًرا يف تقدير الظروف الطارئة والأعذار، وعدم 

املطالبة بالأجرة وقت تعطل املنفعة مما يقلل النزاع واخل�سومة. 

اأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن ينفع بهذا البحث، ويجعله من الباقيات ال�ساحلات، 
ويغفر ما كان فيه من النق�ص واخلطاأ، و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني. 
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الإجماع، ابن املنذر، حممد بن اإبراهيم، عجمان، مكتبة الفرقان، راأ�ص اخليمة، . 3
مكتبة مكة الثقافية، ط2. 

والظروف . 4 ال�سرورة  بنظريتي  و�سلتها  الإ�سالمي  الفقه  يف  اجلوائح  اأحكام   
الطارئة، املطريات، عادل مبارك، ر�سالة دكتوراه يف ق�سم ال�سريعة بكلية دار 

العلوم بجامعة القاهرة. 
اأحكام القراآن، ابن العربي، اأبو بكر، بريوت، دار الكتب العلمية، 424)هـ/ 2003م. . 5
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موقع . 8 الألفي  جرب  حممد  د.  اأ.  عقده  خ�سائ�ص  م�سروعيته،  اأهميته،  الإيجار 

الألوكة. 
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املقدمة

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده.

وبعد: 

فقد حلت بعاملنا جائحة كورونا)))، وطالت اآثارها جوانب �ستى من حياة النا�ص: 
الدينية وال�سحية والجتماعية والقت�سادية وغريها، وطراأت تبًعا لذلك جملة من 

النوازل الفقهية التي دعت احلاجة اإلى بيان احلكم ال�سرعي فيها.

ولقد اأح�سنت اجلمعية الفقهية ال�سعودية يف دعوتها الباحثني وطلبة العلم للكتابة 
حول هذه اجلائحة النازلة؛ مواكبًة منها للم�ستجدات والنوازل الفقهية.

البحث  هذا  كتابة  جاءت  وامل�ساركة؛  امل�ساهمة  يف  ورغبًة  الدعوة؛  لهذه  وتلبيًة 
املو�سوم بـ )تطبيقات قاعدة: ال�ضرر الأ�ضد ُيزال بال�ضرر الأخف؛ على النوازل الفقهية 

لفايرو�س كورونا امل�ضتجد يف العبادات وال�ضيا�ضة ال�ضرعية).

التهاب يف  وهو:  اخت�سارابـ)كوفيد-9))،  املعروف  التاجي 9)20)  الفايرو�ص  العلمي )مر�ص  وا�سمه   (((
ووهان  مدينة  به يف  الإ�سابة  اأولى حالت  �سجلت  وقد  تاجي جديد،  فايرو�ص  ب�سبب  التنف�سي  اجلهاز 
ال�سينية نهاية دي�سمرب 9)20م، وُيعتقد اأن الفايرو�ض حيواين املن�شاأ يف الأ�شل؛ فقد ارتبطت احلالت 
الأولى لالإ�سابة ب�سوق للبحريات واحليوانات يف مدينة ووهان، وت�سمل الأعرا�ص النمطية للفايرو�ص: 
احلمى وال�شعال و�شيق التنف�ض، وحتتاج ن�شبة كبرية من احلالت املر�شية اإلى عناية �شريرية مركزة، 
ويرتاوح معدل الوفيات بني احلالت امل�سخ�سة من 2% اإلى 3%، ولكنها تختلف ح�سب البلد و�سدة احلالة.
البوابة   ،( الفقرة:  الدويل،  الإ�سالمي  الفقه  ملجمع  الثانية  الفقهية  الطبية  الندوة  تو�سيات  ينظر: 
الوقاية وال�سيطرة   ،https://www.moh.gov.sa الرابط:  ال�سعودية على  الإلكرتونية لوزارة ال�سحة 
على مر�ص الفايرو�ص التاجي )COVID-19) خالل فرتة الفا�سية املبكرة ا�ستعرا�ص النطاق، دورية 

عدوى اأمرا�ص الفقر، 29، )، �ص: 7-9).
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النوازل ربُط الفروع بالقواعد  اأحكام  اأعظم ما ي�ستعني به الباحث يف  فاإن من 

الفقهية؛ اإذ به “ُيقتدر على الإحلاق والتخريج، ومعرفة اأحكام امل�سائل التي لي�ست 

مب�سطورة، واحلوادث والوقائع التي ل تنق�سي على مّر الزمان ”))).

اأهمية املو�ضوع: 

تتجلى اأهمية هذا املو�سوع فيما يلي: 

خطورة جائحة كورونا)2)، وعموم البلوى بها)3).. )

هذه . 2 عن  النا�سئة  الفقهية  النوازل  يف  ال�سرعي  احلكم  معرفة  اإلى  احلاجة 

اجلائحة. 

ا�ستمال كثري من النوازل الفقهية النا�سئة عن هذه اجلائحة على اأنواع من . 3

ا؛ وهو ما ي�ستلزم الإي�ساح والبيان. ال�سرر يقابل بع�سها بع�سً
الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص: 3).   (((

ترجع خطورة فايرو�ص كورونا اإلى اأ�سباب اأربعة:   (2(
الأ�سخا�ص  من  امل�ساب  كون  اأو  الطبية،  الرعاية  تقدمي  تاأخر  عند  وبخا�سة  الهالك؛  الأول:  ال�سبب 
ذوي اجلهاز املناعي ال�سعيف وامل�سنني والأ�سخا�ص امل�سابني باأمرا�ص مزمنة؛ كال�سرطان وال�سكري 

واأمرا�ص الرئة املزمنة. 
م�شاًبا  ال�شخ�ض  يكون  فقد  املر�شية؛  الأعرا�ض  وظهور  الإ�شابة  بني  التالزم  عدم  الثاين:  ال�شبب 

بالفايرو�ص وحاماًل له دون اأن تظهر عليه اأعرا�سه.
يف  امل�سابني  اأعداد  يجعل  مما  املخالطة؛  مبجرد  العدوى  تنتقل  اإذ  النت�سار؛  �سرعة  الثالث:  ال�سبب 

زيادة؛ ولذا اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية ر�سمًيا اأن هذا الوباء جائحة عاملية يف )) مار�ص 2020م.
ال�سبب الرابع: عدم وجود لقاح متاح مينع العدوى بهذا الفايرو�ص. 

البوابة   ،( الفقرة:  الدويل،  الإ�سالمي  الفقه  ملجمع  الثانية  الفقهية  الطبية  الندوة  تو�سيات  ينظر: 
الإلكرتونية لوزارة ال�سحة ال�سعودية على الرابط: https://www.moh.gov.sa، ال�سمات ال�سريرية 
للمر�سى امل�سابني بالفايرو�ص التاجي امل�ستجد 9)20 يف ووهان ال�سني، دورية لن�سيت، 2020، 497، 

�ص: 506-395. 
اأو  منها  الحرتاز  يع�سر  بحيث  بها  التكليف  تعلق  مع  احلادثة  وقوع  �سمول  البلوى:  بعموم  يق�سد   (3(

ال�ستغناء عنها. ينظر: عموم البلوى درا�سة نظرية تطبيقية �ص: )6. 
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اأهداف املو�ضوع: 
تتلخ�ص اأهداف هذا املو�سوع فيما ياأتي: 

األفاظها . ) �سوء  يف  الأخف؛  بال�سرر  يزال  الأ�سد  ال�سرر  قاعدة  درا�سة 
ومعناها، واأدلتها، وعالقتها ببع�ض القواعد الفقهية امل�شابهة لها، و�شروط 

تطبيقها.

بيان وجه تطبيق هذه القاعدة على النوازل الفقهية -ذات ال�سلة- النا�سئة . 2
عن جائحة كورونا.

املنطوية . 3 والتدابري  لالإجراءات  ال�سرعي  التاأ�سيل  عر�ص جانب من جوانب 
العربية  اململكة  ومنها  العامل  دول  من  كثري  بها  اأخذت  والتي  �سرر؛  على 
ال�سعودية -حر�سها اهلل- يف مواجهة هذه اجلائحة؛ مبا ُي�سهم يف فهم تلك 

الإجراءات والتدابري وتقّبلها.

الدرا�ضات ال�ضابقة: 
مل اأقف -بح�سب اطالعي- على درا�سة فقهية خا�سة بتطبيقات قاعدة ال�سرر 
يف  امل�ستجد  كورونا  لفايرو�ص  الفقهية  النوازل  على  الأخف  بال�سرر  يزال  الأ�سد 

العبادات وال�سيا�سة ال�سرعية.

الأخف  بال�شرر  يزال  الأ�شد  ال�شرر  )قاعدة  بعنوان  درا�شة  على  وقفت  واإمنا 
وتطبيقاتها املعا�سرة يف بع�ص م�سائل الأ�سرة) لالأ�ستاذ/ الزبري معتوق))). 

على  املقدمة  وا�ستملت  وخامتة؛  ومبحثني  مقدمة  يف  الدرا�سة  هذه  جاءت  وقد 
الفتتاحية، واإ�سكالية البحث، واأ�سباب اختياره، ومنهجه، وخطته.

ُيزال بال�سرر الأخف؛ وتناولت  اأما املبحث الأول فكان عن قاعدة ال�سرر الأ�سد 
الدرا�سة عبارٌة عن بحٍث علميٍّ حمكمٍّ من�سوٍر بتاريخ 5/6/30)20م؛ يف جملة ال�سريعة والقت�ساد؛   (((
 ،4 املجلد:  يف  باجلزائر،  الإ�سالمية  للعلوم  عبدالقادر  الأمري  جامعة  يف  والقت�ساد  ال�سريعة  بكلية 

العدد: 7، �ص: 83) - 222.
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الدرا�سة يف اأربعة مطالب؛ �سرح القاعدة، واأدلتها، وم�سمياتها عند العلماء، وارتباطها 
بالقاعدة الكلية )ل �سرر ول �سرار).

يف حني كان املبحث الثاين عن تطبيقات القاعدة يف ع�شرنا احلا�شر يف جمال 
على  املقبل  باملري�ض  اخلا�ض  ال�شر  اإف�شاء  تناولت:  مطالب  خم�شة  وحتته  الأ�شرة؛ 
ب�سروطه،  النا�سز  الزوجة  و�سرب  اأعظم،  مف�سدٌة  كتمانه  على  ترتب  اإذا  الزواج 
وال�سرر الذي يلحق من زوٍج �سيء الع�سرة، وتطليق القا�سي غري امل�سلم بطلٍب من 
زوجة امل�سلم، ونكاح الكتابية اإذا خاف الزوج الوقوع يف الفاح�سة، وا�ستملت اخلامتة 

على اأهم نتائج البحث.

وبناًء عليه؛ فاإن الدرا�سة احلالية تتفق مع هذه الدرا�سة يف ذكر األفاظ القاعدة، 
جزئيات  من  ذلك  عدا  فيما  وتختلفان  واأدلتها،  والإجمايل،  الإفرادي  ومعنياها 
الدرا�سة احلالية، وهي: عالقة قاعدة ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف بالقواعد 
الفقهية  النوازل  على  وتطبيقاتها  القاعدة،  تطبيق  و�شروط  لها،  امل�شابهة  الفقهية 

لفايرو�ص كورونا امل�ستجد يف العبادات وال�سيا�سة ال�سرعية.

كما ا�ستملت بع�ص املوؤلفات املعا�سرة يف القواعد الفقهية على درا�ساٍت لقاعدة 
ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف؛ بو�سفها اإحدى القواعد املتفرعة عن القاعدة 

الفقهية الكربى: ل �سرر ول �سرار))). 

تطبيق  �شروط  بيان  جهة  من  الدرا�شات  هذه  عن  احلالية  الدرا�شة  وتختلف 
القاعدة، والربط بينها وبني النوازل الفقهية لفايرو�ص كورونا امل�ستجد يف العبادات 

وال�سيا�سة ال�سرعية.

وتاأ�سي�ًسا على ما تقدم؛ فاإن الإ�سافة العلمية للدرا�سة احلالية تظهر من وجهني: 
الزرقا،  للدكتور م�سطفى  العام  الفقهي  واملدخل  الزرقا،  اأحمد  لل�سيخ  الفقهية  القواعد  �سرح  ومنها:   (((
والقواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة للدكتور وهبة الزحيلي، والقواعد الفقهية مع ال�سرح 
املوجز لالأ�ستاذ عزت الدعا�ص، واملمتع يف القواعد الفقهية للدكتور م�سلم الدو�سري، والوجيز يف اإي�ساح 
قواعد الفقه الكلية للدكتور حممد �سدقي البورنو؛ وغريها مما هو مذكور يف مراجع الدرا�سة احلالية.
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اأحدهما: حترير �شروط تطبيق قاعدة ال�شرر الأ�شد ُيزال بال�شرر الأخف.

الوجه الآخر: درا�سة تطبيقات قاعدة ال�سرر الأ�سد ُيزال بال�سرر الأخف على 
النوازل الفقهية لفايرو�ص كورونا امل�ستجد يف العبادات وال�سيا�سة ال�سرعية؛ 

باعتبارها فروًعا فقهيًة جديدًة للقاعدة.

منهج البحث: 
با�ستقراء  وذلك  املقارن؛  التحليلي  ال�ستقرائي  املنهج  البحث  هذا  اعتمدُت يف 
واملقارنة  وحتليلها،  درا�شتها  ثم  ومن  املعتبة،  مظانها  من  وجمعها  العلمية  املادة 
اأقوال الفقهاء املتقدمني واملعا�سرين -عند احلاجة-؛ مع ا�ست�سحاب مقا�سد  بني 
مو�سوع  الفقهية  النوازل  اأحكام  تقرير  اإلى  و�سوًل  وكلياتها؛  الإ�سالمية  ال�سريعة 

البحث، وتطبيق قاعدة ال�سرر الأ�سد ُيزال بال�سرر الأخف عليها.

اإجراءات البحث: 

�سرُت يف كتابة هذا البحث على النحو التايل: 

درا�شة قاعدة: ال�شرر الأ�شد يزال بال�شرر الأخف؛ وفق النقاط الآتية: . )

ذكر األفاظ القاعدة، ومعنياها الإفرادي والإجمايل. اأ- 

ب- عر�ص اأدلة القاعدة.

بيان عالقة القاعدة ببع�ص القواعد الفقهية امل�سابهة لها. ج- 

حترير �شروط تطبيق القاعدة. د- 

النوازل . 2 على  الأخف  بال�سرر  يزال  الأ�سد  ال�سرر  قاعدة:  تطبيقات  درا�سة 
وفق  ال�سرعية؛  وال�سيا�سة  العبادات  يف  امل�ستجد  كورونا  لفايرو�ص  الفقهية 

اخلطوات التالية: 

ت�سوير النازلة الفقهية املراد درا�ستها ت�سويًرا دقيًقا. اأ- 

بيان حكم النازلة الفقهية؛ باتباع م�سلك التخريج اإن اأمكن؛ مع ال�ستئنا�ص  ب- 
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العلماء  واآراء  املعا�سرة،  الفقهية  واملجامع  العلمية  الهيئات  بقرارات 
والباحثني املعا�سرين اإن وجدت.

تطبيق القاعدة على النازلة الفقهية. ج- 

العتماد على اأمهات امل�سادر واملراجع الأ�سلية بح�سب طبيعة البحث. . 3

الرتكيز على مو�سوع البحث، وجتنب ال�ستطراد.. 4

ترقيم الآيات، وبيان �سورها.. 5

يف . 6 تكن  مل  اإن  درجتها  يف  ال�ساأن  اأهل  ذكره  ما  وبيان  الأحاديث،  تخريج 
ال�سحيحني اأو اأحدهما، فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ بتخريجها.

التعريف بامل�سطلحات، و�سرح الغريب.. 7

العناية بقواعد اللغة العربية، والإمالء، وعالمات الرتقيم.. 8

اإدراج خامتة تت�سمن اأهم نتائج البحث وتو�سياته.. 9

اإتباع البحث بفهر�ص للمراجع وامل�سادر؛ مرتبًة وفق الرتتيب الهجائي.. 0)

تق�ضيمات البحث: 
وامل�سادر؛  للمراجع  وفهر�ص  ومبحثني، وخامتة،  البحث يف: مقدمة،  تقع خطة 

وذلك على النحو الآتي: 

ومنهج  ال�سابقة،  والدرا�سات  واأهدافه،  واأهميته،  البحث،  وتتناول مو�سوع  املقدمة: 
البحث، وتق�سيماته. 

املبحث الأول: قاعدة: ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: األفاظ القاعدة، ومعناها.

املطلب الثاين: اأدلة القاعدة. 

املطلب الثالث: عالقة القاعدة ببع�ص القواعد الفقهية امل�سابهة لها.
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املطلب الرابع: �شروط تطبيق القاعدة.

املبحث الثاين: تطبيقات القاعدة على النوازل الفقهية لفايرو�ض كورونا امل�شتجد يف 
العبادات وال�سيا�سة ال�سرعية، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: تطبيقات القاعدة على نوازل العبادات: وفيه خم�ص نوازل: 

النازلة الأولى: �سالة املمار�ص ال�سحي بغري طهور.

النازلة الثانية: �سالة املمار�ص ال�سحي بالنجا�سة املتعذر اإزالتها.

النازلة الثالثة: جمع املمار�ص ال�سحي بني ال�سالتني.

النازلة الرابعة: اإيقاف �سالتي اجلمعة واجلماعة يف امل�سجد.

النازلة اخلام�سة: اإيقاف العمرة وزيارة امل�سجد النبوي.

خم�ض  وفيه  ال�شرعية:  ال�شيا�شة  نوازل  على  القاعدة  تطبيقات  الثاين:  املطلب 
نوازل: 

النازلة الأولى: احلجر ال�سحي.

النازلة الثانية: حظر التجول.

النازلة الثالثة: منع املنا�سبات الجتماعية.

النازلة الرابعة: اإغالق احلدود.

النازلة اخلام�شة: اإيقاف الن�شاط التجاري اأو تقييده.

اخلامتة: وتت�سمن اأبرز النتائج.

فهر�ص املراجع وامل�سادر. 

اأ�ساأل اهلل تعالى التوفيق وال�سداد، والإخال�ص والقبول؛ اإنه قريب جميب.
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املبحث الأول
قاعدة: ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف

املطلب الأول
األفاظ القاعدة، ومعناها

اأوًل: األفاظ القاعدة: 
وردت هذه القاعدة بالألفاظ الآتية: 

ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف))).. )

اإذا تقابل مكروهان اأو حمظوران اأو �سرران ومل ميكن اخلروج عنهما وجب . 2
ارتكاب اأخفهما)2).

اإذا اجتمع �سرران اأ�سقط الأ�سغر الأكرب)3).. 3

اإذا تعار�ص مف�سدتان روعي اأعظمهما �سرًرا بارتكاب اأخفهما)4).. 4
ينظر: الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �ض: 96، جملة الأحكام العدلية، املادة: 27، �سرح القواعد الفقهية   (((
�ص: 99)، املدخل الفقهي العام 994/2، القواعد الفقهية مع ال�سرح املوجز �ص: 32، القواعد الفقهية 
القواعد  مو�سوعة   ،2(0 �ص:  الفقهية  القواعد  يف  املمتع   ،2(9/( الأربعة  املذاهب  يف  وتطبيقاتها 

وال�سوابط الفقهية )/74، الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 260. 
اأثر  الثمينة )/280،  اليواقيت  امل�سالك �ص: 95، 96، �سرح  اإي�ساح  للمقري 456/2،  القواعد  ينظر:   (2(
القواعد الفقهية يف بيان اأحكام اجلراحات التجميلية �ص: 23، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب 

الأربعة )/266، مو�سوعة القواعد الفقهية، الق�سم الأول، )/229، 230. 
ينظر: اإي�ساح امل�سالك �ص: 58)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/9)2، قاعدة ل   (3(
�سرر ول �سرار وتطبيقاتها الطبية �ص: 24، مو�سوعة القواعد وال�سوابط الفقهية )/75، الوجيز يف 

اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 260. 
القواعد  املنثور)/350-348،  للمقري 456/2، 457،  القواعد  الأحكام )/30)-35)،  قواعد  ينظر:   (4(
للح�سني )/346-)35، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص: 7))، اإي�ساح امل�سالك �ص: 95، 96، الأ�سباه 
والنظائر لبن جنيم �ض: 98، 99، �سرح القواعد الفقهية �ص: )20-203، القواعد الفقهية وتطبيقاتها 

يف املذاهب الأربعة )/234-226.
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يختار اأهون ال�سرين واأخف ال�سررين))). . 5

ثانًيا: معنى القاعدة: 

اأ- معناها الإفرادي: 

ت�ستمل هذه القاعدة على اأربع مفردات؛ هي: )ال�سرر) و)الأ�سد) و )يزال) و 
)الأخف)، وفيما يلي بيان معنى كل منها: 

معنى ال�سرر: . )

 ،(2( ر -ب�سمها-  ال�سُّ اأو  ال�ساد-  ر -بفتح  ال�سَّ اللغة: م�ستٌق من  ال�سرر يف 
وهما لغتان مبعنى واحد)3)، وهو: �سّد النفع)4).

 - بال�سم   - ر  وال�سُّ النفع،  �سد   - بالفتح   - ر  فال�سَّ معنى؛  لغة  لكل  وقيل: 
الهزال و�سوء احلال)5).

فمن الأول)6) قوله : )ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]اآل عمران: 20)[، ومن 
الثاين)7) قوله : )ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ( ]يون�ص: 2)[.

ويف ال�سطالح: نق�سان يدخل على ال�سيء، اأو مف�سدة تلحق بال�سيء)8). 
ينظر: �سرح القواعد الفقهية �ص: )20-203، املدخل الفقهي العام 994/2، 995، القواعد الفقهية   (((
 ،234-226/( الأربعة  املذاهب  يف  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد   ،527 �ص:  عنها  تفرع  وما  الكربى 

الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 260.
ينظر: القامو�ص املحيط 75/2، مادة )�سّر).   (2(
ينظر: املحيط يف اللغة 429/7، مادة )�سّر).   (3(

ينظر: مقايي�ص اللغة 360/3، مادة )�سر)، تاج العرو�ص 2)/384، مادة )�سرر).   (4(
ينظر: ال�ستقاق �ص: 45، املخ�س�ص 425/3، باب )النفع وال�سّر).   (5(

ينظر: ل�سان العرب 482/4.   (6(
ينظر: تهذيب اللغة ))/4)3.   (7(

�سواٌء كان ذلك واقًعا على الإن�سان اأو على غريه، و�سواٌء كان واقًعا من الإن�سان على نف�سه اأو على غريه،   (8(
و�سواٌء كان ح�سًيا اأو معنوًيا.

ينظر: املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 88)، 89).
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معنى الأ�سد: . 2

ة)))، وهي: القوة)2). دَّ الأ�سد يف اللغة: من ال�سِّ

ويراد به هنا: الأعظم خطًرا والأكرث اأذًى يف نف�سه)3).

معنى يزال: . 3

الإزالة يف اللغة: التنحية والإذهاب)4).

ول يخرج املعنى ال�سطالحي لها عن املعنى اللغوي)5).

ويق�سد بها هنا: تنحية ال�سرر الأعظم خطًرا والأكرث اأذى يف نف�سه واإذهابه.

معنى الأخف: . 4

ة)6)، وهي: �سد الثِّقل)7). الأخف يف اللغة: من اخِلفَّ

وهو هنا: �سد الأ�سد؛ فمعناه: الأ�سغر خطًرا والأقل اأذى يف نف�سه.

ب- معناها الإجمايل: 

اإذا تقابل �سرران بحيث ت�ستحيل اإزالتهما جميًعا، وكان اأحدهما واقًعا اأو متوقًعا، 
الأعظم  ال�سرر  تنحية  وكانت  نف�سه،  يف  الآخر؛  من  اأذًى  واأكرث  خطًرا  اأعظم  وهو 

خطًرا والأكرث اأذًى ب�سّده ممكنًة؛ فاإنها -اأي: التنحية- تتعني واحلالة ما ذكر)8). 
ينظر: تهذيب اللغة ))/82)، باب )ال�سني والدال)، تاج العرو�ص 239/8، 240، مادة )�سدد).   (((

ينظر: مقايي�ص اللغة 79/3)، مادة )�سد)، ل�سان العرب 232/3، مادة )�سدد).   (2(
ينظر: اأثر القواعد الفقهية يف بيان اأحكام اجلراحات التجميلية �ص: 23، املمتع يف القواعد الفقهية   (3(

�ص: 0)2. 
ينظر: مقايي�ص اللغة 38/3، مادة )زول)، تاج العرو�ص 46/29)، مادة )زول).   (4(

ينظر: املطلع �ص: 35، معجم لغة الفقهاء �ص: 56، املو�سوعة الفقهية الكويتية 36/3).   (5(
ينظر: ل�سان العرب 79/9، مادة )خفف)، تاج العرو�ص 235/23، مادة )خفف).   (6(

ينظر: مقايي�ص اللغة 54/2)، مادة )خف)، القامو�ص املحيط 36/3)، مادة )خّف).   (7(
ينظر: �سرح القواعد الفقهية �ص: 97)، 99)، )20، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة   (8(

)/9)2، املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 0)2، 6)2، 7)2. 
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املطلب الثاين
اأدلة القاعدة

ميكن اأن ي�ستدل لهذه القاعدة بالكتاب وال�سنة واملعقول: 

اأوًل: الكتاب: 
قول اهلل : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  . )

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  
ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]البقرة: )9)-93)[.
قوله : )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  . 2

ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  

ژ  ژ  ڑ( ]البقرة: 7)2[.

قتال  مب�سروعية  ح�سوله  املتوقع  ال�سرر  اأن  الآيات  اأفادت  ال�ستدلل:  وجه 
امل�سلمني للم�سركني يف البلد احلرام وال�سهر احلرام؛ جاء اإزالًة لل�سرر الأ�سد 
احلا�سل من امل�سركني بالكفر باهلل وال�سد عن �سبيله وافتتان امل�سلمني عن 
دينهم واإخراجهم من البلد احلرام، فدل ذلك على اأن ال�سرر الأ�سد يزال 

بال�سرر الأخف))). 

ڻ  . 3 ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   )ڳ    : قوله 
ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ( ]احلجرات: 9[.

الفئة  قتال  املتوقع ح�سوله مب�سروعية  ال�سرر  اأن  الآية  ال�ستدلل: يف  وجه 
اأن  على  دليل  ذلك  ويف  بالبغي،  احلا�سل  الأ�سد  لل�سرر  اإزالًة  جاء  الباغية 

ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف)2). 
ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن �ص: 89، 97، القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها �ص: 528، القواعد   (((

الفقهية للندوي �ص: 222، 223، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/220. 
ينظر: التحرير والتنوير 240/26، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/220.   (2(



د . سعد بن رشيد بن ناصر الشربمي

العدد  احلادي واخلمسون  341العدد  احلادي واخلمسون 340

قوله : )ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  . 4
گ   گ   )گ     : قوله  مع    ]7( ]الكهف:  ۇئ(  وئ   وئ   ەئ  
ڻ(  ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ      ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

]الكهف: 79[.

وجه ال�ستدلل: تفيد الآيتان اأن ال�سرر بخرق ال�سفينة جاء لإزالة �سرر اأ�سد 
بغ�سب امللك الظامل لكل �سفينة �ساحلة متر عليه، فدل هذا على اأن ال�سرر 

الأ�سد يزال بال�سرر الأخف))). 

ثانًيا: ال�ضنة: 
ما رواه اأن�ص بن مالك ؛ قال: بينما نحن يف امل�سجد مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . )

اإذ جاء اأعرابي فقام يبول يف امل�سجد، فقال اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: مه مه، 
فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تزرموه)2)؛ دعوه«؛ فرتكوه حتى بال، ثم اإن ر�سول 
ول  البول  هذا  من  ل�سيء  ت�سلح  ل  امل�ساجد  هذه  »اإن  فقال:  دعاه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
القذر؛ اإمنا هي لذكر اهلل  وال�سالة وقراءة القراآن«، قال: فاأمر رجاًل 

ه عليه)3). من القوم فجاء بدلٍو من ماء ف�سنَّ

جاء  بوله  ُيكمل  الأعرابي  برتك  ال�سرر  اأن  احلديث  اأفاد  ال�ستدلل:  وجه 
ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن �ص: 482، 483، املدخل الفقهي العام 995/2، املمتع يف القواعد الفقهية   (((

�ص: ))2.
وهذا من ال�ستدلل ب�سرع من قبلنا الذي مل ي�سرح �سرعنا بقبوله اأو نفيه، وهو قول احلنفية واملالكية 

واحلنابلة؛ خالًفا لل�سافعية، والراجح اأنه حجة. 
ينظر: تي�سري التحرير 30/3)، )3)، امل�ست�سفى )/355، 356، �سرح الكوكب املنري 2/4)4، 3)4، 

مذكرة اأ�سول الفقه �ص: 249، اأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله �ص: 90)، )9). 
معنى )ل تزرموه) اأي: ل تقطعوا عليه بوله؛ يقال: َزِرم البول اإذا انقطع.   (2(

ينظر: النهاية يف غريب احلديث 2/)30. 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب: الأدب، باب: الرفق يف الأمر كله، 2242/5، رقم احلديث: 5679،   (3(
اإذا  النجا�سات  من  وغريه  البول  غ�سل  وجوب  باب:  الطهارة،  كتاب:  له يف �سحيحه،  واللفظ  وم�سلم 

ح�سلت يف امل�سجد، )/236، رقم احلديث: 285. 
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لإزالة �سرر اأ�سد بقطع البول عليه و�سريان النجا�سة اإلى بدنه وثيابه وموا�سع 
كثرية من امل�سجد؛ ولذا اأمر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال�سحابة برتكه، ويف هذا دليل 

على اأن ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف))). 

ما رواه اأن�ص بن مالك ؛ اأن قري�ًسا �ساحلوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فا�سرتطوا على . 2
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن من جاء منكم مل نرّده عليكم ومن جاءكم مّنا رددمتوه علينا؛ 
فقالوا: يا ر�سول اهلل اأنكتب هذا؟، قال: »نعم اإنه من ذهب مّنا فاأبعده اهلل، 

ومن جاءنا منهم �سيجعل اهلل له فرًجا وخمرًجا«)2).

وجه ال�ستدلل: يف احلديث اأن قبول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لهذا ال�شرط مع ما فيه من 
�سرر على امل�سلمني؛ كان لإزالة �سرر اأ�سد وهو قتل املوؤمنني واملوؤمنات الذين 

كانوا مبكة، فدل ذلك على اأن ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف)3). 

ثالًثا: املعقول: 

اإن ال�سرر حمرم �سرًعا فال يجوز فعله اإل لل�سرورة، وتقابل ال�سررين �سرورٌة 
ال�سرورة  لندفاع  الأ�سد؛  دون  الأخف  فعل  -حينئذ-  فيتعني  اأحدهما،  فعل  جتيز 

بالأخف وا�ستمال الأ�سد على زيادة �سرر ل �سرورة لها)4).
ينظر: �سرح �سحيح م�سلم للنووي 3/)9)، املنثور )/348، 349، القواعد للح�سني )/)35، اإي�ساح   (((
القواعد الفقهية �ص: 37، القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها �ص: 530، )53، القواعد الفقهية 
للندوي �ص: 224، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/220، املمتع يف القواعد الفقهية 

�ص: 0)2، ))2. 
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب: اجلهاد وال�سري، باب: �سلح احلديبية يف احلديبية، 3/))4)، رقم   (2(

احلديث: 784). 
 ،530-528 �ص:  عنها  تفرع  وما  الكربى  الفقهية  القواعد   ،35(-349/( للح�سني  القواعد  ينظر:   (3(

القواعد الفقهية للندوي �ص: 223، املمتع يف القواعد الفقهية �ص: ))2. 
ينظر: القواعد لبن رجب �ص: 246، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �ض: 98، القواعد الفقهية الكربى   (4(
وما تفرع عنها �ص: 527، 528، املمتع يف القواعد الفقهية �ص: ))2، 2)2، مو�سوعة القواعد الفقهية، 

الق�سم ال�ساد�ص، �ص: 253، الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 260. 



د . سعد بن رشيد بن ناصر الشربمي

العدد  احلادي واخلمسون  343العدد  احلادي واخلمسون 342

املطلب الثالث

عالقة القاعدة ببع�س القواعد الفقهية امل�سابهة لها

اأوًل: عالقتها بقاعدتي )اإذا تعار�س مف�ضدتان روعي اأعظمهما �ضرًرا بارتكاب 
اأخفهما( و )يختار اأهون ال�ضرين اأو اأخف ال�ضررين(: 

ذهب كثرٌي من الفقهاء والباحثني اإلى اعتبار القواعد الثالث متحدًة يف املعنى 
واإن اختلفت يف اللفظ)))، وهذا ظاهٌر من تاأمل ن�سو�ص القواعد الثالث)2).

وعّدوا - لذلك - قاعدة: اإذا تعار�ص مف�سدتان روعي اأعظمهما �سرًرا بارتكاب 
على  الدالة  الألفاظ  يف  ال�سررين؛  واأخف  ال�سرين  اأهون  يختار  وقاعدة:  اأخفهما، 

معنى قاعدة: ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف)3).

يزال  الأ�سد  ال�سرر  قاعدة  بجعل  وذلك  التفريق،  اإلى  مال  العلم من  اأهل  ومن 
بال�سرر الأخف خا�سًة مبا اإذا كان ال�سرر الأ�سد واقًعا ا�ستئنا�ًسا بالتعبري بـ)ُيزال)؛ 
اأيٌّ منهما بعد  اإذا تقابل ال�سرران ومل يقع  اأما القاعدتان الأخريان فخا�ستان مبا 

ا�ستئنا�ًسا بالتعبري بـ)تعار�ص) و )ُيختار))4).
الفقهية  القواعد  العام 994/2، 995،  الفقهي  املدخل  ال�سبكي )/47،  والنظائر لبن  الأ�سباه  ينظر:   (((
القواعد   ،30 �ص:  الطبية  امل�سائل  على  الفقهية  القواعد  تطبيق   ،527 �ص:  عنها  تفرع  وما  الكربى 
 ،(8(/28 الكويتية  الفقهية  املو�سوعة   ،23(  ،226  ،2(9/( الأربعة  املذاهب  يف  وتطبيقاتها  الفقهية 

مو�سوعة القواعد وال�سوابط الفقهية )/74، 75، الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 260.
ينظر: املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 6)2.   (2(

القواعد  املنثور)/350-348،  للمقري 456/2، 457،  القواعد  الأحكام )/30)-35)،  قواعد  ينظر:   (3(
للح�سني )/346-)35، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص: 7))، اإي�ساح امل�سالك �ص: 95، 96، الأ�سباه 
العام  الفقهي  املدخل   ،203-20( �ص:  الفقهية  القواعد  �سرح   ،99  ،98 �ض:  جنيم  لبن  والنظائر 
يف  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد   ،527 �ص:  عنها  تفرع  وما  الكربى  الفقهية  القواعد   ،995  ،994/2

املذاهب الأربعة )/226-234، الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 260.
ينظر: �سرح القواعد الفقهية �ص: )20، 203، قاعدة ل �سرر ول �سرار وتطبيقاتها الطبية �ص: 24،   (4(

املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 6)2، 7)2. 
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والأظهر عدم التفريق؛ لأنه ل فرق يف مراعاة �سدة ال�سرر وخفته بني اأن يكون 
واقًعا اأو متوقًعا))).

ثانًيا: عالقتها بقاعدة )ال�ضرر ل يزال مبثله(: 

تتفق القاعدتان يف ثالثة اأوجه: 

ول . ) �سرر  ل  الكربى:  الفقهية  القاعدة  عن  املتفرعة  القواعد  من  اأنهما 
�سرار)2). 

اأنهما من القواعد الرتجيحية يف حال التعار�ص عند اإزالة ال�سرر)3). . 2

اأن قاعدتنا متثل �سورًة من �سور مفهوم املخالفة لقاعدة ال�سرر ل يزال مبثله؛ . 3
ذلك اأن ال�سرر اإذا كان ل يزال مبثله فاملفهوم املخالف اأنه يزال باأقل منه؛ 

كما لو كان اأحد ال�سررين اأخف من الآخر، وهو ما ت�سرح به قاعدتنا)4). 

وتختلف القاعدتان من وجه واحد؛ وهو: اأن قاعدتنا اأخ�ص من قاعدة ال�سرر ل 
يزال مبثله؛ لأن املوازنة بني ال�سررين يف قاعدتنا خا�سٌة بال�سرر يف نف�سه وهو ما 
ي�سعر به التعبري بـ)الأ�سد والأخف)؛ اأما املوازنة بني ال�سررين يف قاعدة ال�سرر ل 

يزال مبثله فعامٌة لل�سرر يف نف�سه ويف اأثره وهو ما ي�سعر به التعبري بـ)املثل))5).
ولذلك ُي�ستدل لهذه القواعد الثالث بالأدلة ذاتها. ينظر: املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 5)2.   (((

ينظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي )/)4، 47، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص: 5))، 6))، الأ�سباه   (2(
الكربى وما تفرع  الفقهية  القواعد  الفقهية �ص: 37،  القواعد  اإي�ساح   ،96 والنظائر لبن جنيم �ض: 
وتطبيقاتها يف  الفقهية  القواعد  املوجز �ص: 32،  ال�سرح  الفقهية مع  القواعد  عنها �ص: 506، 507، 

املذاهب الأربعة)/5)2، 9)2، الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 259، 260. 
ينظر: املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 208، 0)2.   (3(

ينظر: درر احلكام �سرح جملة الأحكام )/35، 36، �سرح القواعد الفقهية �ص: 99)، املدخل الفقهي   (4(
العام 994/2، املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 3)2، مو�سوعة القواعد وال�سوابط الفقهية )/74. 

ينظر: �سرح القواعد الفقهية �ص: 97)، 99).  (5(
ال�سرر ل يزال مبثله، ول متثل  اإن قاعدتنا متثل �سورًة من �سور مفهوم املخالفة لقاعدة  ولذا قلنا: 

مفهومها املخالف باإطالق. 
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ثالًثا: عالقتها بقاعدة )يتحمل ال�ضرر اخلا�س لدفع �ضرر عام(: 
تتفق القاعدتان من وجهني: 

اأنهما متفرعتان عن القاعدة الفقهية الكربى: ل �سرر ول �سرار))). . )

اأنهما مرجحتان لأحد ال�سررين على الآخر عند التعار�ص)2). . 2

قاعدة  يف  ال�سررين  بني  املوازنة  اأن  وهو:  واحد  وجه  من  القاعدتان  وتختلف 
به  ي�سعر  ما  وهو  نف�سه،  ال�سرر يف  اإلى  راجعٌة  الأخف  بال�سرر  يزال  الأ�سد  ال�سرر 
التعبري بال�سدة واخلفة؛ اأما املوازنة بني ال�سررين يف قاعدة يتحمل ال�سرر اخلا�ص 
لدفع �سرر عام؛ فراجعٌة اإلى ال�سرر يف اأثره، وهو ما ي�سعر به التعبري باخل�سو�ص 

والعموم)3). 

املطلب الرابع
�شروط تطبيق القاعدة

امل�سابهة  الفقهية  بالقواعد  القاعدة، وعالقتها  تقدم يف معنى  ما  تاأ�سي�ًسا على 
خم�سة  الأخف  بال�سرر  يزال  الأ�سد  ال�سرر  قاعدة  لتطبيق  اإن  القول:  ميكن  لها؛ 

�شروط؛ وهي: 

ال�شرط الأول: اأن يجتمع ال�شرران: 
ومعناه: اأن ت�ستمل الواقعة التي يراد تطبيق القاعدة عليها على اأكرث من �سرر، 
وعليه فلومل يكن ثمة اإل �شرٌر واحٌد فال جمال لتطبيق قاعدتنا، واإمنا تطبق حينئٍذ 
القواعد   ،995  ،994  ،992/2 العام  الفقهي  املدخل   ،96 �ض:  جنيم  لبن  والنظائر  الأ�شباه  ينظر:   (((
 ،34  ،32 �ص:  املوجز  ال�سرح  مع  الفقهية  القواعد   ،507  ،506 �ص:  عنها  تفرع  وما  الكربى  الفقهية 

الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 256، 260، 263. 
ينظر: املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 208، 0)2، 8)2.   (2(

ينظر: �سرح القواعد الفقهية �ص: 97)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/9)2، 235،   (3(
مو�سوعة القواعد وال�سوابط الفقهية )/77، الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 263. 
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اإحدى القواعد اخلا�سة باإزالة ال�سرر حال انفراده)))؛ كقاعدة ال�سرر يزال، وقاعدة 
ال�سرر يدفع بقدر الإمكان)2).

ال�شرط الثاين: اأن يتقابل ال�شرران: 

اأي: اأن يتعار�ص ال�سرران بحيث تتعذر اإزالتهما جميًعا؛ بل لبد لإزالة اأحدهما 
من وقوع الآخر)3). 

وعليه فلو مل يتعار�ص ال�سرران واأمكنت اإزالتهما جميًعا دون احلاجة لإيقاع اأحدهما؛ 
فاإن اإزالة ال�سررين جميًعا تتعني؛ تطبيًقا لقاعدة ال�سرر ل يزال بال�سرر)4)، ول جمال 

-واحلالة ما ذكر- لتطبيق قاعدتنا؛ لأن اإيقاع ال�سرر مع اإمكان عدمه حمرم)5).
ينظر: املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 96)، 208، مو�سوعة القواعد وال�سوابط الفقهية )/76، الوجيز   (((

يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 260.
ي�سهد لهذا اأن التطبيقات التي يذكرها الفقهاء والباحثون لهاتني القاعدتني ل ت�ستمل على اأكرث من �سرر،   (2(
ومن اأ�سهرها: م�سروعية اخليار باأنواعه؛ فقد �ُسرع خيار العيب لإزالة ال�سرر الواقع على اأحد املتعاقدين، 

و�ُشرع خيار ال�شرط لدفع ال�شرر املتوقع لأحد املتعاقدين؛ ويف احلالتني ل وجود لأكرث من �شرر.
والنظائر  الأ�سباه   ،335  ،333/( للح�سني  القواعد   ،4(/( ال�سبكي  لبن  والنظائر  الأ�سباه  ينظر: 
94، درر احلكام �سرح جملة الأحكام )/33،  لل�سيوطي �ص: 2))، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �ض: 
اإي�ساح  الوجيز يف   ،202  ،(97 الفقهية �ص:  القواعد  املمتع يف   ،993 العام 992/2،  الفقهي  املدخل 

قواعد الفقه الكلية �ص: 258-256.
ينظر: تطبيق القواعد الفقهية على امل�سائل الطبية �ص: 30، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة   (3(
)/9)2، املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 208، 0)2، مو�سوعة القواعد الفقهية، الق�سم ال�ساد�ص، �ص: 253.

امللك  اأن  اأمكن ذلك، ومن تطبيقاتها:  اإن  اآخر  اإيقاع �سرر  ُيزال دون  اأن  ال�سرر يجب  اأن  اإذ معناها   (4(
�سرر،  الثمن  دفع  ويف عدم  ال�سرر،  لإزالة  م�سروعة  ال�سفعة  لأن  الثمن؛  دفع  بدون  يثبت  ل  بال�سفعة 

وال�سرر ل يزال بال�سرر، وال�سرران غري متقابلني؛ اإذ متكن اإزالتهما جميًعا.
ينظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي )/)4، القواعد لبن رجب �ص: 73، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 
�ص: 5))، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �ض: 96، اإي�ساح القواعد الفقهية �ص: 37، القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/5)2، مو�سوعة القواعد الفقهية، الق�سم ال�ساد�ص، �ص: 257، الوجيز 

يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 259.
وذلك بالنظر اإلى اأن تقابل ال�سررين �سرورٌة ي�ستباح لها املحرم وهو فعل اأحدهما، وحيث زالت زال   (5(

اأثرها.
ينظر: القواعد لبن رجب �ص: 246، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �ض: 98، القواعد الفقهية الكربى =
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ال�شرط الثالث: اأن يتفاوت ال�شرران: 

يراد به: اأن يكون اأحد ال�سررين اأعظم خطًرا واأكرث اأذًى من الآخر))). 

وعلى هذا فلو ت�ساوى ال�سرران فاإن ال�سرر الواقع يرتك ول يزال بال�سرر الآخر؛ 
تطبيًقا لقاعدة ال�سرر ل يزال مبثله)2)، ول جمال -حينئٍذ- لتطبيق قاعدتنا؛ لأن 
تقابل ال�سررين �سرورٌة تبيح املحرم بقدرها، وهو ما يتحقق باإيقاع ال�سرر الأخف 
وعدم  ال�سررين  بني  الت�ساوي  اإلى ذلك يف حال  �سبيل  ول  الأ�سد)3)،  ال�سرر  لإزالة 

تفاوتهما.

ال�شرط الرابع: اأن يكون التفاوت يف ذات ال�شرر: 

اأذًى  واأكرث  اأعظم خطًرا  اأيهما  لتقرير  ال�سررين  بني  املوازنة  تكون  اأن  ومعناه: 
قائمًة على النظر اإلى ال�سرر يف نف�سه ل اإلى �سيء اآخر)4). 

التفاوت بينهما قائمًة على النظر  ولذا فلو كانت املوازنة بني ال�سررين لتقرير 
تطبيًقا  اخلا�ص؛  ال�سرر  بارتكاب  يدفع  العام  ال�سرر  فاإن  -مثاًل-  ال�سرر  اأثر  اإلى 
= وما تفرع عنها �ص: 527، 528، املمتع يف القواعد الفقهية �ص: ))2، 2)2، الوجيز يف اإي�ساح قواعد 

الفقه الكلية �ص: 260.
ينظر: �سرح القواعد الفقهية �ص: 97)، 99)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/9)2،   (((

املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 0)2، الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص: 260.
فهي مبنطوقها تفيد اأن اإزالة ال�سرر ل يجوز اأن تكون باإيقاع �سرٍر م�ساٍو له؛ لأن ذلك عبٌث ولي�ص من   (2(
ا  اأعرا�سً له  ي�سبب  للمري�ص  للطبيب �سرف دواٍء  اأنه ل يجوز  ال�سرر يف �سيء، ومن تطبيقاته:  اإزالة 

مماثلًة ملر�سه.
ينظر: �سرح القواعد الفقهية �ص: 96)، املدخل الفقهي العام 994/2، اأثر القواعد الفقهية يف بيان 
اأحكام اجلراحات التجميلية �ص: 23، تطبيق القواعد الفقهية على امل�سائل الطبية �ص: 28، مو�سوعة 

القواعد الفقهية، الق�سم ال�ساد�ص، �ص: 257، مو�سوعة القواعد وال�سوابط الفقهية )/)7، 72.
لأنه ل �سرورة يف اإيقاع الأ�سد امل�ستمل على زيادة ال�سرر.  (3(

ينظر: القواعد لبن رجب �ص: 246، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �ض: 98، درر احلكام �سرح جملة الأحكام 
)/37، املمتع يف القواعد الفقهية �ص: ))2، 2)2، مو�سوعة القواعد الفقهية، الق�سم ال�ساد�ص، �ص: 253.

ينظر: �سرح القواعد الفقهية �ص: 97)، 99)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/9)2،   (4(
املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 0)2.
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لقاعدة يتحمل ال�سرر اخلا�ص لدفع �سرر عام)))، ول تطبق -حينئٍذ- قاعدتنا؛ لأن 
ال�سدة واخلفة املعرب عنها يف ن�ص القاعدة ترجع اإلى املوازنة بني ال�سررين بالنظر 

اإلى ذات ال�سرر ل اإلى غريه)2).

ال�شرط اخلام�س: اأن تكون الإزالة ممكنة: 
ومعناه: األ تتعذر تنحية ال�سرر الأ�سد بال�سرر الأخف، وعليه فلو تعذرت التنحية 

فاإن ال�سرر الأ�سد يرتك ول يزال بال�سرر الأخف)3).

�سبًبا  كان  فاإن  الأ�سد؛  ال�سرر  عنه  ن�ساأ  الذي  ال�سبب  يف  النظر  ذلك:  و�سابط 
تعذرت  �سرعي  غري  �سبًبا  كان  واإن  بالأخف)4)،  الأ�سد  ال�سرر  اإزالة  اأمكنت  �سرعًيا 

الإزالة)5).

فمفادها اأنه عند تعار�ص �سررين اأحدهما عاٌم يعم اأثره والآخر خا�ٌص ينح�سر اأثره، ول بد من ارتكاب   (((
جواز  تطبيقاتها:  ومن  العام،  ال�سرر  يرتكب  ول  اخلا�ص  ال�سرر  يرتكب  فاإنه  الآخر،  لدفع  اأحدهما 
ا؛ لدفع ال�سرر العام عن النا�ص باإف�ساد الدين. احلجر على املفتي املاجن واإن ت�سرر بذلك �سرًرا خا�سً
ينظر: الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �ض: 96، درر احلكام �سرح جملة الأحكام )/36، املدخل الفقهي 
يف  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد   ،535 �ص:  عنها  تفرع  وما  الكربى  الفقهية  القواعد   ،995/2 العام 

املذاهب الأربعة )/9)2، مو�سوعة القواعد الفقهية، الق�سم ال�ساد�ص، �ص: 254.
ال�سرر اخلا�ص يدخل  واأن  الأ�سد،  ال�سرر  العام يدخل �سمن  ال�سرر  باأن  القول  اإطالق  اأن  ولذا يظهر   (2(
�سمن ال�سرر الأخف؛ حمل نظر، والأ�سلم اأن يقيد ذلك بالأثر؛ لأن ال�سرر اخلا�ص قد يكون اأ�سد يف ذاته 
من ال�سرر العام؛ كما يف املنع من اتخاذ املطابخ يف اأ�سواق باعة القما�ص دفًعا ل�سرر احلريق؛ غري اأن 
املوازنة ملا كانت بالنظر اإلى الأثر جاء الرتجيح بال�ستناد اإلى العموم واخل�سو�ص ل اإلى ال�سدة واخلفة.

ينظر: �سرح القواعد الفقهية �ص: )20، املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 7)2.  (3(
ا فبنى فيها ثم ظهر لها م�ستحٌق غريه، فاإنه ينظر اإلى قيمة البناء  ومن تطبيقاته: لو ا�سرتى اإن�سان اأر�سً  (4(
مع قيمة الأر�ص فاأيهما كان اأكرث يتملك �ساحبه الآخر بقيمته جرًبا على مالكه، فيزال ال�سرر الأ�سد 

بال�سرر الأخف.
العام  الفقهي  املدخل   ،(99 �ص:  الفقهية  القواعد  �سرح   ،36/( الأحكام  جملة  �سرح  احلكام  درر  ينظر: 
994/2، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/220، )22، املمتع يف القواعد الفقهية �ص: 2)2.
ا فبنى فيها ثم طلبها مالكها، فاإن الغا�سب يوؤمر بقلع البناء مهما  ومن تطبيقاته: لو غ�سب اإن�سان اأر�سً  (5(

بلغت قيمته؛ ولو كان ال�سرر اأ�سد عليه، فال يزال ال�سرر الأ�سد بال�سرر الأخف.
ينظر: القواعد لبن رجب �ص: 49)، درر احلكام �سرح جملة الأحكام 0/2)5، �سرح القواعد الفقهية 

�ص: 99)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة )/225.
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املبحث الثاين
تطبيقات القاعدة على النوازل الفقهية لفايرو�س كورونا 

امل�ستجد يف العبادات وال�سيا�سة ال�سرعية

املطلب الأول
تطبيقات القاعدة على نوازل العبادات

النازلة الأولى: �ضالة املمار�س ال�ضحي بغري طهور: 

اأوًل: �ضورة النازلة: 

يجب على املمار�ص ال�سحي))) الذي يتعامل مبا�سرًة مع مر�سى الفايرو�ص لب�ص 
لبا�ٍص كامل و�سابٍغ ل�ساعات العمل الطويلة واملتوا�سلة، وعدم خلع هذا اللبا�ص لقلته 
وخ�سية العدوى، ولذا قد يتعذر عليه اجلمع بني ال�سالتني مع الطهارة، كما قد يتعذر 
عليه التطهر لل�سالة بالو�سوء والتيمم، فهل ي�سلي ح�سب حاله اأو ل ي�سلي؟، وهل 

تلزمه الإعادة اأو ل تلزمه؟.

ثانًيا: حكم النازلة: 

يعد املمار�ص ال�سحي مبنزلة فاقد الطهورين)2)، وقد اتفق الفقهاء على اأن فاقد 
الطهورين ي�سلي ح�سب حاله)3). 

عرفته املادة الأولى من نظام مزاولة املهن ال�سحية باأنه: كل من يرخ�ص له مبزاولة املهن ال�سحية التي   (((
ت�سمل الفئات الآتية: الأطباء الب�سريني، واأطباء الأ�سنان، وال�سيادلة الأخ�سائيني، والفنيني ال�سحيني، 

والأخ�سائيني النف�سيني والجتماعيني، واأخ�سائيي التغذية وال�سحة العامة، والقبالة، والإ�سعاف.
.https://laws.boe.gov.sa :ينظر: موقع هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء على الرابط

واإلى هذا ذهب معايل ال�سيخ الدكتور �سالح الع�سيمي؛ ع�سو هيئة كبار العلماء.  (2(
.http://makkah.org.sa/nawazel/ar/ :ينظر: موقع الدليل الفقهي على الرابط

ينظر: الدر املختار )/272، ال�ستذكار 50/3)-52)، املجموع 222/2، 223، �سرح منتهى الإرادات )/90).  (3(
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فهلكت،  قالدًة  اأ�سماء  من  ا�ستعارت  اأنها    عائ�سة  روته  ما  ذلك:  ودليل 
فاأر�سل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نا�ًسا من ال�سحابة يف طلبها، فاأدركتهم ال�سالة ف�سلوا بغري 

و�سوء، فلما اأتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سكوا ذلك اإليه؛ فنزلت اآية التيمم... احلديث))).

وجه ال�ستدلل: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل ينكر على هوؤلء ال�سحابة �سالتهم على ح�سب 
حالهم حني عدموا املطهر)2). 

واختلف الفقهاء يف فاقد الطهورين اإذا �سلى ح�سب حاله؛ هل تلزمه الإعادة اأو 
ل تلزمه؟؛ على قولني: 

القول الأول: ل تلزمه الإعادة، وبه قال احلنابلة)3).

القول الثاين: تلزمه الإعادة، وبه قال احلنفية واملالكية وال�شافعية)4).

دليل القول الأول: حديث عائ�سة  املتقدم.

ح�سب  على  �سلوا  الذين  ال�سحابة  ياأمر  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
حالهم حني عدموا املطهر بالإعادة)5).

 دليل القول الثاين: ما رواه عبداهلل بن عمر  قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: »ل يقبل اهلل �سالًة بغري طهور...احلديث«)6).

وجه ال�ستدلل: اأن ما ل ُيقبل ل ُي�سرع فال ترباأ به الذمة، و�سالته على حاله 
اإمنا هي حلرمة الوقت)7). 

 ،(375/3 ، متفٌق عليه؛ اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب: ف�سائل ال�سحابة، باب: ف�سل عائ�سة  (((
رقم احلديث: 3562، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب: احلي�ص، باب: التيمم، )/279، رقم احلديث: 367. 

ينظر: الذخرية )/350، املجموع 225/2، ال�سرح الكبري لبن اأبي عمر 2/2)2.  (2(
ينظر: الإن�ساف 2/2)2، 3)2.  (3(

ينظر: الدر املختار )/272، ال�ستذكار 50/3)-52)، مغني املحتاج )/67).  (4(
ينظر: الذخرية )/)35، املجموع 225/2، املغني )/328.  (5(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة لل�سالة، )/203، رقم احلديث: 224.   (6(
ينظر: الذخرية )/350، املجموع 225/2.  (7(
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ونوق�ص: باأن احلديث حمموٌل على واجد املطهر)))؛ بدليل ترك الإنكار على 
فاقده.

والراجح: القول الأول؛ جمًعا بني الأدلة، واإزالًة لل�سرر.

وتاأ�سي�ًسا عليه فاإن املمار�ص ال�سحي الذي يتعامل مبا�سرًة مع مر�سى الفايرو�ص 
وتتعذر عليه الطهارة لل�سالة؛ ي�سلي ح�سب حاله، ول تلزمه الإعادة اإذا قدر على 

الطهارة فيما بعد)2). 

ثالًثا: تطبيق القاعدة على النازلة: 

ا�ستملت هذه النازلة على �سررين متقابلني)3)؛ الأول: �سرر فايرو�ص كورونا)4)، 
والثاين: �شرر ال�شالة بغري طهور.

و�سرر الفايرو�ص اأ�سد يف نف�سه من �سرر ال�سالة بغري طهور)5)؛ غري اأن اإزالة 
ال�شرر الأول بال�شرر الثاين ممكنة)6).

وعليه فاإن املمار�ص ال�سحي الذي يتعامل مبا�سرًة مع مر�سى الفايرو�ص وتتعذر 
عليه الطهارة لل�سالة؛ ي�سلي ح�سب حاله ول يعيد؛ لأن ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر 

الأخف.
ينظر: املجموع 226/2.  (((

وزارة  يف  للفتوى  الوزارية  واللجنة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  للفتوى  الدائمة  اللجنة  اأفتت  وبهذا   (2(
ال�سوؤون الدينية والأوقاف باجلزائر، ومعايل ال�سيخ الدكتور �سالح الع�سيمي ع�سو هيئة كبار العلماء.

ينظر: فتوى اللجنة الدائمة للفتوى رقم: 28068 بتاريخ 7)/9/)44)هـ، بيان اللجنة الوزارية للفتوى رقم 
)5) ب�ساأن �سالة الأ�سالك الطبية ومن يف حكمهم من القائمني على مر�سى كورونا، الفقرة: )، على الرابط: 

..http: //makkah.org.sa/nawazel/ar/ :موقع الدليل الفقهي على الرابط ،https: //www.marw.dz

فال �سبيل اإلى اإزالتهما جميًعا؛ بل ل بد من وقوع اأحدهما.  (3(
وي�سمل ذلك �سرر الإ�سابة بالفايرو�ص، ونقل العدوى به، وانت�ساره.  (4(

لأن �سرر الفايرو�ص يفوت به مق�سد �سروري اأ�سلي وهو حفظ النف�ص، واأما �سرر ال�سالة بغري طهور   (5(
فيفوت به مق�سد �سروري تكميلي وهو اإمتام اأركان ال�سالة. ينظر: املوافقات )/ 326، 330.

ي�سهد لهذا اأن من جملة الو�سائل املو�سى بها يف مواجهة الفايرو�ص واإزالته؛ اللتزام باللبا�ص املحدد   (6(
طيلة فرتة خمالطة امل�ساب؛ ملن ت�ستدعي طبيعة عمله تلك املخالطة.
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النازلة الثانية: �ضالة املمار�س ال�ضحي بالنجا�ضة املتعذر اإزالتها: 

اأوًل: �ضورة النازلة: 

للتعامل املبا�سر مع مر�سى الفايرو�ص يجب على املمار�ص ال�سحي اأن يلب�ص لبا�ًسا 
كاماًل، وحتته حافظٌة لق�شاء احلاجة بحيث ل ُيخلع خمافة العدوى، ولذا قد تتعذر 
على املمار�ص ال�سحي اإزالة النجا�سة عند ال�سالة، فهل ي�سلي مع وجود النجا�سة اأو 

ل ي�سلي؟، وهل تلزمه الإعادة اأو ل تلزمه؟.

ثانًيا: حكم النازلة: 

اتفق الفقهاء على اأن العاجز عن اإزالة النجا�سة ي�سلي على حاله))).

ودليل ذلك: ما رواه اأبوهريرة  اأنه �سمع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه، وما اأمرتكم به فافعلوا منه ما ا�ستطعتم«)2).

ويف  ال�ستطاعة،  قدر  على  به  املاأمور  بفعل  اأمر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
�سالة العاجز عن اإزالة النجا�سة على حاله امتثال لذلك)3).

اإذا �سلى على حاله؛ هل تلزمه  اإزالة النجا�سة  واختلف الفقهاء يف العاجز عن 
الإعادة اأو ل تلزمه؟؛ على قولني: 

القول الأول: ل تلزمه الإعادة، وبه قال احلنفية واملالكية واحلنابلة)4).

القول الثاين: تلزمه الإعادة، وبه قال ال�شافعية)5).

دليل القول الأول: حديث اأبي هريرة  املتقدم.
ينظر: املحيط البهاين )/79)، ال�سرح ال�سغري )/65، 66، املجموع 3/)0)، الكايف لبن قدامة )/234.  (((
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب: العت�سام بالكتاب وال�سنة، باب: القتداء ب�سنن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،   (2(
ملسو هيلع هللا ىلص،  توقريه  باب:  الف�سائل،  كتاب:  له يف �سحيحه،  واللفظ  وم�سلم  2658/6، رقم احلديث: 6858، 

829/4)، رقم احلديث: 337). 
ينظر: املجموع 3/)0)، اجلامع لبيان النجا�سات واأحكامها �ص: 580.  (3(

ينظر: املحيط البهاين )/79)، ال�سرح ال�سغري )/65، 66، الكايف لبن قدامة )/234.  (4(
ينظر: حا�شية ال�شرواين على حتفة املحتاج )/362، 363.  (5(
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وجه ال�ستدلل: اأن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بفعل املاأمور به على قدر ال�ستطاعة ومل 
ياأمر باإعادته)))، فال اإعادة على العاجز عن اإزالة النجا�سة.

دليل القول الثاين: قالوا: اإنه �شلى بنج�ٍض لعذٍر نادٍر غري مت�شل، فال تباأ ذمته 
وتلزمه الإعادة)2). 

ونوق�ض: باأن هذه دعوى حتتاج اإلى دليل)3).

والراجح: القول الأول؛ لقوة دليله، و�سعف دليل القول الآخر، واإزالًة لل�سرر.

وبناًء عليه فاإن املمار�ص ال�سحي الذي يتعامل ب�سكٍل مبا�سٍر مع مر�سى الفايرو�ص 
اإذا  اإزالة النجا�سة عند ال�سالة؛ ي�سلي على حاله، ول تلزمه الإعادة  وتتعذر عليه 

قدر على اإزالة النجا�سة بعد ذلك)4).

ثالًثا: تطبيق القاعدة على النازلة: 

كورونا)5)،  فايرو�ص  �سرر  الأول:  متقابالن؛  �سرران  النازلة  هذه  يف  اجتمع 
والثاين: �شرر ال�شالة بالنجا�شة.

اإزالة  ولكن  بالنجا�سة)6)؛  ال�سالة  �سرر  من  نف�سه  يف  اأ�سد  الفايرو�ص  و�سرر 
ال�سرر الأ�سد ب�سده ممكنة.

ينظر: جمموع الفتاوى 34/22، 35.  (((
ينظر: املجموع 3/)0).  (2(

ينظر: اجلامع لبيان النجا�سات واأحكامها �ص: )58.  (3(
ال�سيخ  ومعايل  باجلزائر،  والأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  يف  للفتوى  الوزارية  اللجنة  اأفتت  وبهذا   (4(

الدكتور �سالح الع�سيمي ع�سو هيئة كبار العلماء.
ينظر: بيان اللجنة الوزارية للفتوى رقم )5) ب�ساأن �سالة الأ�سالك الطبية ومن يف حكمهم من القائمني 
على  الفقهي  الدليل  موقع   ،https://www.marw.dz الرابط:  على   ،5 الفقرة:  كورونا،  على مر�سى 

..http://makkah.org.sa/nawazel/ar/ :الرابط
وي�سمل ذلك �سرر الإ�سابة بالفايرو�ص، ونقل العدوى به، وانت�ساره.  (5(

لأن �سرر الفايرو�ص تفوت به م�سلحة �سرورية اأ�سلية وهي م�سلحة حفظ النف�ص، واأما �سرر ال�سالة   (6(
بالنجا�سة فتفوت به م�سلحة �سرورية تكميلية وهي م�سلحة اإمتام اأركان ال�سالة. ينظر: املوافقات )/ 

.330 ،326
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الفايرو�ص  مر�سى  مع  مبا�سرًة  يتعامل  الذي  ال�سحي  املمار�ص  فاإن  هذا  وعلى 
اإزالًة لل�سرر  اإزالة النجا�سة عند ال�سالة؛ ي�سلي على حاله ول يعيد؛  وتتعذر عليه 

الأ�سد بال�سرر الأخف.

النازلة الثالثة: جمع املمار�س ال�ضحي بني ال�ضالتني: 

اأوًل: �ضورة النازلة: 

ل�ساعاٍت  مبا�سًرا  اإ�سراًفا  الفايرو�ص  مر�سى  مع  ال�سحي  املمار�ص  عمل  يتطلب 
وقتها، فهل  اأداء كل �سالٍة يف  يتعذر عليه  قد  ولذا  ال�سالة،  بها وقت  يفوت  طويلٍة 

يجمع بني الظهرين وبني الع�سائني اأو ل يجمع؟.

ثانًيا: حكم النازلة: 

ُيعّد عمل املمار�ص ال�سحي يف هذه احلالة من احلاجة؛ بل هو يف اأعلى مراتبها)))، 
وقد اختلف الفقهاء)2) يف اجلمع بني ال�سالتني للحاجة هل يجوز اأو ل يجوز؟ على قولني: 

القول الأول: يجوز، وبه قال احلنابلة)3).

القول الثاين: ل يجوز، وبه قال املالكية وال�شافعية)4). 

دليل القول الأول: ما رواه عبداهلل بن عبا�ص  قال: جمع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
باملدينة يف غري خوٍف ول مطر؛ قيل  والع�ساء  واملغرب  والع�سر  الظهر  بني 

لبن عبا�ص: ما اأراد اإلى ذلك؟، قال: اأراد اأن ل يحرج اأمته)5).
ينظر: اجلمع بني ال�سالتني �ص: 0)3.  (((

القائلون بجواز اجلمع بني ال�سالتني -وهو الراجح-، وهم املالكية وال�سافعية واحلنابلة؛ خالًفا للحنفية.  (2(
املغني  الطالبني )/395،  رو�سة  املجتهد )/70)-72)،  بداية  ال�سنائع )/26)، 27)،  بدائع  ينظر: 

27/3)-29)، اجلمع بني ال�سالتني �ص: 06)-5)).
الفروع  ينظر:  واجلماعة.  اجلمعة  لرتك  مبيحًة  تكون  اأن  عندهم:  للجمع  املبيحة  احلاجة  و�سابط   (3(

.(08/3
ينظر: ال�ستذكار 29/6، 32، املجموع 86/4).  (4(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب: �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب: اجلمع بني ال�سالتني يف احل�سر،   (5(
)/490، رقم احلديث: 705. 
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وجه ال�شتدلل: اأن هذا اجلمع مل يكن ل�شفٍر ول خلوٍف ول ملطٍر، واإمنا كان 
لرفع احلرج عن الأمة، فدل ذلك على جواز اجلمع للحاجة))). 

دليل القول الثاين: قالوا: اإن اجلمع تو�شعٌة لالأمة، فت�شبط مبا جاءت به ال�شنة ول 
.(2(

 ت�سرع لكل م�سقة؛ لئال يتعدى بها اإلى غري ما و�سعها عليه النبي

ويناق�ص: باأن ال�سنة جاءت بجواز اجلمع للحاجة، وهو ما فهمه ابن عبا�ص 
؛ حني قال: اأراد اأن ل ُيحرج اأمته.

والراجح: القول الأول؛ لقوة دليله، و�سعف دليل القول الآخر، واإزالًة لل�سرر. 

على  طويلٍة  ول�ساعاٍت  مبا�سٍر  ب�سكٍل  ي�سرف  الذي  ال�سحي  املمار�ص  فاإن  وعليه 
مر�سى الفايرو�ص ويتعذر عليه اأداء كل �سالٍة يف وقتها؛ يجوز له اجلمع بني الظهر 

والع�سر وبني املغرب والع�ساء للحاجة)3).

ثالًثا: تطبيق القاعدة على النازلة: 

يف هذه النازلة �سرران متقابالن؛ الأول: �سرر فايرو�ص كورونا)4)، والثاين: �شرر 
ال�سالة خارج الوقت.

و�سرر الفايرو�ص اأ�سد يف نف�سه من �سرر ال�سالة خارج الوقت)5)؛ واإزالة ال�سرر 
الأ�سد بالأخف ممكنة)6).

ينظر: جمموع الفتاوى 24/ 77، 78.  (((
ينظر: ال�ستذكار 36/6، املجموع 85/4).  (2(

وبهذا اأفتى جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، واللجنة الوزارية للفتوى يف وزارة ال�سوؤون الدينية والأوقاف باجلزائر.  (3(
ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرة: 0)، بيان اللجنة 
على مر�سى  القائمني  من  ومن يف حكمهم  الطبية  الأ�سالك  ب�ساأن �سالة  رقم )5)  للفتوى  الوزارية 

https: //www.marw.dz :كورونا، الفقرة: 4، على الرابط
ويتمثل يف �سرر الإ�سابة بالفايرو�ص؛ الذي ي�ستدعي الرعاية الطبية املبا�سرة وامل�ستمرة؛ لإنقاذ حياة امل�ساب.  (4(

لأن �سرر الفايرو�ص يفوت به مق�سد �سروري اأ�سلي وهو حفظ النف�ص، واأما �سرر ال�سالة خارج الوقت   (5(
فيفوت به مق�سد �سروري تكميلي وهو اإمتام اأركان ال�سالة. ينظر: املوافقات )/ 326، 330.

اإذ ُيعّد تقدمي الرعاية ال�سحية الالزمة واملبا�سرة وامل�ستمرة باإذن اهلل �سبًبا يف ارتفاع حالت التعايف   (6(
من الفايرو�ص.
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وبناًء عليه؛ يزال ال�سرر الأ�سد - وهو �سرر الفايرو�ص -؛ بال�سرر الأخف - وهو 
�سرر ال�سالة خارج الوقت -؛ فيجوز للممار�ص ال�سحي الذي ي�سرف على مر�سى 
الفايرو�ص ب�سكل مبا�سٍر وملدٍة طويلٍة، ويتعذر عليه اأداء كل �سالٍة يف وقتها؛ اأن يجمع 

بني الظهر والع�سر وبني املغرب والع�ساء.

النازلة الرابعة: اإيقاف �ضالتي اجلمعة واجلماعة يف امل�ضجد: 

اأوًل: �ضورة النازلة: 

يهدد  مبا  النا�ص  بني  العدوى  انتقال  �سرعة  يف  كورونا  فايرو�ص  خطورة  تتمثل 
ال�شبب  والتما�ض  والتحاذي  الختالط  من  ت�شهده  مبا  التجمعات  وُتعّد  اأرواحهم، 
اأ�سكال التجمعات �سالتا اجلمعة واجلماعة  الرئي�ص يف انتقال العدوى، ومن اأظهر 
يف امل�سجد، فهل يجوز اإيقاف �سالتي اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد وغلق اأبوابها اأو 

ل يجوز؟.

ثانًيا: حكم النازلة: 

اأنه  على  �ساكلها)))  وما  املعا�سرة  الفقهية  واملجامع  ال�سرعية  الهيئات  اتفقت 
يجوز اإيقاف �سالتي اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد وغلق اأبوابها؛ يف �سبيل مواجهة 

فايرو�ص كورونا واإزالته)2).
اأفتى بع�ص املعا�سرين بعدم جواز اإيقاف �سالتي اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد وغلق اأبوابها؛ غري اأن   (((
هذه الفتاوى بنيت على النظر الفردي ومل تراع النظر العام الذي هو املناط احلقيقي للحكم، فنازلة 
الفقهاء  له  يتداعى  جماعًيا  اجتهاًدا  تتطلب  املعمورة  اأرجاء  يف  امل�سلمني  اأثرها  ويطال  احلجم  بهذا 

واخلرباء.
ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 9، 26)-28).

لالإفتاء  الأوروبي  واملجل�ص  ال�سعودية،  يف  العلماء  كبار  وهيئة  بالأزهر،  العلماء  كبار  هيئة  ومنها:   (2(
والبحوث، واملجل�ص العلمي الأعلى باملغرب، وهيئة الفتوى بالكويت، واللجنة الوزارية للفتوى يف وزارة 

ال�سوؤون الدينية والأوقاف باجلزائر، ودائرة الإفتاء العام بالأردن، وجممع الفقه الإ�سالمي الدويل.
الندوة  تو�سيات  العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 3)، 7)، 57، 83، )9، 00)، 9))،  ينظر: فتاوى 

الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرة: 7.
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ودليل ذلك ما يلي: 

قوله : )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[.. )

الأ�سباب  فعل  عن  والنهي  النفو�ص  بحفظ  الأمر  الآية  يف  ال�ستدلل:  وجه 
اإتالفها)))، ومن و�سائل ذلك البعد عن التجمعات، ولذا يجوز  اإلى  املو�سلة 

اإيقاف �سالتي اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد)2). 

قوله : )ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ( ]الن�ساء: 29[.. 2

وجه ال�ستدلل: تفيد الآية النهي عن فعل الأخطار املف�سية اإلى تلف النف�ص 
وهالكها)3)، وهو ما ي�ستدعي البعد عن التجمع، ولذا يجوز اإيقاف �سالتي 

اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد)4). 

قوله : )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الن�ساء: )7[.. 3

وجه ال�ستدلل: يف الآية الأمر بتوقي املكروه)5)، ومنه البتعاد عن التجمعات بجميع 
اأ�سكالها و�سورها، ولذا يجوز اإيقاف �سالتي اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد)6). 

ڎ  . 4 ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   )چ    : قوله 
ڈ( ]النحل: 06)[.

وجه ال�ستدلل: تفيد الآية جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها حفًظا 
للنف�ص الواحدة)7)، فيجوز من باب اأولى اإيقاف �سالتي اجلمعة واجلماعة يف 

امل�ساجد حفًظا للنفو�ص املتعددة)8).
ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن �ص: 90، التحرير والتنوير 2/ 3)2.  (((

ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 6)، 29.  (2(
ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن �ص: 75)، التحرير والتنوير 5/ 25.  (3(

ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 6)، 29.  (4(
ينظر: التحرير والتنوير 5/ 7)).  (5(

ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرة: 7.  (6(
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن 0)/ 82)، التحرير والتنوير 4)/ 294، 295.  (7(

ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 56، 57.  (8(
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على . 5 مُمِر�ٌص  ُيوِرد  »ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن    اأبوهريرة  رواه  ما 
ح«))). ُم�سِ

ال�سرر ووجوب الحرتاز  اإلى جمانبة  الإر�ساد  وجه ال�ستدلل: يف احلديث 
اإيقاف  وعليه يجوز  التجمعات،  البعد عن  الوباء)2)، ومن ذلك  انت�سار  عند 

�سالتي اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد)3).

ما رواه اأبوهريرة  قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ِفرَّ من املجذوم . 6
فرارك من الأ�سد«)4).

وجه ال�ستدلل: يفيد احلديث وجوب الحرتاز من الوباء، ومنه البتعاد عن 
التجمع، ولذا يجوز اإيقاف �سالتي اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد)5).

ثالًثا: تطبيق القاعدة على النازلة: 

كورونا)6)،  فايرو�ص  �سرر  الأول:  متقابلني؛  �سررين  على  النازلة  هذه  ا�ستملت 
والثاين: �شرر اإيقاف اجلمع واجلماعات وتعطيل امل�شاجد.

وتعطيل  واجلماعات  اجلمع  اإيقاف  �سرر  من  نف�سه  يف  اأ�سد  الفايرو�ص  و�سرر 
امل�ساجد)7)؛ واإزالة ال�شرر الأول بال�شرر الثاين ممكنة)8).

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب: الطب، باب: ل هامة، 77/5)2، رقم احلديث: 5437، وم�سلم   (((
واللفظ له يف �سحيحه، كتاب: ال�سالم، باب: ل عدوى ول طرية ول هامة ول �سفر ول نوء ول غول ول 

يورد ممر�ص على م�سح، 743/4)، رقم احلديث: )222. 
ينظر: �سرح �سحيح م�سلم للنووي 4)/4)2، فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 6).  (2(

ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 57، 92.  (3(
اأخرجه اأحمد يف م�سنده، 5)/449، رقم احلديث: 9722، وقد �سححه حمققو امل�سند.   (4(

ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 6)، 7).  (5(
وي�سمل ذلك �سرر الإ�سابة بالفايرو�ص، ونقل العدوى به، وانت�ساره.  (6(

لأن �سرر الفايرو�ص تفوت به م�سلحة �سرورية اأ�سلية وهي م�سلحة حفظ النف�ص، و�سرر اإيقاف اجلمع   (7(
واجلماعات وتعطيل امل�ساجد تفوت به م�سلحة �سرورية تكميلية وهي م�سلحة اإظهار �سعائر الدين.

ينظر: املوافقات )/ 326، 328، فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: )0)، 26).
باعتبار البعد عن التجمعات - ومنها ال�سالة يف امل�ساجد - �سبًبا موؤثًرا يف ارتفاع وباء كورونا =  (8(
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وعلى هذا؛ يجوز اإيقاف �سالتي اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد وغلق اأبوابها يف 
�سبيل مواجهة فايرو�ص كورونا؛ لأن ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف.

النازلة اخلام�ضة: اإيقاف العمرة والزيارة: 

اأوًل: �ضورة النازلة: 

ميتاز فايرو�ص كورونا بخفائه و�سرعة انت�ساره وخطورته على الأنف�ص والأرواح، 
ومتثل مواقع التجمع والتزاحم البيئة املنا�شبة لنتقال العدوى ملا ت�شهده من الختالط 
والتقارب، ومن اأكرث املواقع جتمًعا وتزاحًما على مدار العام امل�سجد احلرام وامل�سجد 
اإيقاف  النبوي من امل�سلمني، فهل يجوز  النبوي للراغبني يف العمرة وزيارة امل�سجد 

العمرة واإيقاف زيارة امل�سجد النبوي اأو ل يجوز؟.

ثانًيا: حكم النازلة: 

يجوز -يف �سبيل مواجهة فايرو�ص كورونا واإزالته- اإيقاف العمرة واإيقاف زيارة 
امل�سجد النبوي))).

ودليل ذلك ما ياأتي: 

قول اهلل : )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الن�ساء: )7[.. )

وجه ال�ستدلل: تفيد الآية الأمر بتوقي املكروه)2)، ومنه جتنب مواقع التجمع 
والتزاحم، وعلى هذا يجوز اإيقاف العمرة واإيقاف زيارة امل�سجد النبوي)3). 

= -باإذن اهلل-، وقد جاء يف ديباجة قرار هيئة كبار العلماء يف ال�سعودية ما ن�سه: “.. واطلعت على 
التقارير الطبية املوثقة املتعلقة بهذه اجلائحة؛ امل�سمولة باإي�ساح معايل وزير ال�سحة لدى ح�سوره يف 
هذه اجلل�سة...، وما بّينه معاليه من اأنه ما مل تكن هناك تدابري احرتازية �ساملة دون ا�ستثناء فاإن 

اخلطورة �ستكون مت�ساعفة؛ مبيًنا اأن التجمعات تعترب ال�سبب الرئي�ص يف انتقال العدوى ”. ا.هـ. 
ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 6).

وبه اأفتى جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، ودار الإفتاء امل�سرية.  (((
ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 44، 45، 09).

ينظر: التحرير والتنوير 5/ 7)).  (2(
ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرة: 7.  (3(
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على . 2 مُمِر�ٌص  ُيوِرد  »ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن    هريرة  اأبو  رواه  ما 
ح«))). ُم�سِ

وجه ال�ستدلل: دّل احلديث على وجوب جمانبة ال�سرر ومنع كل ما يوؤدي 
اإلى العدوى بالأمرا�ص ال�سارية)2)، ولذا يجوز اإيقاف العمرة واإيقاف زيارة 
 - اهلل  باإذن   - امل�سبب  والتزاحم  التجمع  منع  من  فيه  ملا  النبوي؛  امل�سجد 

لنتقال العدوى بفايرو�ص كورونا)3).

ما رواه اأبو هريرة  قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ِفرَّ من املجذوم . 3
فرارك من الأ�سد«)4).

وجه ال�ستدلل: يفيد احلديث وجوب منع كل ما يوؤدي اإلى العدوى بالأمرا�ص 
التجمعات  مواقع  يف  التواجد  منع  ذلك  ومن  بالنا�ص،  والإ�سرار  ال�سارية 

والزدحام، وعليه يجوز اإيقاف العمرة واإيقاف زيارة امل�سجد النبوي)5).

ما رواه اأ�سامة بن زيد ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا �سمعتم بالطاعون . 4
باأر�ٍص فال تدخلوها، واإذا وقع باأر�ٍص واأنتم بها فال تخرجوا منها«)6).

والإ�سرار  ال�سارية  بالأمرا�ص  العدوى  منع  اأن  ال�ستدلل: يف احلديث  وجه 
امل�سجد  زيارة  واإيقاف  العمرة  اإيقاف  يجوز  ولذا   ، �سرعيٌّ مق�سٌد  بالنا�ص 

النبوي؛ ملا فيه من حتقيق هذا املق�شد ال�شرعي)7).
تقدم تخريجه.   (((

ينظر: �سرح �سحيح م�سلم للنووي 4)/ 4)2، فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 45.  (2(
ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 44، 45.  (3(

تقدم تخريجه.   (4(
ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 45، 09).  (5(

الطاعون، 63/5)2، رقم  يذكر يف  باب: ما  الطب،  له يف �سحيحه، كتاب:  واللفظ  البخاري  اأخرجه   (6(
ونحوها،  والكهانة  والطرية  الطاعون  باب:  ال�سالم،  كتاب:  �سحيحه،  يف  وم�سلم   ،5396 احلديث: 

737/4)، رقم احلديث: 8)22. 
ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 45، 09).  (7(
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ثالًثا: تطبيق القاعدة على النازلة: 

كورونا)))،  فايرو�ص  �سرر  الأول:  متقابالن؛  �سرران  النازلة  هذه  يف  اجتمع 
والثاين: �شرر اإيقاف العمرة واإيقاف زيارة امل�شجد النبوي.

زيارة  واإيقاف  العمرة  اإيقاف  �سرر  نف�سه من  اأ�سد يف  الفايرو�ص  �سرر  اأن  كما 
امل�سجد النبوي)2)؛ واإزالة ال�سرر الأ�سد بالأخف ممكنٌة.

ملواجهة  النبوي  امل�سجد  زيارة  واإيقاف  العمرة  اإيقاف  جواز  يف  فاإن  هنا؛  ومن 
فايرو�ص كورونا والت�سدي له؛ اإزالًة لل�سرر الأ�سد بال�سرر الأخف.

املطلب الثاين
تطبيقات القاعدة على نوازل ال�سيا�سة ال�سرعية

النازلة الأولى: احلجر ال�ضحي: 

اأوًل: �ضورة النازلة: 

من خ�سائ�ص فايرو�ص كورونا �سرعة النت�سار، وتاأخر ظهور الأعرا�ص املر�سية، 
كثرٌي  تعمد  لذلك  ونتيجًة  لها،  لقاٍح م�ساٍد  باملخالطة، وعدم وجود  العدوى  وانتقال 
وو�سعهم  الأ�سحاء؛  بقية  عن  اإ�سابتهم  يف  وامل�ستبه  امل�سابني  عزل  اإلى  الدول  من 
حتت الرقابة الطبية الدقيقة؛ طيلة فرتة ح�شانة املر�ض؛ وهو ما يعرف بـ)احلجر 

ال�سحي)، فهل يجوز احلجر ال�سحي اأو ل يجوز؟.

ثانًيا: حكم النازلة: 

اإن فايرو�ص كورونا اأ�سد خطًرا من اجلذام)3)؛ وقد ذهب جمهور الفقهاء اإلى 
يف الإ�سابة بالفايرو�ص، ونقل العدوى به، وانت�ساره.  (((

لأن �سرر الفايرو�ص يفوت به مق�سد �سروري اأ�سلي وهو مق�سد حفظ النف�ص، و�سرر املنع من العمرة   (2(
واملنع من زيارة امل�سجد النبوي يفوت به مق�سد �سروري تكميلي وهو مق�سد اإظهار �سعائر الدين. 

ينظر: املوافقات )/ 326، 328.
اإذ هو: علٌة يحمّر منها  الع�سو؛  تلف  اإلى  يوؤدي  النف�ص، واجلذام  تلف  اإلى  يوؤدي  لأن فايرو�ص كورونا   (3(

الع�سو، ثم ي�سوّد، ثم يننت ويتقطع ويتناثر. ينظر: املو�سوعة الفقهية الكويتية 76/8.



تطبيقات قاعدة: الضرر األشد يزال بالضرر 

األخف على النوازل الفقهية لفايروس كورونا

العدد  احلادي واخلمسون  361العدد  احلادي واخلمسون 360

اأنه يجب على ويل الأمر تنحية املجذومني عن الأ�سحاء، وعزلهم يف مكاٍن مفرٍد 
لهم))).

وعليه؛ يجب احلجر ال�سحي للم�سابني وامل�ستبه يف اإ�سابتهم بفايرو�ص كورونا 
يف �سبيل مكافحة هذا الوباء واإزالته)2).

ودليل ذلك ما يلي: 

قوله : )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[.. )

وجه ال�ستدلل: تفيد الآية الأمر بحفظ النف�ص والنهي عن اأ�سباب اإتالفها)3)، 
ولذا يجب احلجر ال�سحي يف �سبيل اإزالة فايرو�ص كورونا؛ ملا فيه من حفظ 

النف�ص وحمايتها من التلف)4). 

قوله : )ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ( ]الن�ساء: 29[.. 2

وجه ال�ستدلل: يف الآية النهي عن فعل ما ُيف�سي اإلى تلف النف�ص)5)، وعليه 
حمايًة  باعتباره  كورونا؛  فايرو�ص  مواجهة  �سبيل  يف  ال�سحي  احلجر  يجب 

للنف�ص من التلف والهالك)6). 
ن�ّص على هذا فقهاء املالكية واحلنابلة، وهو الظاهر من مذهب ال�سافعية؛ اإذ ُيلزمون ويل الأمر بحب�ص   (((

العائن، ويعّللون ذلك باأن �سرره اأ�سد من �سرر املجذوم الذي مُينع من خمالطة النا�ص. 
الطالبني  اإعانة   ،5(9/2 لل�سربيني  الإقناع   ،3(0/(3 الذخرية   ،39(/9 والتح�سيل  البيان  ينظر: 

4/)3)، ك�ساف القناع 5/)303، مطالب اأويل النهى 225/6، الطرق احلكمية �ص: 285.
وبهذا اأفتى جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، واملجل�ص الأوروبي لالإفتاء والبحوث، وهيئة الفتوى بالكويت،   (2(

ودائرة الإفتاء العام بالأردن.
ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرة: 6، فتاوى العلماء 

حول فايرو�ص كورونا �ص: )2، 22، 94، 8)).
ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن �ص: 90، التحرير والتنوير 2/ 3)2.  (3(

ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرة: 6.  (4(
ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن �ص: 75)، التحرير والتنوير 5/ 25.  (5(

ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرة: 6.  (6(
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على . 3 مُمِر�ٌص  ُيوِرد  »ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن    اأبوهريرة  رواه  ما 
ح«))). ُم�سِ

وتلك  ال�سحيح،  عن  املري�ص  عزل  وجوب  احلديث  اأفاد  ال�ستدلل:  وجه 
حقيقة احلجر ال�سحي؛ فيكون واجًبا)2).

ما رواه اأ�سامة بن زيد ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا �سمعتم بالطاعون . 4
باأر�ٍص فال تدخلوها، واإذا وقع باأر�ٍص واأنتم بها فال تخرجوا منها«)3).

وجه ال�ستدلل: يدل احلديث على وجوب البتعاد عن الوباء املعدي، والعزل 
بني املر�سى والأ�سحاء، وهي حقيقة احلجر ال�سحي؛ فكان واجًبا)4).

ثالًثا: تطبيق القاعدة على النازلة: 

كورونا)5)،  فايرو�ص  �سرر  الأول:  متقابلني؛  �سررين  على  النازلة  هذه  ا�ستملت 
والثاين: �شرر احلجر ال�شحي)6).

ثم اإن �سرر الفايرو�ص اأ�سد يف نف�سه من �سرر احلجر ال�سحي)7)؛ واإزالة ال�سرر 
الأ�سد بال�سرر الأخف ممكنة)8).

اإ�سابتهم  يف  وامل�ستبه  للم�سابني  ال�سحي  احلجر  وجوب  يف  فاإن  هنا؛  ومن 
بفايرو�ص كورونا؛ اإزالًة لل�سرر الأ�سد بال�سرر الأخف.

تقدم تخريجه.   (((
ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 22، 27، 94.  (2(

تقدم تخريجه.   (3(
ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 8))، 37).  (4(

وي�سمل ذلك �سرر الإ�سابة بالفايرو�ص، ونقل العدوى به، وانت�ساره.  (5(
ويتمثل يف �سرر املحجور عليه؛ بعزله عن النا�ص، وتقييد حركته، وتعطيل م�ساحله.  (6(

لأن �سرر الفايرو�ص ل ميكن تداركه، و�سرر احلجر ال�سحي ميكن تداركه.  (7(
باعتبار عزل امل�ساب ومن ُي�ستبه يف اإ�سابته؛ �سبًبا يف حما�سرة الفايرو�ص والق�ساء عليه -باإذن اهلل-.  (8(
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النازلة الثانية: حظر التجول: 

اأوًل: �ضورة النازلة: 

نظًرا لأن العدوى بفايرو�ص كورونا تنتقل على نحٍو �سريٍع وخفيٍّ بوا�سطة املخالطة؛ 
ولأّنه ل يوجد لقاٌح مينعها؛ فاإّن التباعد الجتماعي بني النا�ص ميثل الّدعامة الأ�سا�سية 
التباعد  لتحقيق  الدول  من  كثرٌي  بها  تاأخذ  التي  الإجراءات  ومن  العدوى،  ملكافحة 
كلًيا  منًعا  منها  ومنُعهم من اخلروج  منازلهم  بالبقاء يف  النا�ص  اإلزاُم  الجتماعي؛ 

اأو جزئًيا)))؛ وهو ما ُيعرف بـ)حظر الّتجول)، فهل يجب حظر التجول اأو ل يجب؟.

ثانًيا: حكم النازلة: 

يجب حظر التجول يف �سبيل مواجهة فايرو�ص كورونا واإزالته)2). 

ودليل ذلك ما ياأتي: 

قول اهلل : )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[.. )

وجه ال�ستدلل: يف الآية الأمر بحفظ النف�ص والنهي عن اإتالفها)3)، وعليه 
تفادًيا  واإزالته؛  كورونا  فايرو�ص  مواجهة  �سبيل  يف  التجول  حظر  يجب 

للمخاطرة بالنف�ص اأو بالغري)4).

قول اهلل : )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الن�ساء: )7[.. 2

وجه ال�ستدلل: تفيد الآية الأمر بتوقي املكروه)5)، ومنه البتعاد عن التجمعات 
فاملنع الكلّي ي�سمل اليوم كاماًل، واملنع اجلزئّي ي�سمل فرتًة حمددًة من اليوم.  (((

الوزارية  واللجنة  والبحوث،  لالإفتاء  الأوروبي  واملجل�ص  الدويل،  الإ�سالمي  الفقه  جممع  اأفتى  وبهذا   (2(
للفتوى بوزارة ال�سوؤون الدينية والأوقاف يف اجلزائر.

ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرتان: 4، 7، فتاوى 
العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 27، 97.

ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن �ص: 90، التحرير والتنوير 2/ 3)2.  (3(
ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 97.  (4(

ينظر: التحرير والتنوير 5/ 7)).  (5(
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اأ�سكالها و�سورها، ولذا يجب حظر التجول ملواجهة فايرو�ص كورونا  بجميع 
واإزالته))).

ح«)2).. 3 ما رواه اأبو هريرة   اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ُيوِرد مُمِر�ٌص على ُم�سِ

وجه ال�ستدلل: دّل احلديث على وجوب جمانبة ال�سرر)3)، ومن ذلك حظر 
التجول لتقليل الأ�سرار وتطويق الوباء والتخل�ص منه؛ فيكون واجًبا)4).

ثالًثا: تطبيق القاعدة على النازلة: 

كورونا)5)،  فايرو�ص  �سرر  الأول:  متقابالن؛  �سرران  النازلة  هذه  يف  اجتمع 
والثاين: �شرر حظر التجول)6).

واإزالة  التجول)7)؛  نف�سه من �سرر حظر  اأ�سد يف  فايرو�ص كورونا  اأن �سرر  كما 
ال�سرر الأ�سد بال�سرر الأخف ممكنة)8).

ال�سرر  لأن  كورونا؛  فايرو�ص  مواجهة  �سبيل  التجول يف  يجب حظر  هذا؛  وعلى 
الأ�سد يزال بال�سرر الأخف.

النازلة الثالثة: منع املنا�ضبات الجتماعية: 

اأوًل: �ضورة النازلة: 

الأعياد،  واجتماعات  العامة،  العائلية  املنا�سبات الجتماعيات -كاللقاءات  تعترب 
ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرة: 7.  (((

تقدم تخريجه.   (2(
ينظر: �سرح �سحيح م�سلم للنووي 4)/ 4)2.  (3(

ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 27.  (4(
وي�سمل �سرر الإ�سابة بالفايرو�ص، ونقل العدوى به، وانت�ساره.  (5(

ويتمثل يف تقييد حركة النا�ص، وتعطيل م�ساحلهم؛ وبخا�سة الأ�سحاء منهم.  (6(
لأن �سرر الفايرو�ص تفوت به م�سلحة حفظ النف�ص؛ اأما �سرر حظر التجول فال تفوت به تلك امل�سلحة؛   (7(

اإذ ُي�سمح يف اأثنائه بتوفري الحتياجات الغذائية وال�سحية ال�سرورية وفق �سوابط معينة.
الأ�سا�سية  الدعامة  ميثل  الذي  الجتماعي؛  التباعد  به  يتحقق  التجول  حظر  اأن  اإلى  بالنظر  وذلك   (8(

ملكافحة الفايرو�ص واإزالته - باإذن اهلل -.
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وحفالت الأعرا�ص، وا�ستقبال املعزين؛ ونحوها- بيئًة منا�سبًة لنت�سار العدوى بفايرو�ص 
كورونا؛ باعتبار ما يحدث فيها من التزاحم والتقارب واملخالطة، وهو ما دفع كثرًيا 
من الدول اإلى منع اإقامة هذه املنا�سبات؛ بق�سد مكافحة الفايرو�ص واإزالته، فهل يجب 

ذلك اأو ل يجب؟.

ثانًيا: حكم النازلة: 

يجب منع اإقامة املنا�سبات الجتماعية بق�سد مكافحة فايرو�ص كورونا واإزالته))). 

ودليل ذلك ما ياأتي: 

قول اهلل : )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الن�ساء: )7[.. )

عن  البتعاد  ذلك  ومن  املكروه)2)،  بتوقي  الأمر  الآية  يف  ال�ستدلل:  وجه 
مكافحة  بق�سد  الجتماعية  املنا�سبات  اإقامة  منع  يجب  وعليه  التجمعات، 

فايرو�ص كورونا واإزالته)3).

ما رواه اأبو �سعيد اخلدري  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل �سرر ول �سرار«)4).. 2

اإقامة  ال�سرر  ومن  ال�شرر)5)،  حترمي  على  احلديث  دّل  ال�شتدلل:  وجه 
املنا�سبات الجتماعية؛ فيكون منعه واجًبا؛ ح�سًما لنت�سار فايرو�ص كورونا)6).
وبه اأفتى جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، واملجل�ص الأوروبي لالإفتاء والبحوث، واللجنة الوزارية للفتوى   (((

بوزارة ال�سوؤون الدينية والأوقاف يف اجلزائر.
ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرتان: 4، 7، فتاوى 

العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 22، 96، 97.
ينظر: التحرير والتنوير 5/ 7)).  (2(

ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرة: 7.  (3(
الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي   ،3079 احلديث:  رقم   ،5(/4 �سننه  يف  له  واللفظ  الدارقطني  اأخرجه   (4(

4/6))، 5))، رقم احلديث: 384)).
واحلديث قّواه ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم �ص: 363، 364، و�شححه الألباين يف اإرواء الغليل 

408/3-4)4، برقم: 896.
ينظر: في�ص القدير 6/)43، �سبل ال�سالم 22/2).  (5(

ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 96، 97.  (6(
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ثالًثا: تطبيق القاعدة على النازلة: 

يف هذه النازلة �سرران متقابالن؛ الأول: �سرر فايرو�ص كورونا)))، والثاين: �شرر 
منع اإقامة املنا�سبات الجتماعية)2).

و�سرر فايرو�ص كورونا اأ�سد يف نف�سه من �سرر منع اإقامة املنا�سبات الجتماعية)3)، 
ومتكن اإزالة ال�سرر الأ�سد ب�سده.

الجتماعية  املنا�سبات  منع  فيكون  الأخف؛  بال�سرر  الأ�سد  ال�سرر  يزال  ولذا؛ 
بق�سد اإزالة فايرو�ص كورونا ومكافحته واجًبا.

النازلة الرابعة: اإغالق احلدود: 

اأوًل: �ضورة النازلة: 

ُتعّد �سرعة النت�سار جانًبا من جوانب اخلطورة يف فايرو�ص كورونا)4)، ولتطويق 
هذا الفايرو�ص والتخل�ص منه قامت كثرٌي من الدول بغلق منافذها الربّية والبحرّية 
واجلوّية؛ وعدم ال�سماح لأّي �سخ�صٍ من رعاياها وغريهم بالدخول اإليها اأو اخلروج 

منها، فهل يجوز ذلك اأو ل يجوز؟.

ثانًيا: حكم النازلة: 

يجوز اإغالق احلدود بق�سد الت�سدي لفايرو�ص كورونا واإزالته)5).
وي�سمل ذلك �سرر الإ�سابة بالفايرو�ص، ونقل العدوى به، وانت�ساره.  (((

باعتباره منًعا للمباحات، وتقييًدا للحريات.  (2(
لأن �سرر الفايرو�ص يفوت به مق�سد �سروري وهو حفظ النف�ص، و�سرر منع اإقامة املنا�سبات الجتماعية   (3(

يفوت به مق�سد حاجي وهو التو�سعة واملوؤان�سة، والأول اآكد.
و�ساهد ذلك الواقع؛ فاإن هذا الفايرو�ص ظهر اأول الأمر يف ال�سني �سرًقا، ثم �سرى �سريان النار يف   (4(

اله�سيم حتى بلغ الوليات املتحدة الأمريكية غرًبا، ومل يكد ي�سلم منه بلٌد اإل الّنزر الي�سري.
وبهذا اأفتى جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، واملجل�ص الأوروبي لالإفتاء والبحوث.  (5(

ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرة: 4، فتاوى العلماء 
حول فايرو�ص كورونا �ص: 70.
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ودليل ذلك ما يلي: 

قوله : )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[. . )

قوله : )ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ( ]الن�ساء: 29[.. 2

، ويف اإغالق  وجه ال�ستدلل: دلت الآيتان على اأن حفظ النف�ص مق�سٌد �سرعيٌّ
املق�شد؛  لهذا  حتقيٌق  واإزالته  كورونا  لفايرو�ض  الت�شدي  بق�شد  احلدود 

فيكون جائًزا))).

ما رواه اأ�سامة بن زيد ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا �سمعتم بالطاعون . 3
باأر�ٍص فال تدخلوها، واإذا وقع باأر�ٍص واأنتم بها فال تخرجوا منها«)2).

بها  نزل  التي  الأماكن  اإلى  الدخول  النهي عن  ال�ستدلل: يف احلديث  وجه 
الت�سدي  بق�سد  احلدود  اإغالق  يحققه  ما  وهو  منها،  اخلروج  اأو  الوباء 

لفايرو�ص كورونا واإزالته؛ فيجوز)3).

ثالًثا: تطبيق القاعدة على النازلة: 

كورونا)4)،  فايرو�ص  �سرر  الأول:  متقابلني؛  �سررين  على  النازلة  هذه  ا�ستملت 
والثاين: �شرر اإغالق احلدود)5).

و�سرر الفايرو�ص اأ�سد يف نف�سه من �سرر اإغالق احلدود)6)؛ ومتكن اإزالة ال�سرر 
الأ�سد بال�سرر الأخف)7).

ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 70.  (((
تقدم تخريجه.   (2(

ينظر: فتاوى العلماء حول فايرو�ص كورونا �ص: 70.  (3(
وي�سمل �سرر الإ�سابة بالفايرو�ص، ونقل العدوى به، وانت�ساره.  (4(

ويتمثل يف املنع من املباحات، وتقييد احلريات، وتعطيل امل�سالح.  (5(
حاجٌي،  مق�سٌد  به  يفوت  احلدود  اإغالق  و�سرر  �سرورٌي،  مق�سٌد  به  يفوت  الفايرو�ص  �سرر  لأن   (6(

وال�سروري اآكد من احلاجي. ينظر: املوافقات )/326، )33.
وهو ما ح�سل على اأر�ص الواقع -بحمد اهلل وتوفيقه-، فقد اأ�سهم اإغالق اململكة -حر�سها اهلل- =  (7(
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وتاأ�سي�ًسا عليه؛ يجوز اإغالق احلدود بق�سد الت�سدي لفايرو�ص كورونا والتخل�ص 
منه؛ لأن ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف.

النازلة اخلام�شة: اإيقاف الن�شاط التجاري اأو تقييده: 

اأوًل: �ضورة النازلة: 

تعترب الأ�سواق واملجمعات واملحال التجارية؛ مبا ت�سهده من الزدحام والتقارب 
واملخالطة؛ بيئًة منا�سبًة لنت�سار فايرو�ص كورونا، وهو ما حمل كثرًيا من الدول على 
اإغالق املجمعات التجارية الكبرية )املولت)، ومنع مزاولة بع�ص الأن�سطة التجارية 
وفر�ص القيود على بع�سها الآخر)))؛ �سعًيا اإلى اإزالة الفايرو�ص ومكافحته، فهل يجوز 

ذلك اأو ل يجوز؟.

ثانًيا: حكم النازلة: 

يجوز اإيقاف الن�شاط التجاري وتقييده بغر�ض مكافحة فايرو�ض كورونا واإزالته)2).

ودليل ذلك: قول اهلل : )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الن�ساء: )7[.

وجه ال�ستدلل: يف الآية الأمر بالأخذ بالأ�سباب، ومنها البتعاد عن التجمعات 
الأن�سطة  واإيقاف  الأ�سواق  اإغالق  جواز  ذلك  وي�سمل  و�سورها،  اأ�سكالها  بجميع 

التجارية وتقييدها بق�سد مكافحة فايرو�ص كورونا واإزالته)3).
= حلدودها منذ بداأ فيها ت�سجيل حالت الإ�سابة بفايرو�ص كورونا؛ وهي مق�سد املعتمرين والزائرين 

وال�سائحني على مدار العام؛ يف التخفيف من وطاأة هذا الوباء.
الأن�سطة  من  ونحوها  الن�سائي؛  التزيني  و�سوالني  احلالقة  �سوالني  بفتح  ال�سماح  عدم  الأول:  فمن   (((
التجارية التي ل حتقق التباعد اجل�شدي، ومن الثاين: ال�شماح بفتح املطاعم مع منع تقدمي اخلدمة 

داخل املحل.
وبهذا اأفتى جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.  (2(

ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرتان: 4، 7.

ينظر: تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، الفقرتان: 4، 7.  (3(
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ثالًثا: تطبيق القاعدة على النازلة: 

والثاين: �شرر  فايرو�ص كورونا)))،  الأول: �سرر  النازلة �سرران؛  تقابل يف هذه 
اإغالق الأ�سواق واإيقاف الأن�سطة التجارية اأو تقييدها)2).

واإيقاف  الأ�سواق  اإغالق  نف�سه من �سرر  اأ�سد يف  فايرو�ص كورونا  اأن �سرر  كما 
الأن�سطة التجارية اأو تقييدها)3)؛ واإزالة ال�سرر الأ�سد ب�سده ممكنة)4).

وعليه؛ ُيزال ال�سرر الأ�سد -وهو �سرر فايرو�ص كورونا- بال�سرر الأخف -وهو 
�شرر اإغالق الأ�شواق واإيقاف الأن�شطة التجارية اأو تقييدها-؛ فيجوز اإيقاف الن�شاط 

التجاري وتقييده بغر�ص مكافحة فايرو�ص كورونا واإزالته.

ويتناول �سرر الإ�سابة بالفايرو�ص، ونقل العدوى به، وانت�ساره.  (((
ملا فيه من منع املباحات، وتقييد احلريات، وتعطيل امل�سالح، وتعري�ص التجار للخ�سارة اأو قلة الربح.  (2(

وذلك من وجهني:   (3(
الوجه الأول: اأن �سرر الفايرو�ص يفوت به مق�سد حفظ النف�ص، و�سرر التاجر يفوت به مق�سد حفظ 

املال، والأول اآكد.
الوجه الثاين: اأن �شرر الفايرو�ض ل ميكن تداركه، و�شرر التاجر ميكن تداركه؛ ي�شهد لذلك املبادرات 

التي اعتمدتها الدولة - اأيدها اهلل - لدعم القت�ساد وتخفيف اأثر اجلائحة على القطاع اخلا�ص.
وتقليل  اجل�شدي  التباعد  حتقيق  يف  تقييدها  اأو  التجارية  الأن�شطة  اإيقاف  اأهمية  اإلى  بالنظر  وذلك   (4(

املخالطة بني النا�ص؛ يف خطوة فاعلٍة لتطويق الفايرو�ص والق�ساء عليه -باإذن اهلل-.



د . سعد بن رشيد بن ناصر الشربمي

العدد  احلادي واخلمسون  371العدد  احلادي واخلمسون 370

اخلامتة

الأ�سد  ال�سرر  قاعدة:  )تطبيقات  مو�سوع  يف  الكتابة  من  املق�سود  ينتهي  بهذا 
يزال بال�سرر الأخف؛ على النوازل الفقهية لفايرو�ص كورونا امل�ستجد يف العبادات 

وال�سيا�سة ال�سرعية).

وميكن اإجمال اأبرز نتائجه فيما يلي: 

اأو . ) واقًعا  اأحدهما  وكان  اإزالتهما جميًعا،  ت�ستحيل  بحيث  تقابل �سرران  اإذا 
تنحية  وكانت  نف�سه،  يف  الآخر؛  من  اأذًى  واأكرث  خطًرا  اأعظم  وهو  متوقًعا، 
التنحية-  -اأي:  فاإنها  ممكنًة؛  ب�سّده  اأذًى  والأكرث  خطًرا  الأعظم  ال�سرر 

تتعني واحلالة ما ُذكر.

ي�شرتط لتطبيق قاعدة ال�شرر الأ�شد يزال بال�شرر الأخف خم�شة �شروط؛ . 2
الأول: اأن يجتمع ال�شرران، والثاين: اأن يتقابال، والثالث: اأن يتفاوتا، والرابع: 
الأ�سد  ال�سرر  اإزالة  اأن تكون  التفاوت يف ذات ال�سرر، واخلام�ص:  اأن يكون 

ب�سده ممكنة.

وتتعذر . 3 الفايرو�ص  مر�سى  مع  مبا�سرًة  يتعامل  الذي  ال�سحي  املمار�ص  اإن 
عليه الطهارة لل�سالة؛ ي�سلي ح�سب حاله ول يعيد؛ لأن ال�سرر الأ�سد يزال 

بال�سرر الأخف.

اإن املمار�ص ال�سحي الذي يتعامل مبا�سرًة مع مر�سى الفايرو�ص وتتعذر عليه . 4
اإزالة النجا�سة عند ال�سالة؛ ي�سلي على حاله ول يعيد؛ اإزالًة لل�سرر الأ�سد 

بال�سرر الأخف.

�سرر . 5 -وهو  الأخف  بال�سرر  الفايرو�ص-؛  �سرر  -وهو  الأ�سد  ال�سرر  يزال 
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ال�سالة خارج الوقت-؛ فيجوز للممار�ص ال�سحي الذي ي�سرف على مر�سى 
الفايرو�ص ب�سكل مبا�سٍر وملدٍة طويلٍة، ويتعذر عليه اأداء كل �سالٍة يف وقتها؛ 

اأن يجمع بني الظهر والع�سر وبني املغرب والع�ساء.

اأبوابها يف �سبيل . 6 اإيقاف �سالتي اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد وغلق  يجوز 
مواجهة فايرو�ص كورونا؛ لأن ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف. 

اإيقاف العمرة واإيقاف زيارة امل�سجد النبوي ملواجهة فايرو�ص كورونا . 7 جواز 
والت�سدي له؛ اإزالًة لل�سرر الأ�سد بال�سرر الأخف.

كورونا؛ . 8 بفايرو�ص  اإ�سابتهم  وامل�ستبه يف  للم�سابني  ال�سحي  وجوب احلجر 
اإزالًة لل�سرر الأ�سد بال�سرر الأخف.

يجب حظر التجول يف �سبيل مواجهة فايرو�ص كورونا؛ لأن ال�سرر الأ�سد يزال . 9
بال�سرر الأخف.

يزال ال�سرر الأ�سد بال�سرر الأخف؛ فيكون منع اإقامة املنا�سبات الجتماعية . 0)
بق�سد اإزالة فايرو�ص كورونا ومكافحته واجًبا.

يجوز اإغالق احلدود بق�سد الت�سدي لفايرو�ص كورونا والتخل�ص منه؛ لأن . ))
ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف.

-وهو . 2) الأخف  بال�سرر  كورونا-  فايرو�ص  �سرر  -وهو  الأ�سد  ال�سرر  يزال 
�سرر اإغالق الأ�سواق واإيقاف الأن�سطة التجارية اأو تقييدها-؛ فيجوز اإيقاف 

الن�شاط التجاري وتقييده بغر�ض مكافحة فايرو�ض كورونا واإزالته.

وتتلخ�ص اأهم التو�سيات فيما ياأتي: 

املبادرة اإلى مواكبة امل�ستجدات والنوازل من قبل املتخ�س�سني يف ال�سريعة؛ . )
فايرو�ص  كحال  اأثرها؛  يعمُّ  التي  الّنوازل  تلك  وبخا�سٍة  وا�ستكتاًبا؛  كتابًة 

كورونا امل�ستجد.



د . سعد بن رشيد بن ناصر الشربمي

العدد  احلادي واخلمسون  373العدد  احلادي واخلمسون 372

النوازل . 2 على  الأخف  بال�سرر  ُيزال  الأ�سد  ال�سرر  قاعدة  تطبيقات  درا�سة 
الفقهية لفايرو�ص كورونا امل�ستجد يف فقه الأ�سرة والأحوال ال�سخ�سية.

هذا ما تي�سر، واحلمد هلل اآخًرا كما بداأ.

و�سلى اهلل على حممد واآله و�سحبه و�سلم.
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قائمة املراجع وامل�سادر

اأوًل: املراجع العربية: 
اأثر القواعد الفقهية يف بيان اأحكام اجلراحات التجميلية، للدكتور/عيا�ص بن . )

نامي ال�سلمي، بحث مقدم ملوؤمتر تطبيق القواعد الفقهية على امل�سائل الطبية، 
429)هـ/2008م، الريا�ص.

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�شبيل، ملحمد نا�شر الدين الألباين، )ت: . 2
420)هـ(، ط: 2، 405)هـ/985)م، املكتب الإ�سالمي، بريوت.

ال�ستذكار، ليو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب، )ت: 364هـ(، حتقيق/ عبداملعطي . 3
اأمني قلعجي، ط: )، 4)4)هـ/993)م، دار الوعي، حلب.

الأ�شباه والنظائر، لزين الدين بن اإبراهيم »ابن جنيم«، )ت: 970هـ(، حتقيق/. 4
حممد مطيع احلافظ، ط: )، 403)هـ/983)م، دار الفكر، دم�سق.

الأ�سباه والنظائر، لعبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي، )ت: ))9هـ)، تعليق/خالد . 5
عبدالفتاح، ط: )، 5)4)هـ/994)م، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، بريوت.

الأ�سباه والنظائر، لعبدالوهاب بن علي »ابن ال�سبكي«، )ت: )77هـ(، حتقيق/عادل . 6
عبداملوجود وعلي معو�ض، ط: )، ))4)هـ/)99)م، دار الكتب العلمية، بريوت.

حتقيق/عبدال�شالم . 7 )32هـ(،  )ت:  دريد،  بن  احل�سن  بن  ملحمد  ال�ستقاق، 
حممد هارون، ط: 3، بدون تاريخ، مكتبة اخلاجني، القاهرة.

ال�سلمي، . 8 نامي  بن  للدكتور/عيا�ص  جهله،  الفقيه  ي�سع  ل  الذي  الفقه  اأ�سول 
ط: 2، 427)هـ/2006م، دار التدمرية، الريا�ص.

اإعانة الطالبني، لأبي بكر بن حممد �سطا الدمياطي، )ت: بعد302)هـ)، بدون . 9
رقم الطبعة وتاريخها، دار الفكر، بريوت.

ال�سربيني، )ت: 977هـ)، . 0) اأحمد  بن  �سجاع، ملحمد  اأبي  األفاظ  الإقناع يف حل 
5)4)هـ/  الفكر، بدون رقم الطبعة،  حتقيق/مكتب البحوث والدرا�شات بدار 
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995)م، دار الفكر، بريوت.
)ت: . )) املرداوي،  �سليمان  بن  لعلي  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف 

3)4)هـ/   ،( ط:  احللو،  ود/عبدالفتاح  الرتكي  د/عبداهلل  حتقيق  885هـ(، 
993)م، دار هجر، القاهرة. 

�سعيد . 2) بن  لعبداهلل  ال�سولتية،  املدر�سة  لطالب  الكلية  الفقه  قواعد  اإي�ساح 
اللحجي، )ت: 0)4)هـ)، بدون رقم الطبعة، 388)هـ/968)م، مطبعة املدين.

يحيى . 3) بن  لأحمد  مالك،  عبداهلل  اأبي  الإمام  قواعد  اإلى  امل�سالك  اإي�ساح 
الون�سري�سي، )ت: 4)9هـ(، حتقيق/ ال�شادق الغرياين، ط: )، 427)هـ/2006م، 

دار ابن حزم، بريوت.
)ت: . 4) الكا�شاين،  م�شعود  بن  بكر  لأبي  ال�شرائع،  ترتيب  يف  ال�شنائع  بدائع 

587هـ)، بدون رقم الطبعة، 402)هـ/982)م، دار الكتاب العربي، بريوت.
)ت: . 5) احلفيد«،  ر�سد  »ابن  اأحمد  بن  ملحمد  املقت�سد،  ونهاية  املجتهد  بداية 

595هـ(، ط: 6، 402)هـ/982)م، دار املعرفة، بريوت.
ملحمد . 6) امل�ستخرجة،  مل�سائل  والتعليل  والتوجيه  وال�سرح  والتح�سيل  البيان 

 ،2 ط:  حجي،  د/حممد  حتقيق  520هـ(،  )ت:  اجلد«،  ر�سد  »ابن  اأحمد  بن 
408)هـ/988)م، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت.

تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، ملحمد بن حممد الزبيدي، )ت: 205)هـ)، . 7)
حتقيق/جمموعة من العلماء، بدون رقم الطبعة وتاريخها، دار الهداية.

تف�شري . 8) من  اجلديد  العقل  وتنوير  ال�شديد  املعنى  »حترير  والتنوير  التحرير 
الكتاب املجيد«، ملحمد الطاهر بن عا�سور، )ت: 393)هـ)، بدون رقم الطبعة، 

404)هـ/984)م، الدار التون�سية، تون�ص.
عبدالعزيز . 9) بن  للدكتور/علي  الطبية،  امل�سائل  على  الفقهية  القواعد  تطبيق 

الطبية،  امل�سائل  على  الفقهية  القواعد  تطبيق  ملوؤمتر  مقدم  بحث  املطرودي، 
429)هـ/2008م، الريا�ص.
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تهذيب اللغة، ملحمد بن اأحمد الأزهري، )ت: 370هـ(، حتقيق/حممد عو�ض . 20
مرعب، ط: )، 420)هـ/)200م، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل، بعنوان: . )2
فايرو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)) وما يتعلق به من معاجلات طبية واأحكام 

.iifa-aifi.org/5254.html :سرعية، على الرابط التايل�
»اأمريباد�ساه«، )ت: 972هـ)، بدون رقم الطبعة . 22 اأمني  التحرير، ملحمد  تي�سري 

وتاريخها، دار الفكر، بريوت.
تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، لعبدالرحمن بن نا�سر ال�سعدي، . 23

)42)هـ/2000م،   ،( ط:  اللويحق،  د/عبدالرحمن  حتقيق  376)هـ(،  )ت: 
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.

جامع العلوم واحلكم يف �سرح خم�سني حديًثا من جوامع الكلم، لعبدالرحمن . 24
بن اأحمد بن رجب، )ت: 795هـ(، حتقيق/�شعيب الأرناوؤوط واإبراهيم باج�ض، 

ط: 7، 422)هـ/)200م، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.
حتقيق/اأحمد . 25 )67هـ(،  )ت:  القرطبي،  اأحمد  بن  ملحمد  القراآن،  لأحكام  اجلامع 

البدوين واإبراهيم اأطفي�ض، ط: 2، 384)هـ/964)م، دار الكتب امل�سرية، القاهرة.
ال�سيد . 26 اإبراهيم  بن  للدكتور/عبدالرحيم  واأحكامها،  النجا�سات  لبيان  اجلامع 

الها�شم، ط: )، 434)هـ/4)20م، دار ابن اجلوزي، الدمام.
اجلمع بني ال�شالتني، لعبداهلل بن عبدالعزيز التميمي، ط: )، )43)هـ/0)20م، . 27

مكتبة الر�سد، الريا�ص.
حا�شية ال�شرواين على حتفة املحتاج، لعبداحلميد ال�شرواين، بدون رقم الطبعة . 28

وتاريخها، املكتبة التجارية الكربى، م�سر.
درر احلكام �سرح جملة الأحكام، لعلي حيدر، )ت: 353)هـ(، حتقيق وتعريب/. 29

فهمي احل�سيني، بدون رقم الطبعة وتاريخها، دار الكتب العلمية، بريوت.
الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار، ملحمد بن علي احل�سكفي، )ت: 088)هـ)، . 30
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ط: 2، 2)4)هـ/992)م، دار الفكر، بريوت.
الذخرية، لأحمد بن اإدري�ص القرايف، )ت: 684هـ(، حتقيق/حممد حجي و�شعيد . )3

اأعراب وحممد بوخبزة، ط: )، 4)4)هـ/994)م، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت.
676هـ)، . 32 )ت:  النووي،  �سرف  بن  ليحيى  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�سة 

حتقيق/زهري ال�شاوي�ض، ط: 3، 2)4)هـ/)99)م، املكتب الإ�سالمي، بريوت.
�شبل ال�شالم �شرح بلوغ املرام، ملحمد بن اإ�شماعيل ال�شنعاين، )ت: 82))هـ)، . 33

بدون رقم الطبعة وتاريخها، دار احلديث، القاهرة. 
�شعيب . 34 حتقيق/  385هـ(،  )ت:  عمرالدارقطني،  بن  لعلي  الدراقطني،  �سنن 

الأرناوؤوط واآخرين، ط: )، 424)هـ/2004م، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.
حممد . 35 حتقيق/  458هـ(،  )ت:  البيهقي،  احل�سني  بن  لأحمد  الكربى،  ال�سنن 

عبدالقادر عطا، ط: 3، 424)هـ/2003م، دار الكتب العلمية، بريوت.
النووي، )ت: 676هـ(، حتقيق/حممد . 36 �سرف  بن  ليحيى  �سرح �سحيح م�سلم، 

فوؤاد عبدالباقي، ط: 2، 392)هـ/972)م، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.
ال�سرح ال�سغري على اأقرب امل�سالك اإلى مذهب الإمام مالك، لأحمد بن حممد . 37

رقم  بدون  و�سفي،  كمال  د/م�سطفى  به  اعتنى  )20)هـ)،  )ت:  الدردير، 
الطبعة وتاريخها، دار املعارف، القاهرة.

�سرح القواعد الفقهية، لأحمد بن حممد الزرقا، )ت: 357)هـ(، ط: 2، 409)هـ/ . 38
989)م، دار القلم، دم�سق.

د/. 39 حتقيق  682هـ(،  )ت:  املقد�سي،  حممد  بن  لعبدالرحمن  الكبري،  ال�سرح 
هجر،  دار  3)4)هـ/993)م،   ،( ط:  احللو،  ود/عبدالفتاح  الرتكي  عبداهلل 

القاهرة.
�سرح الكوكب املنري، ملحمد بن اأحمد الفتوحي، )ت: 972هـ(، حتقيق د/حممد . 40

الزحيلي ود/نزيه حماد، ط: 2، 8)4)هـ/997)م، مكتبة العبيكان، الريا�ص.
�سرح منتهى الإرادات، ملن�سور بن يون�ص البهوتي، )ت: )05)هـ(، حتقيق د/. )4
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عبداهلل الرتكي، ط: )، )42)هـ/2000م، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.
القا�سم . 42 اأبي  بن  ملحمد  املدينة،  لعامل  انتمى  فيما  الثمينة  اليواقيت  �سرح 

425)هـ/   ،( ط:  بدوي،  حتقيق/عبدالباقي  4)2)هـ(،  )ت:  ال�سجلما�سي، 
2004م، مكتبة الر�سد، الريا�ص.

د/. 43 حتقيق  256هـ(،  )ت:  البخاري،  اإ�سماعيل  بن  ملحمد  البخاري،  �سحيح 
م�شطفى ديب البغا، ط: 3، 407)هـ/987)م، دار ابن كثري، بريوت.

الني�سابوري، )ت: )26هـ(، حتقيق/حممد . 44 مل�سلم بن احلجاج  �سحيح م�سلم، 
فوؤاد عبدالباقي، ط: 2، 392)هـ/972)م، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

اأبي بكر »ابن القيم«، )ت: . 45 ال�سرعية، ملحمد بن  ال�سيا�سة  الطرق احلكمية يف 
الوطن،  دار  )، 372)هـ/953)م،  الفقي، ط:  )75هـ(، حتقيق/حممد حامد 

الريا�ص.
الدو�سري، . 46 حممد  بن  م�سّلم  للدكتور/  تطبيقية،  نظرية  درا�سة  البلوى  عموم 

ط:  )، 420)هـ/2000م، مكتبة الر�سد، الريا�ص.
فتاوى العلماء حول فايرو�ض كورونا، للدكتور/م�شعود �شبي، ط:  )، )44)هـ/ . 47

2020م، دار الب�سري، القاهرة.
الرتكي، . 48 املقد�سي، )ت: 763هـ(، حتقيق د/عبداهلل  بن مفلح  الفروع، ملحمد 

ط:  )، 424)هـ/2003م، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.
املناوي، . 49 العارفني  تاج  بن  لعبدالروؤوف  ال�سغري،  اجلامع  �سرح  القدير  في�ص 

)ت: )03)هـ(، ط:  )، 356)هـ/939)م، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة.
عبداهلل . 50 بن  عاي�ص  للدكتور/  الطبية،  وتطبيقاتها  �سرار  ول  �سرر  ل  قاعدة 

الطبية،  امل�شائل  على  الفقهية  القواعد  تطبيق  ملوؤمتر  مقدم  بحث  ال�شهراين، 
429)هـ/2008م، الريا�ص.

بدون رقم . )5 الفريوزاأبادي، )ت: 7)8هـ)،  يعقوب  بن  املحيط، ملحمد  القامو�ص 
الطبعة وتاريخها، دار الفكر، بريوت.
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اإ�سالح الأنام، لعبدالعزيز بن عبدال�سالم، )ت: 660هـ)، . 52 قواعد الأحكام يف 
دار  وتاريخها،  الطبعة  رقم  بدون  �شمريية،  ود/عثمان  حماد  د/نزيه  حتقيق 

القلم، دم�سق.
الطبعة . 53 رقم  بدون  بن رجب، )ت: 795هـ)،  اأحمد  بن  لعبدالرحمن  القواعد، 

وتاريخها، دار املعرفة، بريوت.
القواعد، ملحمد بن عبداملوؤمن احل�سني، )ت: 829هـ(، حتقيق د/عبدالرحمن . 54

ال�شعالن ود/جبيل الب�شيلي، ط: )، 8)4)هـ/997)م، مكتبة الر�سد، الريا�ص.
القواعد، ملحمد بن حممد املقري، )ت: 758هـ(، حتقيق د/اأحمد بن عبداهلل . 55

بن حميد، ط: )، بدون تاريخ، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.
ال�سدلن، . 56 غامن  بن  للدكتور/�سالح  عنها،  تفرع  وما  الكربى  الفقهية  القواعد 

)ت: 439)هـ(، ط: )، 7)4)هـ/997)م، دار بلن�سية، الريا�ص.
409)هـ/ . 57  ،3 ط:  الدعا�ض،  عبيد  لعزت  املوجز،  ال�شرح  مع  الفقهية  القواعد 

989)م، دار الرتمذي، بريوت.
ر�سالة . 58 الندوي،  اأحمد  لعلي  الإ�سالمي،  الفقه  يف  واأثرها  الفقهية  القواعد 

ماج�ستري، 403)هـ/983)م، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.
م�سطفى . 59 للدكتور/حممد  الأربعة،  املذاهب  يف  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد 

الزحيلي، ط: )، 427)هـ/2006م، دار الفكر، دم�سق.
د/عبداهلل . 60 حتقيق  620هـ(،  )ت:  قدامة«،  »ابن  اأحمد  بن  لعبداهلل  الكايف، 

الرتكي، ط: )، 7)4)هـ/997)م، دار هجر، القاهرة.
)05)هـ)، . )6 )ت:  البهوتي،  يون�ص  بن  ملن�سور  الإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف 

حتقيق/اإبراهيم اأحمد عبداحلميد، طبعة خا�شة، 423)هـ/2003م، دار عامل 
الكتب، الريا�ص.

ل�سان العرب، ملحمد بن مكرم بن منظور، )ت: ))7هـ(، ط: )، بدون تاريخ، . 62
دار �سادر، بريوت.
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العثمانية، . 63 اخلالفة  يف  وفقهاء  علماء  عدة  من  للجنة  العدلية،  الأحكام  جملة 
بدون رقم الطبعة وتاريخها، كارخانه جتارت كتب، كرات�سي.
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اإعداد: 
د. علـي بن عائل بن عبدالله الأمري

اأ�ستاذ الفقه املقارن امل�ساعد بق�سم ال�رشيعة
بكلية ال�رشيعة والقانون - جامعة اجلوف
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، نبّينا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

اأّما بعد: 

فاإنَّ ال�سريعَة الإ�سالميَة قْد جاءْت �ساحلًة لكل زماٍن ومكاٍن، �ساملًة لكل جوانِب 
والقواعد  بالأ�سول  تفّردْت  بياٌن،  نازلٍة  كل  ولها يف  م�ساألٍة حكٌم،  لكل  فيها  احلياة، 

وال�سوابط، مما جعلها مهما تعددت احلوادث وجتددت النوازل ت�ستوعب كل ذلك.

واإّننا يف هذه الأيام نعي�ُص جائحَة مر�ِص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9))، التي عّمت 
العامل، وتغرّيْت فيها اأ�سياُء كثريٌة، وتاأثَر لها كل �سيٍء، فتاأثرْت حياُة النا�ص وم�ساحلهم 
وعباداتهم ومعامالتهم، وكان لزًما تبعًا لذلك اأْن تنزَل بالنا�ص نوازُل، وت�ستجدَّ لهم 
نوازُل  ذلك  يف  للنا�ص  ظهرْت  وقد  اجلائحِة،  وهذه  الوباِء،  بهذا  تتعلق  م�ستجداٌت، 
كثرية، منها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق باملعامالت، ومنها ما يتعلق باجلانب 

الطبي، كون هذه اجلائحة جائحة مر�سية مت�ص جانب الطب ومو�سوعه.

ولأجل هذا رغبُت البحث يف امل�سائل املرتتبة على هذه اجلائحة، ووقع اختياري 
على تلك امل�سائل التي لها تعّلق باجلانب الطبي، اإْذ تكرث يف هذا اجلانب امل�ستجدات، 
واأهله، فوقع الختيار على هذا املو�سوع: )الـُمخلَّفات الطبيَّة  للفقه  وت�ستد احلاجة 

ملر�س كورونا )كوفيد-9)( واأحكامها الفقهيَّة).

واملخلفات الطبية -و�سياأتي بيانها ب�سكل اأو�سع- هي ما ترتب على تطبيب املر�سى 
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اأو متعلقات  التطبيب،  التي خلفتها عملية  اأ�سياء ومتعلقات، �سواًء  والعناية بهم من 
الطبيب اخلا�سة، اأو كذلك متعلقات املري�ص اخلا�سة به.

اأهداف البحث: 

يهدف البحث اإلى اأمور منها: 

التاأ�سيُل ال�سرعيُّ للمخلفات الطبية. . )

بياُن الأحكاِم الفقهيِة ال�سرعيِة للمخّلفات الطبية ملر�ص كورونا )كوفيد-9))، . 2
قد  وما  منها،  والتخّل�ص  اإتالفها  واأحكاِم  معها،  ال�سرعي  التعامل  وكيفية 

يرتتب على ذلك من م�سائل واأحكام.

�سيوع . 3 عند  الوقائية  التدابري  اتخاذ  على  الإ�سالميِة  ال�سريعِة  حر�ِص  بياُن 
الأمرا�ص املعدية. 

امل�ساهمُة يف و�سِع قواعَد و�سوابَط فقهية للعاملني يف هذا املجال - اأعني: . 4
جمال املخلفات الطبية - ت�ساعدهم على تطبيق الأحكام ال�سرعية يف عملهم.

اإبراُز اأهميِة البيئة واملحافظِة عليها يف ال�سريعة الإ�سالمية. . 5

بياُن �سعِة ال�سريعِة الإ�سالميِة وعمِقها املتمثِل يف �سالحيتها لكل زماٍن ومكاٍن.. 6

الدرا�ضات ال�ضابقة: 

مر�ص  -وهو  به  املتعلَق  املو�سوَع  لأنَّ  نظرًا  جديٌد؛  بحٌث  العنوان  بهذا  البحُث 
ِة معروٌف ومتداوٌل بني اأو�شاِط  كورونا- مر�ٌض جديٌد، لكنَّ م�شطلَح املخلَّفاِت الطبيَّ
الفقهية  الدرا�سات  البحث عن  الأطباء والفقهاء واملخت�سني، وبعد  العلِم من  طلبِة 

املتعلقة مبو�سوع املخلفات الطبية وجدُت بحثني: 

بحث: )التخل�ص من النفايات الطبية. درا�سة فقهية)، للدكتورة: اأمل بنت . )
التابعة  فقهية معا�سرة  ق�سايا  �سل�سلة  وهو بحث �سمن  الدبا�سي،  اإبراهيم 
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ملركز التميز البحثي يف فقه الق�سايا املعا�سرة يف جامعة الإمام حممد بن 
�سعود الإ�سالمية.

وهو بحث متميز، اأجادت فيه الباحثة عر�ص املو�سوع، وهي -ح�سبما اطلعت- 
اأول من كتب يف هذا املو�سوع من الناحية الفقهية، وتاأخذ ف�سَل ال�سبِق، غرَي 
ا  اأمَّ الطبية،  النفايات  التخلُّ�صِ من  م�سائِل  اأكرَب يف  ب�سكٍل  اخت�صَّ  بحَثها  اأنَّ 
يف البحث الذي اخرتته فالتخلُّ�ص اأحُد امل�سائِل التي �ساأبحُثها، بالإ�سافِة اإلى 
التاأ�سيِل والتو�سيِف ال�سرعيِّ والفقهيَّ للمخلَّفات الطبيَّة، كذلَك امل�سائِل املرتتبِة 
ا  على انتقاِل املر�ِص عن طريق املخلفات الطبية، هذا من حيُث التف�سيل، اأمَّ

من حيث العموم فمو�سوع بحثي يخت�ص مبر�ص كورونا امل�ستجد.

فقهية . 2 درا�سة  الطبية.  النفايات  اإدارة  على  املرتتبة  )امل�سوؤولية  بحث: 
مقارنة)، للباحث: م�سطفى عبدالكرمي قنيطة.

ويختلف بحثه عن بحثي من حيث العموم يف اخت�سا�ص بحثي مبر�ص كورونا 
امل�ستجد، بالإ�سافة اإلى امل�سائل التف�سيلية التي �ساأوردها ومل يوردها الباحث، 

كاأحكام انتقال املر�ص عن طريق املخلفات الطبية. 

خّطة البحث: 
وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة: 

التَّمهيُد، وفيه: التعريُف مبر�ِص كورونا )كوفيد-9)).
املبحُث الأوُل: حقيقُة املُخلَّفاِت الطبيَّة ملر�ِص كورونا )كوفيد-9)): وفيه مطلبان: 

املطلُب الأوُل: تعريُف املُخلَّفاِت الطبيَّة ملر�ص كورونا )كوفيد-9)).
املطلُب الثاين: تق�شيماُت املُخلَّفاِت الطبيَّة ملر�ض كورونا )كوفيد-9)).

ُة املتعلِّقُة باملُخلَّفاِت الطبيَّة ملر�ض كورونا )كوفيد-9)):  املبحُث الثاين: الأحكاُم الفقهيَّ
وفيه اأربعُة مطالب: 

املطلُب الأوُل: التاأ�سيُل ال�سرعيُّ للُمخلَّفات الطبيَّة.
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املطلُب الثاين: معياُر اخلطِر يف املخلَّفات الطبيَّة ملر�ض كورونا )كوفيد-9)) من 
وجهِة نظِر الفقِه.

ة املتعلِّقُة بالتخلُّ�ص من املُخلَّفات الطبيَّة ملر�ص  املطلُب الثالُث: الأحكاُم الفقهيَّ
كورونا )كوفيد-9)): وفيه فرعان: 

الفرُع الأوُل: مراحُل، وطرُق التخلُّ�ص من املخلَّفات الطبيَّة.

ة املتعلِّقُة بالتخلُّ�ض من املخلَّفات الطبيَّة. وفيه  الفرُع الثاين: الأحكاُم الفقهيَّ
ثالُث م�سائل: 

امل�ساألُة الأولى: التو�سيُف الفقهيُّ للتخلُّ�ص من املخلَّفات الطبيَّة.

امل�ساألُة الثانيُة: حكُم اإتالِف املخلَّفات الطبيَّة ملر�ص كورونا )كوفيد-9)).

امل�ساألُة الثالثُة: �سماُن املخلَّفات الطبيَّة ذات القيمة املالية الـُمتلَفة.

املخلَّفات  طريِق  عن  املر�ِص  بانتقاِل  املتعلِّقُة  ة  الفقهيَّ الأحكاُم  الرابع:  املطلب 
الطبيَّة، وفيه ثالثة فروع: 

الفرُع الأول: التو�سيُف الفقهيُّ للجناية بنقِل املر�ِص املعدي.

الفرُع الثاين: التو�شيُف الفقهيُّ للجناية عن طريق املخلَّفات الطبيَّة ملر�ض 
كورونا )كوفيد-9)).

عن  )كوفيد-9))  كورونا  مر�ِص  انتقاِل  يف  اجلنائية  امل�سوؤوليُة  الثالث:  الفرُع 
طريِق املخلَّفات الطبيَّة.

ُن اأبرَز النتائِج والتو�سياِت.  اخلامتة: وتت�سمَّ

الفهار�ص.

منهج البحث: 

اّتباع  مع   ، ال�ستنباطيَّ  ، ال�ستقرائيَّ  ، الو�سفيَّ املنهَج  البحث  هذا  يف  �ساأ�سلُك 
الإجراءات الآتية: 
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ر امل�ساألة املُتكلم عنها ت�سويرًا ُمب�ّسطًا قبل الكالم عنها.. ) اأُ�سوِّ

ة الأربعة امل�سهورة، وعند اخلالف اأُ�سري اإليه، . 2 اعتمدُت اآراَء املذاهِب الفقهيَّ
مع ذكر الأقوال يف امل�ساألة حملَّ البحث.

اأُخّرج الأحاديَث والآثاَر الواردة يف احلا�سية، و�ساأقت�سُر على البخاري وم�سلم . 3
اأو اأحدهما اإْن ورد احلديث فيهما.

�ضعوبات يف البحث: 

م -اإعذاًرا لنف�سي، واعتذاًرا لقارئ هذا البحث- ما  يف احلقيقة اأردُت هنا اأْن اأقدِّ
ظهر يل اأّنه �سّكل يل �سعوبًة اأثناء كتابة هذا البحث، وتلّخ�ص ذلك يف اأمرْين: 

الأول: م�ستجداُت احلقائِق العلمّيِة املتعلقِة مبر�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9))، 
وت�سارُع الكت�سافات العلمية ِب�ساأِْنه، فقد كان البحُث يف كثرٍي من م�ساِئلِه يعتمُد على 
اعتباِر املخلَّف الطبيِّ حماًل للعدوى اأو ناقاًل لها، وحتقيُق الراأي الفقهيِّ يعتمُد على 
حتقيِق القوِل الطبيِّ يف ذاِت ال�شاأِْن، فلّما كان الراأُي الطبيُّ غرَي م�شتقرٍّ رمبا َيلحُظ 

 . القارُئ اأثَر ذلك يف البحث، لأنَّ التقريَر الفقهيَّ تابٌع للتقرير الطبيِّ

ة املتعلقة بهذا املو�شوع؛ لنعكا�شاِت  الثاين: �شعوبُة الطالِع على كلِّ املراجِع العلميَّ
اجلائحِة على كثرٍي من نواحي احلياة مبا فيها اجلامعات ومكتباتها واملكتبات العلمية، 

وقد اأفدُت من التقنية احلديثة، وكانت عا�سًدا يل بعد اهلل. 

ويف اخلتام اأ�ساأل اهلل  التي�سري، واأن يجعل هذا البحث مباركًا، واأن ينفع به 
الباحث والقارئ. 

الكلمات املفتاحية: املخلفات الطبية - النفايات الطبية - التخل�س من املخلفات 

- الإتالف.
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التمهيد

التعريف مبر�س كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(

توطئة: 

يف نهاية �سهر دي�سمرب من العام امليالدي 9)20م املوافق ال�سهر الرابع من العام 
الهجري )44)هـ ظهرت حالٌت مر�سّية لبع�ص الأ�سخا�ص يف مدينة ووهان مبقاطعة 
ة للمر�سى  هوبي ال�سينية، يف البداية مل يكرتْث لها الأطباء، لأنَّ الأعرا�ص املر�سيَّ
الإنفلونزا  ت�ساحُب  التي  الأعرا�ُص  نف�سها  وهي  املعتادة،  الأعرا�ص  اإطار  يف  كانت 
العادية، لكن مع ازدياد احلالت بداأت ال�سكوك تراود الأطباء يف تلك املدينة، وات�سح 
لهم بعُد اأّنهم يتعاملون مع نوع جديد من الأمرا�ص مل يكن معروًفا لديهم �سابقًا، ومّت 
بعد ذلك التعرف عليه، واإعالن اأنَّ فريو�ص كورونا اجلديد هو امل�سبب لهذه الأمرا�ص 

وتلك احلالت، وكان ذلك يف 7 يناير 2020م))).

وقد حددت اللجنة الدولية لت�سنيف الفريو�سات )ICTV) ا�سًما ر�سمًيا لهذا 
املر�ص ف�سمته: )فريو�ص كورونا 2 امل�سبب ملتالزمة اللتهاب الرئوي احلاد الوخيم)، 

 .(SARA-CoV-2( :واخت�ساره

هو:  لديها  املعتمُد  الر�سميَّ  ال�سَم  اأنَّ  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعلنت  بينما 
الأ�شل فريو�ض حيواين،  العلماء، وهو يف  اأكت�شفها  التي  الفريو�شية  العائالت  اأحد  فريو�ض كورونا هو   (((
ي�سيب احليوانات، ثم ينتقل اإلى الإن�سان، ومن اأفراد هذا الفريو�ص: فريو�ص كورونا امل�سبب ملتالزمة 
اللتهاب الرئوي احلاد الوخيم )ال�سار�ص) وقد انتقل من القطط، وظهر يف ال�سني، ومن اأفراده اأي�سًا: 
فريو�ص )كورونا) امل�سبب ملتالزمة ال�سرق الأو�سط التنف�سية )مري�ص)، وقد انتقل من الإبل، وظهر يف 

.(covid - 19( اململكة العربية ال�سعودية، والفرد الثالث هو امل�ستجد امل�سبب ملر�ص
.https://www.moh.gov.sa :ينظر: املوقع الر�سمي لوزارة ال�سحة باململكة العربية ال�سعودية
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ملر�ص  امل�سبب  )الفريو�ص  املر�ص:  لهذا  امل�سبب  الفريو�ص  وي�سمى   ،(covid-19(
كوفيد-9))))).

لثالث  اخت�سار  وهو   ((9  -  covid( الإجنليزية:  باللغة  هو  و)كوفيد-9)( 
كلمات اإجنليزية ورقم، وبيان ذلك: 

)co): ويعني: Corona - كورونا

)vi): ويعني: Virus - فريو�ص

)d): ويعني: Disease - مر�ص

)19): ويعني: العام امليالدي 9)20.

التعريف: 

وقد عّرفت منظمة ال�سحية العاملية مر�ص كورونا امل�ستجد )covid-19) باأنه:  
الأكرث  اأعرا�سه  تتمثل  كورونا،  فريو�سات  �ساللة  من  فريو�ص  ُي�سببه  ُمعٍد  “مر�ٌص 
اأقل  اأخرى  اأعرا�ص  اإلى  بالإ�سافة  اجلاف،  وال�سعال  والإرهاق  احلّمى،  يف  �سيوًعا 

�سيوًعا كالآلم، واحتقان الأنف، وال�سداع”)2).

وهو على اأنواع، فمنه اخلطري وهو ما ي�ستقر يف الرئتني، ومنه الأقل خطًرا وهو 
ما ي�ستقر يف احللق. 

اأنَّه  وُيعتقد  اجليني،  الت�سل�سل  طريق  عن  الفريو�ص  هذا  على  التعرُّف  متَّ  وقد 
مرتبٌط باحليوان؛ وذلك لأن اأغلب احلالت الأولية كان لها ارتباط ب�شوق للبحريات 

واحليوانات يف مدينة ووهان ال�سينية)3). 
)كوفيد-9))  كورونا  مر�ض  ت�شمية  عنوان:  حتت  بالعربي،  العاملية  ال�شحة  منظمة  موقع  ينظر:   (((

.https://www.who.int/ar :والفريو�ص امل�سبب له، على الرابط
ينظر: موقع منظمة ال�شحة العاملية بالعربي، حتت عنوان: مر�ض فريو�ض كورونا )كوفيد-9)) �سوؤال   (2(

.https://www.who.int/ar :وجواب، على الرابط
.https://www.moh.gov.sa :ينظر: املوقع الر�سمي لوزارة ال�سحة باململكة العربية ال�سعودية  (3(
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وكان اأكرَث ما مُييز هذا الفريو�ص عن غريه هو �سرعُة انت�ساره بني النا�ص، وَي�سبُط 
معدل  اأو  الأ�سا�سي  التكاثر  معيار  الخت�سا�ص:  اأهل  عند  ى  ُي�سمَّ ما  النت�سار  هذا 
 Basic( اآر زيرو-، وهو اخت�شاٌر للكلمة الإجنليزية- )R0(النت�سار، ويرمز له بـ
الأ�سخا�ص  عدِد  “متو�سُط  باأنه:  علمًيا  ف  وُيعرَّ  ،(Reproduction Number
يف  م�ساب  �سخ�ص  من  مبا�سر  ب�سكل  بالعدوى  اأُ�سيبوا  الذين  للعدوى،  املعّر�سني 

الفرتة التي يكون فيها قاباًل لنقل العدوى كاملة”))).

ُل النت�سار يف منطقة ما: R0: 10( (0)، فهذا يعني اأّن م�ساًبا  فاإذا كان معدَّ
اآخرين، وخالل فرتة ح�سانة - وهي يف فريو�ص كورونا  واحًدا ينقُل املر�َص لع�سرٍة 
واحٍد  كلَّ  لأنَّ  مئة؛  اإلى  ع�سرة  من  الفريو�ص  ينتقل  قد   - اأ�سبوعني  اإلى  اأ�سبوع  من 
ُل يف بع�ص املناطق يف العامل:  اإلى ع�سرٍة وهكذا، وقد بلغ املعدَّ �سوف ينقل العدوى 
ِل العاملّي لنت�سار العدوى من مر�ص  R0: 8( 8) وهو معدٌل خميٌف، ومتو�سُط املعدَّ
كورونا امل�ستجد: R0: 3( 3(، وحتر�ُض الدول اأْن ل يزيد معدل النت�شار عن: )، لأّنها 

هي املنطقة الآمنة يف النت�سار)2).

.https://www.healthline.com ينظر: موقع هيلث لين باللغة الإجنليزية  (((
د.  ال�سعودية  العربية  باململكة  ال�سحة  لوزارة  الر�سمي  للمتحدث  اليوتيوب  من�سور عرب  فيديو  ينظر:   (2(

.(R0( حممد اآل عبدالعايل، بعنوان: تعرف على معدل



املخلفات الطبية ملرض كورونا )كوفيد-١٩( 

وأحكامها الفقهية

العدد  احلادي واخلمسون  393العدد  احلادي واخلمسون 392

املبحث الأول
حقيقُة املخّلفات الطبية ملر�س كورونا )كوفيد-19(

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول
تعريف املخّلفات الطبّية ملر�س كورونا )كوفيد-19(

املخّلفات يف اللغة: جمع خمّلف، وهو ا�سم مفعول من )َخّلَف)، ومادة )خلف) يف 

اللغة تدور على ثالثة اأ�سول: 

الأول: جميء ال�سيء بعد �سيء.

والثاين: ِخالف ُقّدام.

والثالث: التغري))).

واملخّلف من التخلف، والتخلف: التاأخر، والبقاء خلف ال�سيء. 

 Medical( (2(املخّلفات الطبية : تعريُف املخلَّفات الطبيَّة يف ال�ضطالح الطبيِّ

Waste) اأو النفايات الطبية - كما يعرب عنها البع�ص - هي ب�سكٍل عامٍّ ما يتولُد من 
املواد امل�ستعملة يف اإجراٍء طبيٍّ ما بعد اأْن يرتكها الطبيب اأو املري�ص اأو اجلهة الطبية.

مقايي�ص اللغة، لبن فار�ص 0)2/2.  (((
اعتمدت ال�سري يف البحث على م�سطلح )املخلفات)؛ وذلك لأمور منها:   (2(

)- اأّن هذا امل�سطلح هو ما اعتمدته منظمة ال�سحة العاملية يف موقعها على الإنرتنت باللغة العربية.
2- لتعلق البحث مبر�ص كورونا، ومعلوٌم اأّن مر�سى كورونا )كوفيد-9)) قد يتم حجرهم يف منازلهم، 
ومن هنا راأيت منا�سبة هذا امل�سطلح؛ لي�سمل تلك املخلفات الطبية التي ت�سدر من البيوت، كما 
يتحقق بهذا امل�سطلح اندراج بع�ص املخلفات كبقايا الطعام، ولهذا راأيت اأن التعبري بـ)املخلفات) 
اأدق واألطف، وعمومًا فال فرق بينهما من حيث ال�سطالح، وهو اأمر يت�سع فيه الختيار والجتهاد. 
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وهي ت�سرتك يف هذا مع املعنى اللغوي وفق اأ�سول الكلمة الثالثة، فالأ�سياء الطبية 
اآخر، تكون خملفًا  عند تركها وا�ستعمال غريها املواد الطبية الأخرى لإجراء طبي 
ا عك�ص ُقّدام، باعتبار �سريورتها يف اخللف،  باعتبار جميء �سيٍء بعدها، وهي اأي�سً

وفيها معنى التغري وذلك بعد ا�ستعمالها، كما اأن فيها معنى التاأخر والبقاء.

وكلمة )طبّية) هي ن�سبة اإلى الطّب، و�سبُب الن�سبة اأموٌر: 

اأّن املخّلف ذو غر�ٍص ُي�ستخدم يف اإجراء طبي اأو ناجٌت عنه.. )

اأّن املخّلف ناجٌت عن عمل طبي.. 2

اأّن املخّلف ناجٌت عن ُمن�ساأة طبية. . 3

وقد عّرف قانون تتبع النفايات الطبية الأمريكي لعام 988)م املخّلفاُت الطبّيُة 
، اأو الختبار، اأو التح�سني، اأو معاجلة  باأّنها: )النفاياُت املتولدُة اأثناَء البحث الطبيِّ
والقفازات،  وال�شمادات،  الزجاجية،  الأواين  بـ:  له  ومّثل  احليوانات(،  اأو  الب�شر 

والأدوات احلادة كالإبر وامل�شارط))).

التعاون  جمل�ص  بدول  ال�سحية  الرعاية  نفايات  لإدارة  املوحد  النظام  وعّرفها 
الرعايَة  م  ُتقدِّ التي  املن�سئاِت  تنتُج عن  التي  )النفاياُت  باأنها:  العربي  لدول اخلليج 
الدوائية  وامل�ستح�سرات  الأدوية  اإنتاج  ومراكِز  واملخترباِت،  املختلفَة،  َة  ال�سحيَّ
، واملوؤ�س�ساِت البحثّية، ومن العالج والتمري�ص  والّلقاحات، ومراكز العالج البيطريِّ

يف املنازل))2).

املخلفات  فمعنى  الطبّية  الإجراءاِت  اأحُد  هو  )كوفيد-9))  كورونا  مر�ص  ولأّن 
الطبية الناجتة عنه من حيث العموم هي بنف�ص معنى املخلفات الطبية لأي اإجراء 
“كلُّ ما يتخلف عن الإجراءات  طبي، ومن حيث التف�سيل فيمكن تعريفها كالآتي: 

.www.epa.gov ينظر: موقع حماية البيئة الأمريكية  (((
العربية، والنظام  التعاون لدول اخلليج  الرعاية ال�سحية بدول جمل�ص  النظام املوحد لإدارة نفايات   (2(

 .lows.boe.gov.sa :من�سور على موقع هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء باململكة العربية ال�سعودية
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الطبية املتخذة ملعاجلة مر�ص اأو مر�سى كورونا )كوفيد-9))، �سواء كانت تلك التي 
جُترى يف مراكز الأبحاث، اأو غرف التنومي، اأو املحاجر ال�سحية”.

هذا  وفَق  طبّيًا  خملًفا  الطبيَّة  الإجراءاِت  عن  الناجتِة  ِة  الطبيَّ الأدواِت  واعتباُر 
التعريف هو الأ�سُل، لكْن ب�سوؤاِل بع�ص املخت�سني تبنّي اأّنهم يعاملون حتى ما لي�ص من 
الأدوات الطبيَّة معاملة املخلَّفات الطبيَّة عند مبا�سرة حال مري�ص م�ساب مبر�ص 

ُمعٍد، كالثياب وبقايا الطعام ونحو ذلك، وعلى هذا مت ال�سري يف هذا البحث. 

املطلب الثاين
تق�سيماُت املخلَّفات الطبيَّة ملر�س كورونا )كوفيد-19()1(

يت�سُح من معنى املخلَّفات الطبيَّة كما �سبَق بياُنه اأنَّها لي�سْت على نوٍع اأو و�سٍف 
اأو �سكٍل واحد، كما اأنَّها لي�ست على طبيعٍة واحدٍة، ولي�سْت ناجتًة عن م�سدٍر واحٍد، 
�سيكون  املطلب  ت�سنيفات متعددة، ويف هذا  وفق  وت�سنيفها  ولكرثتها مُيكن �سّفها 
الكالم عن بع�ص هذه التق�سيمات للمخلفات الطبية ب�سكل عام وفَق ما ذكره الباحثون 
ينظر يف هذه التق�سيمات: موقع منظمة ال�سحة العاملية باللغة العربية: who.int.ar، النظام املوحد   (((
الطبية  النفايات  تاأثري  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  بدول  ال�سحية  الرعاية  نفايات  لإدارة 
على تكاليف املوؤ�ش�شات ال�شحية، لـ: د. ميلود تومي وعديلة العلواين، جملة العلوم الإن�شانية بجامعة 
اأمل الدبا�سي،  حممد خي�سر ب�سكرة، العدد العا�سر، �ص7، التخل�ص من النفايات الطبية، للدكتورة 
مركز التميز البحثي يف فقه الق�سايا املعا�سرة، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، �ص)) - 
8)، امل�سوؤولية املرتتبة على اإدارة النفايات الطبية درا�سة فقهية مقارنة، مل�سطفى عبدالكرمي قنيطة، 
�ص 4) - 22، ا�سرتاتيجية اإدارة النفايات الطبية، لـ: عمار �سيدي اإدري�ص، جملة التوا�سل يف العلوم 
الإن�سانية والجتماعية، جامعة باجي خمتار - اجلزائر، العدد47، �سبتمرب 6)20، حماية البيئة من 
النفايات اخلطرة يف �شوء اأحكام القانون الدويل العام، لـ: حممد بواط، جامعة اأبو بكر بلقايد، تلم�شان 
- اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية، 5)20م - 6)20م، �ص37 وما بعدها، تكلفة ت�سيري نفايات 
الن�شاط الطبي يف املوؤ�ش�شات ال�شحية، لـ: راوية فجخي، ر�شالة ماج�شتري، جامعة العربي بن مهيدي، 
كلية العلوم القت�سادية والتجارية، 5)20م/6)20م �ص30 وما بعدها، النفايات اخلطرة يف اأفريقيا، 
www. :املخاطر وحتديات احلماية البيئية، للدكتور: �شبحي رم�شان فرج، على موقع قراءات اإفريقية

.qiraatafrican.com
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يف هذا املجال، وقد متَّ اختيار الت�سنيفات يف الفروع الآتية لأنها جتمع كل املخلفات 
الطبية يف الغالب.

الفرع الأول: اأق�ضام املخلَّفات الطبيَّة ملر�س كورونا باعتبار الـُم�ضدر لها: 

لغر�ِص  ا�ستعماِلها  بعد  ة  الطبيَّ املواد  ويرتُك  ُيخلِّف  الذي  بالـُم�سدر:  وُيق�سد 
معاجلة مر�ص كورونا، وق�سُد هذا التق�سيم اإعطاُء فكرٍة عما مُيكن اأْن يدخل �سمن 
املخلفات املق�سود درا�ستها يف هذا البحث، وهي بهذا العتبار ترجع ب�سكل عام اإلى 

اأربعة اأق�سام: 

اأوًل: الطبيب اأو الباحث.

واملعامل  الأبحاث،  مراكز  فيها  ويدخل  البحثية،  اأو  الطبية،  اجلهة  ثانًيا: 
واملختربات ومراكز الأ�سعة. 

ثالًثا: املري�ص.

من  للوقاية  الطبية  الأغرا�ص  ا�ستخدام  عند  وذلك  العاديني،  النا�ص  رابًعا: 
الأمرا�ص املعدية. 

الفرع الثاين: اأق�ضام املخلَّفات الطبيَّة ملر�س كورونا باعتبار طبيعتها: 

وُيق�سد به: 

لالأمرا�ص  املتخذَة  الإجراءاِت  اأنَّ  والأ�سل  ونوعها،  الطبيَّة  املخلَّفات  طبيعُة 
الأخرى اأو للمر�سى العاديني مُيكن اأن ُتتخذ لأجل مر�ص اأو مر�سى كورونا، اأو على 
ة لغريه من الأمرا�ص، مما يجعل  الأقل ت�سرتك يف كثري منها مع الإجراءات الطبيَّ

طبيعة املخلفات الطبية واحد.

واملخلفات الطبية بهذا العتبار يف الأ�سل ل حدَّ لها؛ اإْذ كل ما ي�ستعمله الطبيب 
اأو اجلهة الطبية يف اأيِّ اإجراٍء طبيٍّ يدخُل �سمن هذا التق�سيم. 
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لكن يذكُر اأهُل الخت�سا�ص م�سّمياٍت عامة مُيكن اأْن تدخل �سمنها كلُّ اأو اأغلُب 
املخلَّفات الطبيَّة وفق ت�سنيفها املعتمد على طبيعتها، ومن ذلك: 

ال�سوائل . ) اأو  الأع�ساء،  اأو  الأن�سجة،  بها:  وُيق�سد  الباثولوجية:  املخلَّفات 
الب�سرية، واأجزاء اجل�سم والذبائح احليوانية، التي تنتج عن ف�سل اأو برت اأو 

نحو ذلك من الإجراءات، كامل�سيمة والأطراف. 

وحت�شرِي . 2 اأنتاِج  عن  الناجتُة  وهي  )الدوائية(:  ال�شيدلنية  املخلَّفات 
امل�ستح�سرات ال�سيدلّية والعقاقري والأدوية.

املخلَّفات امل�شّعة: وهي التي حتتوي على بقايا غرِف الأ�شعِة، كالتي ت�شتخدم . 3
يف العالج الإ�سعاعي. 

املخلَّفات الكيميائّية: وهي التي حتتوي على مواد كيميائّية، كاملذيبات التي . 4
ت�ستخدم يف الرتكيبات املطهرة. 

يف . 5 ت�شتعمل  م�شغوطة،  غازات  على  حتتوي  التي  وهي  امل�شغوطة:  العبّوات 
تعر�ست  ما  اإذا  تنفجر،  اأن  املمكن  ومن  اأخرى،  اأعمال  اأو  عالجية  اأعمال 

ل�سغط عال من الداخل اأو اخلارج. 

موازين . 6 مثل  الزئبق،  على  حتتوي  التي  الأجهزة  الثقيلة:  املعادن  خملَّفاُت 
احلرارة، واأجهزة قيا�ص �سغط الدم.

ة اأخرى خا�سة مبر�ص كورونا، منها:  وهناَك خملَّفات طبيَّ

اُت احلمايِة ال�سخ�سيَّة )PPE))))، وهي كلُّ ما ُي�ستخدم حلماية املر�سى . ) معدَّ
والعاملني يف اخلدمة ال�سحيَّة من انتقال العدوى، ويلب�سها الطبيب املبا�سر 
معدات  وتعني:   ،(Personal Protective Equipment( الإجنليزية:  للكلمة  اخت�شار  هو   )PPE(  (((
الأن�سطة  يف  املخاطر،  من  الأفراد  لوقاية  ي�ستعمل  ملا  م�سطلح  الأ�سل  يف  وهي  ال�سخ�سية،  احلماية 
اخلطرة، وال�سحة املهنية، واأثناء الألعاب الريا�سية، والأن�سطة الرتفيهية، ُتغطي يف العادة الأماكن 
ميم  موقع  ينظر:  والأذنني.  والقدمني  واليدين  والوجه  والراأ�ص  كالعينني  ج�سم،  يف  ح�سا�سية  الأكرث 

.https://www.meemapps.com :مل�سطلحات الأعمال، على الرابط
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واأغطية  والكّمامة)))،  املتينة،  القفازات  وت�سمل:  بكورونا،  م�سابة  حلالة 
الراأ�ص، وواقي الوجه اأو النظارات الواقية، ورداء طبي باأكمام طويلة مقاوم 

للبلل، واملريولت الطبية، واأحذية طويلة اأو مغلقة)2).

اأنبوب التنف�ص الذي ُيعطى ملري�ص كورونا.. 2

الأغطية واملالب�ص التي ا�ستعملها املري�ص بكورونا. . 3

بقايا الطعام الذي اأكله مري�ص كورونا. . 4

الفرع الثالث: اأق�ضاُم املخلَّفات الطبيَّة ملر�س كورونا باعتبار خطرها: 

مع  ق�سمني،  اإلى  خطرها  باعتبار  -عموًما-  الطبية  املخلفات  الباحثون  ُيق�سم 
اعتبار التفاوت بني الأ�شياء امل�شنفة حتت كل ق�شم، وذلك كالآتي: 

الق�ضم الأول: املخلفات الطبية غري اخلطرة: 

التي  العتيادية  العمليَّات  يف  امل�ستخدمة  املواد  من  املكونة  املخلَّفات  مواُد  وهي 
اأو  بيولوجيًا  خطرًا  ل  ُت�سكِّ ول  املن�سئات،  من  كغريها  ال�سحيَّة  املن�سئاِت  يف  مُتار�ص 

اإ�شعاعيًا، كاملخلَّفات الناجتة عن املطابخ، واأماكن حت�شري الطعام ونحو ذلك. 
الكّمامات: جمع كّمام بت�سديد امليم، والـ)ِكَمام) و)الِكَمامة) يف الّلغة: ما ُيكمُّ - اإي: ُيغّطى - به فم   (((
ة)، فا�ستعماله يف اأ�سل الّلغة يف احليوانات، اأما فيما ُيغطى به  البعري لئال يع�ّص اأو ياأكل، وجمعها )اأَِكمَّ
فم الإن�سان فُي�سمى يف الّلغة: اللثام، قال الفراء - كما يف تهذيب اللغة للهروي 5)/74 -: “اإذا كان على 

الفم فهو اللثام، واإذا كان على الأنف فهو اللفام”.
ا يف الوقت املعا�شر، ولهذا جاء من معاين الكمام يف معجم  لكن �شاع ا�شتعماله باعتباره م�شطلًحا طبًيّ

اللغة العربية املعا�سرة �ص960) اأنه: ما يو�سع على الفم اأو الأنف اتقاء الغازات ال�ساّمة ونحوها.
جيب  اأبو  �سعدي  وا�سطالًحا،  لغة  الفقهي  القامو�ص   ،799/2 الكاف  باب  الو�سيط،  املعجم  وينظر: 

�ص402، معجم اللغة العربية املعا�سرة، الدكتور اأحمد خمتار عمر.
ينظر: عنوان: معدات الوقاية ال�سخ�سية حلماية العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية من الأمرا�ص   (2(
حتت  بالعربي،  العاملية  ال�شحة  منظمة  موقع   ،https://evidenceaid.org الرابط:  على  املعدية، 
عنوان: اأ�سئلة واأجوبة ب�ساأن الوقاية من العدوى للذين يقدمون الرعاية ال�سحية للمر�سى امل�ستبه يف 

.www.who.int/ar :اإ�سابتهم بعدوى فريو�ص كورونا، على الرابط
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الق�ضم الثاين: املخلفات الطبية اخلطرة: 

والبيئِة  النا�ِص  على  وخطًرا  �سرًرا  ُت�سكل  التي  ُة  الطبيَّ املخلَّفاُت  بها  وُيق�سُد 
ال�سحّية بدول  الّرعاية  نفايات  د لإدارة  املوحَّ النظاُم  فها  العامِة، وقد عرَّ وال�سحِة 
جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية باأّنها: “التي تنُتُج من م�سادَر ملّوثة، اأو حمتمٌل 

تلّوثها بالعوامل املعدية اأو الكيميائية اأو امل�سعة”))).

ة بالنظر اإلى مكوناتها اخلطرة التي ت�سّبب  ومُيكن اعتبار خطر املخلَّفات الطبيَّ
اأ�سرارًا، اأو بالنظر اإلى طريقة التخل�ص منها؛ وذلك لأنها ل ُتتلف يف مكان املخّلفات 
العادّية، بل ل بّد لها من مكان خا�ص ُتتلف فيه، واعتربْتها خطرًة بالنظر اإلى العتبار 

الثاين اتفاقيُة بازل الدولية)2).

وهو يف نظري اعتبار جيد؛ اإْذ بع�ُص املواِد قد ل تكون موادَّ �سارًة يف احلال، لكن 
اإذا مل يتمَّ التخّل�ص منها بطريقة اآمنة فهناك احتماٌل لتحّولها وتفاعلها مع البيئة، اأو 
املواد املوجودة يف البيئة، وت�سكل بعد ذلك خطًرا، كاملواد الإ�سعاعية والكيميائية )3). 

ة التي ُت�سنف اأو ُيتحمل اأنَّها ُمعدية: البقايا الباثولوجية  ومن اأمثلة املخلَّفات الطبيَّ
ة  امل�سابة بفريو�سات ُمعدية، كاأجزاِء الأن�سجة والأع�ساء امل�ستاأ�سلة، واأجزاِء الأجنَّ
غرِي القابلة للنمو، واأجزاِء امل�سيمة، واجلثث، والدم، و�سوائِل اجل�سم التي م�سدرها 
ج�سم امل�ساب باملر�ص املعدي، والأدوات التي لم�ست الدم امللوث، اأو �سيًئا من �سوائل 
ج�سم املري�ص؛ كالقطن، وال�سمادات، ومالب�ص املري�ص يف غرف العمليات، وقفازات 
الأطباء، والإبر، واحلقن ال�سرجية، واأجهزة تنقية الدم، وكذلك حيوانات التجارب 
العربية، والنظام  التعاون لدول اخلليج  الرعاية ال�سحية بدول جمل�ص  النظام املوحد لإدارة نفايات   (((

 .lows.boe.gov.sa :من�سور على موقع هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء باململكة العربية ال�سعودية
ينظر: اتفاقية بازل ب�ساأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�ص منها عرب احلدود على الرابط:   (2(
www.basel.int، واتفاقية بازل هي اأول اتفاقية عاملية يف هذا املجال، وكان ذلك بعد موؤمتر عقدته 

الأمم املتحدة يف مدينة بازل ال�سوي�سرية عام 989)م.
ينظر: حماية البيئة من النفايات اخلطرة يف �شوء اأحكام القانون الدويل العام، لـ: حممد بواط، جامعة   (3(

اأبو بكر بلقايد، تلم�سان - اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية، 5)20م - 6)20م، �ص252.
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عزل  اأجنحة  من  ت�سدر  التي  املخلفات  كذلك  للعدوى،  امل�سبب  للفريو�ص  احلاملة 
املر�سى امل�سابني باأمرا�ص معدية واأق�سام احلجر ال�سحي))).

الفرع الرابع: اأق�ضام املخلفات الطبية ملر�س كورونا باعتبار الإ�ضابة به: 

توطئة: 

معها  وت�سرتُك  عموًما،  ِة  الطبيَّ للمخلَّفات  هي  ال�سابقُة  التق�سيماُت  كانت  لئْن 
خملَّفاُت مر�ص كورونا، باعتباره نوًعا من حيث الإجراءات الطبية التي ُيعامل بها من 
ِقَبِل اجلهات الطبيَّة، فاإنَّ هذا التق�سيم هو تق�سيٌم حادٌث، اقت�ساه التعامل مع هذا 
املر�ص امل�ستجد الذي مل يكْن معروًفا من قبُل، واإْن كانت قواعُد هذا التعامل مبنيٌة يف 
الأ�سل على قواعد التعامل مع الأمرا�ص املعدية، لكن اختلف التطبيق وكذلك بع�ص 

�سوابط هذا التطبيق.

تنق�سم املخلَّفات الطبيَّة ملر�ص كورونا باعتبار الإ�سابة به اإلى ثالثة اأق�سام: 

الق�ضم الأول: خملَّفاُت املر�ضى امل�ضابنَي مبر�س كورونا )كوفيد-9)(: 

ويجُب  �سديٍد،  بحذٍر  معها  التعامل  يتمُّ  خطرٌة،  خملَّفاٌت  هي  املخلَّفاُت  وهذه 
التخّل�ص منها وفق اإجراءات و�سيا�سات التخّل�ص من املخلَّفات اخلطرة.

الق�ضم الثاين: خملَّفاُت امل�ضتبه بهم: 

وهم الذين حجرتهم وزارة ال�سحة، اأو اأمرتهم بعزل اأنف�سهم لال�ستباه باإ�سابتهم 
مبر�ص كورونا، وهم ثالثُة اأ�سناٍف: 

ال�سنُف الأول: العائدوَن من خارج البالد، وهم الذين كانوا م�سافرين قبل اتخاذ 
الدولة الإجراءات الحرتازية ملواجهة فريو�ص كورونا، فيو�سعون يف حماجَر 

تابعًة لوزارة ال�سحة.
ينظر: التخل�ص من النفايات الطبية، للدكتورة اأمل الدبا�سي، مركز التميز البحثي يف فقه الق�سايا   (((

املعا�سرة، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، �ص4).
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ال�شنُف الثاين: الذين تظهر عليهم اأعرا�ض املر�ض، ويتمُّ اأخُذ عّينات فح�شّية 
لكت�ساف اإ�سابتهم من عدمها، فيتمُّ حجرهم يف حماجر وزارة ال�سحة حتى 

يتبني اأمرهم.

اأ�سابُتهم  ثبتْت  ا  اأ�سخا�سً خالطوا  الذين  وهم  املخالطون:  الثالث:  ال�سنُف 
باملر�ص)))، لكْن مل تظهْر عليهم اأعرا�ُص املر�ص، ومل تظهْر نتائُج الفح�ص 

بعُد، فهوؤلء كذلك ُيو�سعون يف املحاجر ال�سحية.

وخملفات هذا الق�سم يتم التعامل معها وفق الآتي)2): 

ال�سحية  املحاجر  خملَّفات  جميُع  باأنَّها:  فْت  وعرِّ ومعدية:  خطرة  خملفات  اأ- 
الناجتة عن عمليات الت�سخي�ص والعالج، كالكمامات والقفازات.

ب- خملفات غري خطرة: وُعّرفت باأنَّها: جميُع املخلَّفاِت الناجتِة عن العاملني يف 
املحجر، اأو الناجتة عن غرف ال�سيوف، وبقايا الأطعمة، وخملفات الأماكن 

اخلدمية التي مل ت�ستخدم يف عمليات الت�سخي�ص اأو العالج.

الق�ضم الثالث: خملَّفاُت الّنا�س العاديني: 

من  والتحوُّط  ِز  التحرُّ لدواعي  بهم؛  وامل�شتبه  املر�شى  غرُي  ي�شتعملها  التي  وهي 
هناك �سوابط لعتبار ال�سخ�ص خمالًطا اأم ل، وهي:  (((

اأن يخالط ال�سليم امل�ساب اأكرث من �ساعتني يف مكان واحد.. )
خا�سعة . 2 ال�سوابط  هذه  اأن  اإلى  واأ�سري  مرتين.  من  اأقل  وامل�ساب  ال�سليم  بني  امل�سافة  تكون  اأن 

للتحديث وفًقا لتحديث الدرا�سات ب�ساأن ذلك، كما اأ�سري اإلى اختالف الدرا�سات يف �سبب انتقال 
املر�ص، هل ينتقل بالرذاذ وهو املعتمد، اأم بامل�سافح اأم عن طريق الهواء وغري ذلك من اأدوات 

انتقال املر�ص.
mayo- :9)20 )كوفيد-9))، موقع مايو كلينك، على الرابط  ينظر: مر�ص فريو�ص كورونا امل�ستجد

.clinic.org/ar

العامة  والنفايات  الطبية)  )النفايات  ال�سحية اخلطرة  الرعاية  نفايات  مع  التعامل  �سوابط  ينظر:   (2(
لل�سحة  ال�سحة  وزارة  لوكالة  التابعة  البيئة  ل�سحة  العامة  الإدارة  ال�سحية، �سادر عن  املحاجر  يف 

والبيئة، باململكة العربية ال�سعودية، من�سور عرب الإنرتنت. 
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التي  كالكّمامات  كورونا،  مر�ص  من  التحرز  مبخلفات  ت�سميتها  ومُيكن  املر�ص، 
ي�ستعملها النا�ص العاديني التزاًما بتعليمات اجلهات املخت�سة.

كورونا  ملر�ص  الطبية  املخلفات  ت�سنيف  ميكن  التق�سيمات  بع�ص  وهناك  هذا، 
الذي  املكان  اإلى  بالنظر  كورونا  ملر�ص  الطبية  املخلفات  اأق�سام  ذلك:  فمن  ِوْفقها، 
اأو املر�شى،  حت�شل فيه هذه املخلفات، تبًعا لوجود الإجراء الطبيِّ املتعلِق باملر�ض 
ما ي�سُدر من مراكِز  ومنها  كامل�ست�سفيات،  ال�سحّية  املن�ساآت  ما ي�سُدر من  فمنها 

الأبحاِث، ومنها ما ي�سُدر من املحاجِر ال�سحّية واأماكن العزل.
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املبحث الثاين 
الأحكام الفقهية املتعلقة باملخلفات الطبية ملر�س كورونا 

)كوفيد-19(

وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول
التاأ�سيُل ال�سرعيُّ للمخلَّفات الطبيَّة

ٍة ُتوؤ�سل  يف هذا املو�سوع �ساأعر�ُص ما اأُريد الكالم عنه على هيئِة م�ستنداٍت �سرعيَّ
املوؤ�سلة  ة  ال�سرعيَّ الأدلة  ببع�ص  اأَختُم  ثم   ،((( عامٍّ ب�سكٍل  ة  الطبيَّ املخلَّفات  ملو�سوع 

ملخلفات الأمرا�ص املعدية على وجه اخل�سو�ص.

هذه امل�ستنداُت مُيكن اأْن يكون الواحد منها بذاته م�ستنًدا م�ستقاًل اأ�سياًل، ومُيكن 
ال�ستناُد عليها مبجموعها، وهي كالآتي: 

امل�ضتند الأول: بع�س الن�ضو�س ال�ضرعية: 

اأوًل: اأحاديُث حك الُب�ضاق والنُّخامة يف امل�ضجد: 

وقد َوردْت يف ذلك اأحاديُث كثرية، منها: 

حديُث اأن�ِص بن مالك  اأّن الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص راأَى ُنخامة يف القبلة، َف�َسقَّ ذلك . )
ه بيده)2). عليه حتى ُرئَي يف وجهه، فقاَم فحكَّ

راعيت يف ترتيب هذه الأدلة البدء بالأدلة من الن�سو�ص ال�سرعية، ثم الأدلة العامة التي لها اأ�سل يف   (((
ال�سريعة كال�سرر، ثم ما دون ذلك، وقد تعمدُت الإ�سارة اإلى ما ميكن الإ�سارة اإليه يف هذا الباب؛ رغبة 
من  اأجد  اإْذ مل  الطبية؛  املخّلفات  ملو�سوع  التاأ�سيلي  اجلانب  ا�ستيفاء-  -اأو حماولة  ا�ستيفاء  مني يف 

ل فيه، واأ�ساأل اهلل اأن اأكون قد ُوّفقُت.  ف�سّ
رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سالة، باب حك البزاق باليد يف امل�سجد، حديث رقم: 405.  (2(
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حديُث عبداهلل بن عمَر  اأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص راأَى ُب�ساًقا يف جدار القبلة َفَحّكه))).. 2

حديُث اأبي �سعيد  اأّن الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأَْب�سَر ُنخامة يف جداِر امل�سجد، فحّكها . 3
بح�ساٍة)2).

حديُث اأن�ِص بن مالك  قال: �سمعُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »الُبزاق يف امل�سجد . 4
خطيئٌة، وكفارُتها َدْفنها«)3).

فهذه ن�سو�ٌص عن امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص قد تكون اأ�ساًل يف املخلَّفات الطبيَّة، فنجُد اأنَّ 
باإزالة ذلك الأذى يف كل احلالت املذكور يف  ملسو هيلع هللا ىلص �سقَّ عليه روؤيُة ذلك، واأمَر  النبي 
اأكرث من واقعٍة، وهو الأقرُب  الأحاديث)4)، وقد تكوُن هذه واقعٌة واحدٌة، وقد تكوُن 
اأْن يكون ذلك لأجِل  النُّخامة)5)، ول مُيكن  اأعلم-، فاإنَّ الُب�ساَق يختلُف عن  -واهلل 
جنا�شتها، فاإنَّ العلماء جممعون على طهارِة الُب�شاق والنُّخامة)6)، َفــ -بالإ�سافة اإلى 
رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سالة، باب حك البزاق باليد يف امل�سجد، حديث رقم: 406، وم�سلم   (((
يف �سحيحه، كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب النهي عن الب�ساق يف امل�سجد، يف ال�سالة وغريها، 

حديث رقم: )20).
رواه البخاري يف �شحيحه، كتاب ال�شالة، باب حك املخاط باحل�شى من امل�شجد، حديث رقم: 408.  (2(

رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سالة، باب كفارة البزاق يف امل�سجد، حديث رقم: 5)4، وم�سلم يف   (3(
�سحيحه، كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب النهي عن الب�ساق يف امل�سجد، يف ال�سالة وغريها، 

حديث رقم: 0)2).
وقد جاء الت�سريح بكون ذلك من الأذى من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص، يف احلديث الذي رواه الإمام اأحمد من   (4(
َم يف امل�سجد َفْلُيغيِّب ُنخامته اأْن ُت�سيب جلَد ُموؤمٍن  حديث �سعد بن اأبي وقا�ص  مرفوًعا: »من َتَنخَّ

اأو ثوَبه فُتوؤذيه«. ينظر: م�سند الإمام اأحمد، م�سند اأبي اإ�سحاق �سعد بن اأبي وقا�ص 48/3.
قال العيني يف عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري 4/222: “النُّخامة ب�سم النون، النُّخاعة، ما يخرج   (5(
من ال�سدر وهو البلغم اللزج، والب�ساق: ما ي�سيل من الأنف”. ثم اإن هذا كان يف اأول الأمر م�ستهًرا 
هذه  مثل  عندهم  وهذب  الإ�سالمي  الدين  فجاء  مكان،  اأي  يف  الب�ساق  عاداتهم  من  وكان  عندهم، 

ال�سلوكيات.
اجلميع  عن  فظاهر  والعرق  الب�ساق  “واأما   :300  -  299/( ال�ستذكار  يف    عبدالرب  ابن  قال   (6(
-اأي: طهارتهما- نقاًل وعماًل.. والأمر يف هذا اأو�سح من اأن يحتاج فيه اإلى اأكرث من هذا؛ لأنَّ العلماء 
حكاه  ما  اإل  امل�سلمني  بني  فيه  خالف  ل  “وهذا   : النووي  وقال  هلل”،  واحلمد  عليه  جممعون 

اخلطابي عن اإبراهيم النخعي اأنه قال: البزاق جن�ض.. ول اأظنه ي�شح عنه”.
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ة امل�سجد- فيه هدٌي وهدايٌة من النبي ملسو هيلع هللا ىلص للنا�ص باأْن ل ُيرتك على الأر�ص ما  قد�سيَّ
قد يكون فيه اإيذاٌء اأو اأذًى هكذا بدون طم�ص اأو اإزالة.

ال�ستقذار  لأجل  واأثرِهما  والنُّخامِة  الب�ساِق  باإزالة  الأمر  يكون  اأْن  وُيحتمل 
احلا�سل، وُيحتمل اأن يكون لأجل ما فيها من اأمرا�ص، فاإنَّ العلَم احلديَث اأثبَت اأنَّ 
بع�ص الأمرا�ص قد تنتقُل عن طريق ما يخرُج من فِم الإن�سان، و�سواٌء كان لهذا اأو 
لذاك فاإنَّ الأحاديَث ُتوؤ�سل لفكرة التخل�ص من املخلفات الطبية وما يف حكمها من 
النفايات وما فيه �سرر من باب اأولى، قال ابن عبدالرب : “ويف احلديث من 
ف، واإذا  ُيتنزه عنه، وُيتقزز منه من امل�سجد، واأن ُينظَّ اإزالة ما ُي�ستقذر، وما  الفقه 
كان ر�سول اهلل يحكُّ الب�ساَق من حائِط امل�سجِد يف قبلِته، َفكْن�ُسه وَتنظيُفه وك�سوُته 

يدخل يف هذا معنى ذلك”))).

واإذا كان هذا من الفقه، فاإنَّ من الفقه اإزالُة كل ما ُي�ستقذر منه النا�ص وُيتنزه 
عنه يف اأي مكان، ومن باب اأولى ما كان فيه �سرر)2).

ع يف امل�سجد فلم يدفنه ف�سيئٌة، واإن  بي ملسو هيلع هللا ىلص: »من تنخَّ ويف بع�ِص الأحاديث قال النَّ
دفَنُه فح�سنٌة«)3)، فانظر كيف رتب هذا ال�سرع احلنيف اأجًرا على التخل�ص من هذه 

امل�ستقذرات بدفنها. 
التمهيد، لبن عبدالرب 357/5.   (((

جاء يف فتح املنعم �سرح �سحيح م�سلم 79/3): “ول�سنا مع الذين يحملون املطلق على املقيد فيخ�سون   (2(
النهي بامل�سجد وبال�سالة مراعاة خل�سو�ص ال�سبب، ول مع الذين يح�سرون العلة يف تقدي�ص امل�سجد 
وحمايته من القاذورات، فاإنَّ عمل ال�سحابة بعد �سدور النهي يوحي باأنهم اعتمدوا التعميم والإطالق، 
فعن ابن م�سعود اأّنه كرَه اأْن يب�سق عن ميينه ولي�ص يف ال�سالة، وعن معاذ بن جبل قال: ما ب�سقت عن 
اأنه نهى ابنه عنه مطلًقا، وهذه كلها ت�سهد املنع املطلق،  اأ�سلمت، وعن عمر بن عبدالعزيز  مييني منذ 
ويعجبنا يف هذا املقام ما جزم به النووي من املنع يف كل حالة داخل ال�سالة وخارجها و�سواًء اأكاَن يف 
امل�سجد اأم يف غريه. اإّن الأذى بالنخامة ل يقت�سر على امل�سجد، كما هو معروف وم�ساهد، بل اإنَّ بع�ص 
النخامات حتمل )ميكروًبا( وجراثيم تعدي ال�شليم اإذا لقاها، بل قد تنتقل منها اجلراثيم حممولة على 
الهواء القريب، اأ�سف اإلى ذلك التقزز وال�سمئزاز الذي ي�سيب الرائي فيوؤثر على غدده واأمعائه” ا.هـ.

رواه الإمام اأحمد يف م�سنده، من حديث اأبي اأمامة مرفوًعا، م�سند اأبي اأمامة الباهلي 36/)45.  (3(
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.)( اجِمِه())( ثانًيا: اأثر ابن عمر : )اأّنه كاَن اإذا احتجَم غ�ضَل اأثَر َمَ

قال يف عمدة القاري: “)حَماجمه) جمع حمجمة، بفتح امليم: مكان احلجامة، 
وبك�سر امليم: ا�سم القارورة، واملراد ههنا الأول”)3).

رها به �ساحُب عمدة القاري،  ر املحاجَم يف الأثر بغري ما ف�سَّ اأجْد من ف�سَّ ومل 
ولو كاَن املعنى اآلُة احِلجامة)4) اأو القارورة -وهي التي ُيو�سع فيها دُم احِلجامة بعد 
�سْحبه- لكاَن مما ُي�ستند عليه يف تاأ�سيل املخلفات الطبية، وعموًما فحتى على القول 
باأنَّ املحاجَم هي: موا�سُع احلجامِة من بدِن الإن�ساِن الـُمحتِجم، فُيمكن ال�ستدلل به 
على ما نحن فيه؛ وذلك لأنَّ الأثر -الذي هو الدم الناجت عن احلجامة- من خملَّفات 
، واإْن كاَن الأ�سُل واملق�سُد من اإيراد العلماء له  احلجامة، واإزالُته اإزالٌة ملخلٍَّف طبيٍّ
هو بياُن اأثِر احلجامِة على الطهارِة من حيُث وجوبها اأو ل، اإل اأنَّه مُيكن فهُم اأْن يكون 
اأثِر  على  تعليًقا    عثيمني  ابن  ال�سيخ  قال  ُي�ستقذر،  ما  اإزالُة  ذلك  اأ�سباِب  من 
ابن عمر : “وملاذا َيغ�سُل املحاجَم اإَذن؟ اجلواب: من اأجل اإزالِة الّدم، لكن 
هذا ل ي�شتلزم اأْن يكون جن�ًشا)5)، فاإنَّ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يغ�سُل املنيَّ رطًبا وَيفُرُك 
رواه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه ب�سنده اإلى ابن عمر ، كتاب الطهارة، باب من كان يتو�ساأ اإذا   (((

احتجم، حديث رقم )47، )/80، واإ�سناده �سحيح، ورجاله رجال ال�سيخني.
اأحاديث  ال�سرعية عن  الناحية  الطبية من  املخلفات  تاأ�سيل  البحث يف  ما ق�سدُت عند  اأول  ق�سدُت   (2(
من  هي  احلجامة  لأنَّ  وذلك  امل�ساألة؛  يف  ا  ن�سً يكوَن  اأْن  ميكن  مبا  اأظفُر  لعّلي  و�سروحها،  احلجامة 
 :(30/4 املعاد  زاد  يف    القيم  ابن  قال  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عهد  يف  كانت  التي  القليلة  الطبية  الأعمال 
يطب بو�سفه وقوله، وهو الذي ُيخ�ص با�سم الطبائعي ومبروده وهو الكّحال...  من  يتناول  “والطبيب 

ومبحاجمه وِم�سرطه وهو: احلّجام.. فا�سم الطبيب ُيطلق لغًة على هوؤلء كلهم”. 
عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، للعيني 53/3.   (3(

ن�ص العيني  يف مو�سع اآخر يف من عمدة القاري ))/203 على تعريف املحجم بك�سر امليم: اأنها   (4(
الآلة، قال: “حماجمه: بفتح امليم، جمع حِمجم بك�سر اليم، وهو الآلة التي يحجم بها احلّجام”، وذلك 
عند تعليقه على حديث عون بن اأبي جحيفة قال: راأيت اأبي ا�سرتى عبًدا حّجاًما فاأمر مبحاجمه فُك�سرت.
يرى ال�سيخ  اأنَّ الّدم -غري دم احلي�ض- لي�ض بنج�ٍض، وهو قوُل ال�شوكاين والألباين و�شديق ح�شن   (5(
زاَل  “ما   : الب�سري  قال احل�سن  عليهم،  اهلل  ر�سوان  ال�سحابة  وهو حمكٌي عن   ، خان 
امل�سلمون ُي�سّلون يف ِجَراحاتهم”، ذكره البخاري تعليًقا، و�سّحح اإ�سناده احلافظ ابن حجر يف فتح =
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ياب�سه)))، مع اأنَّه طاهر، فكذلك َغ�ْشُل املحاجم هنا اإمّنا هو ل�شتقذار �شورِة الّدِم، 
اإلى النا�ص، و�سعُره كلُّه متجمٌد عليه  اإن�ساًنا ُحِجَم يف راأ�سه مثاًل، وجاَء  اأنَّ  يعني لو 

الّدُم فاإّنه يكوُن منظًرا ُم�سَتقَبًحا فيغ�سُلُه لذلك”)2).

ِه من  التنزُّ اإمّنا جاءْت لأجِل احلثِّ على  َة  ال�شرعيَّ الأوامَر  اأنَّ هذه  اعتبار  وعلى 
ما  باإزالة  ال�سرع  جاء  فاإذا  قيا�ًسا،  بها  ال�ستدلل  فُيمكن  والنجا�سات  امل�ستقذرات 

ي�ستقذر فمن باب اأولى ما يت�سرر به.

امل�ضتند الثاين: ال�ضرر: 

يتبناها،  مقا�سَد  عن  تنفكُّ  ل  وا�ستدللِته  ال�سليم  الفطري  العقِل  قراراِت  اإنَّ 
فهي تخدُم مق�شًدا اأو مقا�شَد يتبناها ويريُد حتقيقها، مل�شلحٍة اأراَد حت�شيلها، اأو 
ومعاٍن  حقيقيَّة،  معاٍن  نوعان:  َة  ال�سرعيَّ “املقا�سَد  فاإنَّ  ولهذا  دفعها،  اأراَد  مف�سدٍة 
ُتدِرُك  بحيُث  نف�شها،  يف  حتقٌق  لها  التي  فهي  ة  احلقيقيَّ املعاين  فاأّما  عاّمة،  ُعرفيَّة 
عامًا،  نفعًا  جالبًة  تكون  اأي  لها،  منافرَتها  اأو  للم�سلحة  مالءمَتها  ال�سليمُة  العقوُل 
اأو �سرًا عامًا، اإدراكًا م�ستقاًل عن التوقف على معرفة عادٍة اأو قانوٍن، كاإدراك كون 
العدل نافعًا، وكون العتداء على النفو�ص �سارًا، وكون الأخذ على َيد الظامل نافعًا 

ل�سالح املجتمع”)3).

اأنَّ  ال�سرع  ورود  قبَل  عاقٍل  على  يخفى  “ل   : عبدال�سالم  بن  العز  قال 
فقال يف  العلماء،  قول جماهري  الّدم  بنجا�سة  القول  اأنَّ    النووي  وقد حكى  الباري )/)28،   =
املجموع 557/2: “والدلئُل على جنا�شة الّدم متظاهرٌة، ول اأعلُم فيه خالًفا عن اأحد من امل�شلمني، 
بهم يف  ُيعتد  ل  املتكلمني  ولكن  قال: هو طاهر،  اأنه  املتكلمني  بع�ص  ما حكاه �ساحب احلاوي عن  اإل 
عند  “وال�سحيح   :293/( املجموع  يف  فقال  اجلمهور،  قول  اأنه  اآخر  مو�سع  يف  و�سّرح  الإجماع”، 
اجلليل،  مواهب   ،(93/( للكا�شاين  ال�شنائع،  بدائع  ينظر:  والف�شالت”.  الدم  جنا�شة  اجلمهور 

للحطاب )/7)2، املجموع 557/2، املغني، لبن قدامة )/83.
رواه البخاري، حديث رقم: 229، وم�سلم، حديث رقم: 288.  (((

�سرح �سحيح البخاري، لبن عثيمني )/)47 - 472.   (2(
https://www. �سوابط املقا�سد واأق�سامها، للدكتور فار�ص العزاوي، موقع الألوكة، على الرابط:   (3(

.alukah.net
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غريه  وعن  الإن�شان  نف�ض  عن  املح�شة  املفا�شِد  ودرَء  املح�شة،  امل�شالِح  حت�شيَل 
حمموٌد ح�سٌن”))).

واملخلَّفاُت الطبيَّة هي اأحُد هذه الأ�سياء التي راأَى الإن�ساُن فيها �سرًرا على حياته 
باأيِّ  ال�سرر  من  يتخل�َص  اأْن  تق�سي  ال�سليم  الب�سري  العقل  وقرارات  على غريه،  اأو 
و�سيلٍة، فجاءْت هذه الفكرة، ون�ساأ ما ُي�سمى باملخلَّفات الطبيَّة، جتمُع اأ�سياَء ل َنفَع 

فيها، بل فيها �سرٌر، يتمُّ التخلُّ�ُص منها.

ر  وهذا ما جاَء به ال�سرُع، فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �سرر ول �سرار«)2)، وعليه قرَّ
ُيزال)، وغريها من  الفقهية: )ال�سرُر  القاعدة  الفقهاُء قواعَد فقهيًة كثريًة، منها 

القواعد.

وقال ال�ساطبي : “فاإنَّ ال�سرَر وال�سرار مبثوٌث منعُه يف ال�ّسريعة كّلها، يف 
وقائَع جزئيَّات، وقواعَد كليَّات”)3).

امل�ضتند الثالث: النظُر يف املاآلِت: 

ف اعتبار املاآل  وهو مندرٌج حتَت اأ�شِل اعتبار املاآل يف ال�شريعة الإ�شالمية، وُعرِّ
قواعد الأحكام، للعز بن عبدال�سالم �ص4.   (((

هذا احلديث بهذا اللفظ روي مرفوعًا وروي مر�ساًل، روي مرفوعًا عن اأكرث من ع�سرة من ال�سحابة،   (2(
عبداهلل،  بن  وجابر  هريرة،  واأبي  اخلدري،  �سعيد  واأبي  عبا�ص،  بن  وعبداهلل  ال�سامت،  بن  كعبادة 
وعائ�سة بنت اأبي بكر ، رواه مرفوعًا ابن ماجة يف �سننه، حديث رقم 2340، 784/2، واأحمد يف 
م�سنده، حديث رقم 22830، 326/5 - 327، والدارقطني يف �سننه 76/3)، واحلاكم يف امل�ستدرك، 
كتاب البيوع 58/2 وقال: “هذا حديث �شحيح الإ�شناد على �شرط م�شلم ومل يخّرجاه”، ورواه مر�ساًل 
الق�ساء  باب  الأق�سية،  كتاب   ،2758 رقم  حديث  املازين،  يحيى  طريق  من  املوطاأ  يف  مالك  الإمام 
بع�سًا”،  بع�سها  يقوي  وله طرق  “حديث ح�سن...  قال:  ثم  اأربعينه  يف  النووي  اأورده  وقد   ،(078/4
وقد �ساق ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم 207/2-))2 هذه الطرق، ثم نقل عن ابن ال�سالح قوله: 
اأ�سنده الدارقطني من وجوه، وجمموعها يقوي احلديث ويح�سنه، وقد تقبله جماهري  احلديث  “هذا 
 ،896 رقم   408/3 الغليل  اإرواء  ينظر:  طرقه.  مبجموع  الألباين  و�شححه  به”،  واحتجوا  العلم  اأهل 

و�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة )/)/498 رقم 250.
املوافقات، لل�ساطبي 85/3).  (3(
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يف ال�سطالِح الأ�سويلِّ باأنَّه: “اأ�سٌل كلٌي يقت�سي تنزيَل احلكِم على الفعل مبا ُينا�سب 
عاقبته املتوقعة ا�ستقباًل”))) )2).

قال ال�ساطبي : “النظُر يف ماآلت الأفعال معترٌب مق�سوٌد �سرعًا”)3)، وقال 
اأي�سًا: “الأ�شياء اإمّنا حتلُّ وحترُم مباآلِتها”)4).

ة بالنظِر اإلى ماآلها هي  وتطبيقه على املخلَّفات الطبيَّة من جهة اأنَّ املخلَّفات الطبيَّ
اأ�سياُء م�سرٌة مف�سدٌة اإذا ُتركت على حالها من غرِي اأن ُتعالج معاجلًة ُتزيل �سرَرها، 
و�سرُرها ل يقت�سر على الفرد اأو جمموعة اأفراد، بل يعمُّ املجتمَع وال�سحَة العامَة 
والبيئَة، وال�سرُر يف ال�سريعة ُيزال، فكان ل بد من اتباع �سيا�ساٍت للتعامل مع هذه 

املخلَّفات، مبا ي�سمُن درء املف�سدة وال�سرر عن النا�ص والبيئة. 

اإلى  النظُر  الّذرائع هو  اعتبار  فالأ�سُل يف  الّذرائع،  �سدُّ  املاآلت:  اعتبار  ومبعنى 
عاقبة الفعل وماآِله، فاإذا كان الفعُل ُيوؤدي اإلى مطلوٍب فهو مطلوٌب، وما ل يتمُّ الواجُب 

اإل به فهو واجٌب)5).

اأخرى  فرقٌة  “وذهبْت  املجذوم:  حديث  عن  كالمه  عند    القيم  ابن  قال 
بوا�سطة  منه  الداِء  انتقاُل  وهو  لأمٍر طبيعٍي،  منه، وجمانبِته  بالفراِر  الأمَر  اأنَّ  اإلى 
للذريعة،  �سدًا  املجذوم-؛  ملسو هيلع هللا ىلص عن مقاربة  النبي  -اأي  َفَنهى  واملخالطِة...  املالم�سِة 
امل�سطلح الأ�سويل عند ال�ساطبي، للدكتور فريد الأن�ساري، بحث دكتوراه يف الدرا�سات الإ�سالمية،   (((

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، اململكة املغربية - املحمدية، 999)م. 
ال�سابقني  العلماء  من  اأحد  ين�ص  فلم  لقبًا،  باعتباره  املاآل)  لـ)اعتبار  املعا�سرين  تعريفات  اختلفت   (2(
يف  املعا�سرون  اجتهد  ولهذا  له،  �سابط  تعريف  على  وغريه  كال�ساطبي  املقا�سد  يف  تكلموا  الذين 
تعريفه، واختلفت وجهات نظرهم يف ذلك. ينظر: اعتبار املاآلت ومراعاة نتائج الت�سرفات، للدكتور 
عبدالرحمن ال�سنو�سي �ص 9)-)2، اعتبار ماآلت الأفعال واأثرها الفقهي، للدكتور وليد احل�سني 33-

38/)، ماآلت الأفعال يف امل�سطلح املقا�سدي، ملحمد كمال الدين اإمام �ص6) - 9).
املوافقات، لل�ساطبي 95/4)، 94).  (3(

املوافقات، لل�ساطبي 566/3.  (4(
ينظر: اأ�سل اعتبار املاآل بني النظرية والتطبيق، للدكتور: عمر جدية، �ص29).  (5(
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حة”)))، وهذا الأمُر مُيكن اأن َيح�سل من املخلَّفات الطبيَّة، فُمالم�سُتها  وحمايًة لل�سّ
موافقًة  تطبيقها  يف  كان  ولهذا  املر�ص،  بها  وينتقُل  العدوى،  ُتورُث  قد  وخمالطُتها 

لل�سارع، لأنَّها توافُق اأ�ساًل من اأ�سوله، وهو �سدُّ الّذرائَع.

امل�ضتند الرابع: الإ�ضالُح يف الأر�س: 

فاإنَّ اهلل  اأمَر عباَده بالإ�سالح يف الأر�ص، ونهى عن الف�ساِد والإف�ساِد، قال 
اهلل : )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( ]الأعراف: 74[، وقال : )ڇ  ڍ  ڍ  
 : ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( ]البقرة: 205[، قال ابن عا�سور 

َر منه هو اإف�ساُد موجوداِت هذا العامل”)2). املحذَّ الف�ساَد  باأنَّ  اهلُل  “اأَنباأنا 
والتخلَّ�َص  معها  التعامل  ت�سبُط  �سيا�ساٍت  غرِي  من  الطبيَّة  املخلَّفات  ترِك  ويف 
ة توافُق  منها �سرٌب من �سروب الإف�ساد يف الأر�ص، ولهذا فاإنَّ فكرة املخلَّفات الطبيَّ

الإ�سالَح الذي اأمر اهلل به يف كتابه الكرمي، فكان اأمًرا �سرعًيا.

امل�ضتند اخلام�س: ال�ّضيا�ضُة ال�ضرعيَّة: 

م�سائُل ال�ّسيا�سية ال�سرعيَّة على نوعني)3): 

اأحدهما: ما ثبَت حكُمه بن�صٍ �سرعيٍّ ل يتغريَّ بتغريُّ الأزمنة، بل يبقى ثابًتا.

رُج حتته م�شاألة  ، وهو الذي تندَّ وثانيهما: ما مل يثبْت حكُمه بن�ضٍ �شرعيٍّ جزئيٍّ
ة، ومن تعريفات الفقهاء لل�سيا�سة ال�سرعية التي تنطبق على  املخلَّفاُت الطبيَّ
هذا النوع اأنها: فعُل �سيٍء من احلاكم مل�سلحٍة، واإْن مل يرْد بذلك الفعُل دليٌل 

، مبا ل يخالف ن�سو�ص ال�سريعة وقواعدها)4). جزئيٌّ
زاد املعاد، لبن القيم 40/4).  (((

مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، لبن عا�سور �ص)20.  (2(
ينظر: اأثر امل�سلحة يف ال�سيا�سة ال�سرعية، للدكتور: �سالح الدين النعيمي �ص33).  (3(

اآخره: )مبا  �سوى    والتعريف هو لبن جنيم احلنفي   ،76/5 الرائق، لبن جنيم  البحر  ينظر:   (4(
اأ�سفت  وقد  ال�سرعية،  لل�سيا�سة  التعريفات  اأجود  من  وهو  وقواعدها)،  ال�سريعة  ن�سو�ص  يخالف  ل 
ا: ال�سيا�سة ال�سرعية واأثرها يف احلكم ال�سرعي  اآخره لي�سلم التعريف من العرتا�ص عليه. وينظر اأي�سً
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 ، تف�سيليٌّ جزئيٌّ  ن�ٌص  معها  التعامل  ة  وكيفيَّ الطبيَّة  املخلَّفاِت  ب�ساأن  يرْد  مل  فاإنَّه 
واأحكاِمها  ال�سريعِة  لها، وفَق قواعِد  م حكًما  ُتنظِّ اأْن  العامة مُيكن  ال�سريعة  لكنَّ قواعَد 
العاّمِة، فاإذا راأَى ويلُّ الأمر املت�سرُف ب�سوؤون الدولة اأو من ينوُبه تنظيًما حمدًدا يف اأمر 
معنى  فهو  وقواعدها  الإ�سالمية  ال�سريعة  ن�سو�ص  يخالف  ل  مبا  �سرعية،  مل�سلحة  ما 
ال�سيا�سة ال�سرعية، وهذا الأمر هو ما ح�سَل يف املخلَّفات الطبيَّة، فتنظيماُت الدولة التي 
وقواعُد  اأحكاُم  ُتوؤيُدها  معها،  التعامل  �سيا�سَة  ونّظمْت  الطبيَّة،  املخلَّفاِت  فكرَة  اأنتجْت 
ا  ن�سً اأو  عاًما  اأ�ساًل  التنظيمات  هذه  تخالُف  ول  وغريها،  كامل�سلحة  العامة  ال�سريعة 
ا، فظهر ا�شتناد فكرة املخلَّفات الطبيَّة على ما يقّرره العلماء من معاين ال�ّشيا�شة. خا�شً

ُف الإماِم  َرُه الفقهاُء بقولهم: ت�سرُّ ِة يف هذا الباِب ما قرَّ ومن القواعِد ال�سرعيَّ
ِة منوٌط بامل�شلحِة))).  على الرعيَّ

امل�ضتند ال�ضاد�س: الن�ضو�ُس ال�ضرعيَّة يف التعامِل مع الأمرا�س املُعدية: 

ويجِب  املعدية،  الأمرا�ِص  جملِة  من  هو  )كوفيد-9))  امل�ستجد  كورونا  مر�ُص 
املعديِة،  الأمرا�ِص  مع  التعامِل  التي جاءْت يف  ال�سرعية  الأحكام  وفَق  معه  التعامل 
العلََّة  اأنَّ  دام  ما  ذاته،  املر�ص  معاملة  به  يتعلق  اأو  عنه  ينف�سل  ما  اعتباُر  ويجُب 

متحققٌة فيه.

فاملخلَّفاُت الطبيَّة لالأمرا�ص املعدية يجُب اعتبارها كالأمرا�ِص املعديِة من حيُث 
اأحكاِم التعامِل معها وفق ما جاَء يف ال�سريعِة الإ�سالميِة، وتقريراِت الفقهاِء، وهذا 
ُة حاليًا يف تعاملها مع مر�ص كورونا امل�ستجد  العتبار هو ما ُتطّبقه اجلهاُت ال�سحيَّ

كما �سبقت الإ�سارة اإليه، وال�سريعة كذلك ل تفرق بينهما.

مًة للتعامِل مع الأمرا�ِص املعدية،  ة التي جاءْت منظِّ وهذه بع�ُص الّن�سو�ص ال�سرعيَّ
و�سيظهر منها كوُنها م�ستنًدا ملو�سوع املخلَّفات الطبيَّة: 

التكليفي، للدكتورة: ن�سيبة م�سطفى البغا �ص37.
ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية، للزرك�سي )/309.   (((
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ح«))).. ) بي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ُيورد ممر�ٌص على ُم�سِّ قوُل النَّ

يف احلديث اأنَّ الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص َنهى عن ُوروِد ال�سليِم على املري�ِص خ�سيَة املر�ِص، 
ِز ال�شليِم من املخلَّفات الطبيَّة. وهذا متحقٌق يف عدِم حترُّ

ولفظ: )ممر�ص): ا�سم فاعل ويعني: ما ينقُل املر�َص اإلى غريه، وهذا متحقٌق 
الهدِي  وفَق  معها  التعامُل  فيجُب  املعدية،  لالأمرا�ِص  الطبيَّة  املخلَّفاِت  يف 
، وذلك باإزالة كلَّ ما �ساأنه اأْن يكوَن و�سيًطا ينتقل املر�ص به، ومن هذه  النبويِّ
الأ�ساليب ما تنظمه الدول يف التعامل مع املخلَّفات الطبيَّة لالأمرا�ص املعدية 

كمر�ص كورونا امل�ستجد.

بي ملسو هيلع هللا ىلص: »فرَّ من املجذوِم َكَما َتِفرُّ مَن الأ�َسِد«)2).. 2 قوُل النَّ

لهم  وُن�سحِه  الأمِة  �سفقتِه على  لكماِل  ملسو هيلع هللا ىلص  »فالّنبي   : القيم  ابن  قال 
�سهم لو�سول العيِب والف�ساِد اإلى اأج�سامهم«)3)،  نهاهم عن الأ�سباِب التي ُتعرِّ
بُي ملسو هيلع هللا ىلص بالفرار من املجذوم ل�سبٍب يف ذاِت ال�سخ�ص لكن ملر�سه  وما اأمَر النَّ
املر�ِص، كما يف �سحيح م�سلٍم من حديث جابر بن  انتقاِل  وجذامه؛ خ�سيَة 
بي ملسو هيلع هللا ىلص:  عبداهلل  اأنَّه كاَن يف وفِد ثقيٍف رجٌل جمذوٌم، فاأر�سَل اإليه النَّ
»اإّنا قد بايعناك فارجْع«)4)، وهذا ي�سمل كلَّ ما مُيكن اأْن ينتقل منه املر�ص؛ 
النظر  بغ�ص  املعديِة  لالأمرا�ِص  َم�سدٍر  كلَّ  ي�سمل  فاحلديُث  العلَّة،  ِق  لتحقُّ
ُة داخلٌة اإذْن يف ذلَك، فهي  عن طبيعته، كان ب�سًرا اأو غريه، واملخلَّفاُت الطبيَّ
م�سدٌر لالأمرا�ص املعدية ما مل يتمَّ التعامل معها وفَق ال�سيا�ساِت ال�سرعيَّة 

للتعامِل مع الأمرا�ِص كما تفعله الهيئات ال�سحية حالًيا.
رواه البخاري، كتاب الطب، باب ل هامة 77/5)2، حديث رقم 5437، وم�سلم، كتاب ال�سالم، باب ل   (((

عدوى ول طرية ول هامة ول �سفر 743/4)، حديث رقم )222.
رواه البخاري معّلقًا، كتاب الطب، باب اجلذام 5/ 58)2، حديث رقم 5380.  (2(

زاد املعاد، لبن القيم 40/4).  (3(
رواه م�سلم، كتاب ال�سالم، باب اجتناب املجذوم ونحوه، حديث رقم: )223.  (4(
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وفد  جمذوم  حديث  على  تعليًقا  م�سلم  �سحيح  �سرح  يف    النووي  قال 
القا�سي  نقاًل عن  فارجع«  بايعناك  قد  »اإّنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  له  قال  الذي  ثقيف 
املاء،  َجْذَمى مبخالطتهم يف  فيهم  قريٍة  اأهُل  ا�ست�سرَّ  ”ولو   : عيا�ص 
مروا به، واإل ا�شتنبَطه لهم الآخرون،  فاإْن َقدروا على ا�شتنباِط ماٍء بال �شرٍر اأُ

اأو اأَقاموا من َي�ستقي لهم”))).

ووفَق النظِر املعا�سِر فاإنَّ املاَء الذي خالَطه املجذوُم هو من خمّلفاته، واملعنى 
ما  يخالطوا  اأّل  اأولئَك    النووي  نقِل  يف  كما  العلماُء  اأمَر  لأجله  الذي 
لهم  يجوُز  فال  ال�سرر  ُيوؤمن  مل  فاإْن  ال�سرر،  اأُمَن  اإذا  اإل  املجذوُم  خالَطه 
خمالطُته، بل ُياأْمُر اأحٌد منهم لي�ستقي لهم هو نف�ُسه ذاُت املعنى الذي ُيخ�سى 
منه عند عدم التعامل ال�سحيح مع املخلَّفاِت الطبيَّة للمر�سى، ولهذا تقوم 
التعامل مع خمّلفات   من  العلماُء  به  اأمر  ما  ال�سحية مبثل  اجلهات 

ِة لذوي الأمرا�ص املعدية. املجذوم، وَتْلَتزُمه يف التعامِل مع املخلَّفاِت الطبيَّ

وهنا ملحٌظ جميٌل، فكاأنَّ قول القا�سي : “اأقاموا من ي�ستقي لهم” هو 
ذاُت ما يقوُم به الأطباُء اأو املاأمورون بالتعامل مع املخلَّفات الطبيَّة يف الع�سِر 
تنت�سُر  املخلفات دون غريهم، حتى ل  ُيبا�سرون هذه  الذين  احلا�سِر، فهم 

العدوى يف غريهم من الّنا�ص.

حديُث فروة بن ُم�سيك  اأنَّه قال: قلُت: يا ر�سوَل اهلل: اأر�ٌص عندنا ُيقال . 3
وباوؤُها  قال:  اأو  وِبئة،  واإّنها  ومريتنا)3)،  ريفنا  اأر�ُص  هي  اأَْبني)2)،  اأر�ص  لها 

َلَف«)4). �سديٌد، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َدْعها عْنك، فاإنَّ من الَقَرِف التَّ
�سرح م�سلم، للنووي 4)/447.  (((

الطيبي يف  “اأبني مو�سع يف جبل عدن”، وقال  البلدان )/86:   يف معجم  ياقوت احلموي  قال   (2(
�سرحه للحديث 352/8: “اأبني: قرية اإلى جانب البحر ناحية اليمن، وقيل: هو ا�سم مدينة عدن”. وهي 

يف اليمن، ومعروفة.
وهي  امليم،  بك�سر  “مريتنا:   :290(/7 امل�سابيح  م�سكاة  �سرح  املفاتيح  مرقاة  يف  الهروي  علي  قال   (3(

معطوفة على )ريفنا) اإي: طعامنا املجلوب، اأو املنقول من بلد اإلى بلد”.
رواه اأبو داود يف �سننه، كتاب الكهانة والتطرّي، باب يف الطرية، حديث رقم: 3424، واحلديث =  (4(
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والقرف: مالب�سة الداء ومداناة املر�ص. والتلف: الهالك))).

باِب  من  ل  والعت�ساِد  ال�ستئنا�ِص  باِب  من  اإيرادُه  لكْن  �سعيٌف،  واحلديُث 
العتماد، اإْذ اأعجبني ما قاله اخلطابي  معلًقا على احلديث: “ولي�ص 
، فاإّن ا�شت�شالَح الأهويِة من اأعوِن  هذا من باِب العدوى، واإمّنا من باِب الطبِّ
ها واأ�سرِعها اإلى اأ�سقاِم  الأ�سياِء على �سّحِة الأبداِن، وف�ساَد الهواِء من اأ�سرِّ

الأبداِن عند الأطباء”)2).

وهدفها،  الطبيَّة،  املخلَّفات  عمل  يطابق  وهو  الأجالء،  علمائنا  فهم  هو  وهذا 
ومق�سدها يف ع�سرنا احلا�سر،  فما زال علُمهم ن�ستقي منه حتى يف وقتنا، 

حتى لكاأنَّهم يعي�سون معنا.

املطلب الثاين
معياُر اخلطِر يف املخلَّفات الطبيَّة ملر�س كورونا )كوفيد-19( من وجهِة 

نظِر الفقِه

�َسَبَق تعريُف املخلَّفات الطبيَّة ملر�ص كورونا اأنَّها: “كلُّ ما يتخلف عن الإجراءات 
تلك  كانت  �سواٌء  )كوفيد-9))،  كورونا  مر�سى  اأو  مر�ص  ملعاجلِة  املتخذِة  الطبية 
اأو املحاجِر ال�سحيَّة”، وهذا يف  التنومي،  اأو غرِف  التي جُترى يف مراكز الأبحاث، 
ها  اأقرَّ احلقيقة تعريف من الناحية العلمية وفق الأ�س�ص والتنظيمات واملعايري التي 
اأهُل الخت�سا�ص، والأ�سياُء اخلطرُة وفَق هذا التعريف هي الأ�سياُء التي لها تنظيٌم 
= فيه رجل مبهم، فالذي روى عن فروة  غري معروف، و�شعفه الألباين  كما يف �سعيف 

اأبي داود �ص704-703.
واحلديث رواه الإمام اأحمد يف م�سنده، والبيهقي يف �سعبه كلهم عن عروة بن ُم�سيك. 

ينظر: خمت�سر �سنن اأبي داود ومعه معامل ال�سنن للخطابي 509/3، �سرح الطيبي على م�سكاة امل�سابيح   (((
.352/8

خمت�سر �سنن اأبي داود ومعه معامل ال�سنن للخطابي 509/3.   (2(
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خم�س�ٌص جلمعها وتخزينها والتخلُّ�ص منها، وهي يف الغالِب الأ�سياُء التي تكون يف 
اجلهات ال�سحية اأو الأماكن التابعة لها.

وفيما يتعلَُّق مبر�ِص كورونا وهو مر�ٌص من الأمرا�ِص املعديِة ف�سيكوُن اأكرَب عامٍل 
ناقلًة  لتكوَن  املخلَّفات  هذه  قابليُة  هو  خطرًة  كورونا  مر�صِ  خملَّفاِت  كوِن  يف  موؤثٍر 

للعدوى. 

اخلطرِة  الأ�سياِء  ميزاَن  فاإّن  وانتقالها-  العدوى  اعتبار  -اأق�سُد:  النظر  وبهذا 
، فما مُيكن اأْن يكون م�سنفًا �سمن النفايات العادّية - التي ُترمى يف مرمى  �سيتغريَّ
ِة اخلطرِة؛ لنقِلها املر�ص،  ِة - قد يكوُن من املخلَّفاِت الطبيَّ ِة اأو املنزليَّ النفايات العاديَّ
كذلك النظُر اإلى املواد اخلطرِة �سيتغريَّ بهذا العتبار، فمثاًل املواد احلادة ُتعدُّ من 
العدوى وانتقال املر�ص ف�سيكون  اإلى معيار  بالنظر  املخلفات الطبية اخلطرة، لكن 

بحث خطورتها من حيث مدى نقلها للمر�ص املعدي كذلك.

يتعلَُّق مبر�ِص  ففيما  والنا�سئِة،  ة  امل�ستجدَّ املعديِة  الأمرا�ِص  ي�ستدُّ يف  الأمَر  واإنَّ 
فقْد  العدوى،  ينقَل  اأْن  مُيكن  فيما  املخت�سنَي  واآراُء  اأقواُل  تعّددْت   - مثاًل   - كورونا 
ِة ناقلًة للمر�ِص  اأ�سئلٌة كثريٌة تتعَلّق باعتبار بع�ِص املخلَّفاِت الطبيَّ ن�ساأْت هذه الفرتة 
ويزيُد خطُر ذلك  اأو غريها،  ال�سوارع،  ُترمى يف  التي  كالكّمامات  لي�سْت كذلك،  اأو 
َة - التي تتجدد �سريعًا بطبيعة احلال - تن�صُّ على اأنَّ املري�ص  اأنَّ الدرا�ساِت الطبيَّ
رمّبا يكون حاماًل ملر�ص كورونا من غري اأْن تظهَر عليه الأعرا�ص، فلرمّبا اأَلقى هذا 
وكان حاماًل  العادية،  النفايات  اأو حتى يف مرمى  الطرق،  اأحد  كّمامًا يف  ال�سخ�ُص 
للمر�ص من غري اأْن ي�سعَر اأو تظهَر عليه الأعرا�ُص املر�سيُة، ف�سيكوُن -يف حال كان 

هذا الكمام ناقاًل للعدوى- �سببًا يف انتقال املر�ص اإلى غريه.

وقد مرَّ معنا اأنَّ املخلفات الطبية ملر�ص كورونا )كوفيد-9)) بالنظر اإلى امل�ساب 
هي على ثالثة اأق�سام، م�ساٌب اأو م�ستبه فيه، اأو عادي.

بني اجلهتني،  عليه  متفٌق  اأمٌر  امل�ساب خمّلفاٍت طبيًة خطرًة  واعتباُر خمّلفاِت 
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الطبّية والفقهّية، لتفاق اجلهتنْي على وجوِد ال�سرر يف خمّلفات امل�ساِب باملر�ِص، 
بقَي النظُر يف خمّلفات ال�سنفنْي الآخرْين، وهما: امل�ستبه به، والعادي، هل يلحقان 
تتعلَّق  وبالتايل  كورونا خطريٌة،  زمن مر�ص  كون خملفاتهما يف  باملري�ص من حيث 
من  اأم  ة،  الطبيَّ احية  النَّ من  �سواٌء  املري�ص،  مبخلَّفات  املتعّلقة  الأحكاِم  نف�ُص  بهما 

احية الفقهيَّة؟، هذا ال�سوؤال هو �سبب اإيراد هذا املطلب. النَّ

ة  ِة فقد عاملت اجلهاُت ال�سحيَّ العمليَّ الناحيِة  للم�ستبه بهم: فمن  بالن�سبة  اأما 
اأوجبْت  فقد  العدوى،  و�سديدِة  اخلطرِة  املخّلفاِت  معاملَة  عنهم  الناجتَة  املخلَّفاِت 
“�سيا�سة مكافحة العدوي امل�ستحدثة باملحاجر ال�سحية” التعامل مع جميع خملفات 

النزلء املوجودين يف املحاجر ال�سحية على اأنها معدية و�سديدة اخلطورة))).

على  تن�صُّ  التي  ال�سرع  فقواعُد  الفقهّية،  النظر  وجهة  مع  يتفُق  العتباُر  وهذا 
معاملة غلبة الظن معاملة اليقني، وقواعُده التي تن�ضُّ على التحّوط ومراعاِة املاآل 
باإ�سابتهم مبر�ِص كورونا خمّلفاٍت خطرٍة؛ وذلك  امل�ستبِه  اعتباِر خملَّفات  تتفُق مع 
 : ال�ساطبي  قال  به،  امل�ستبه  ال�سخ�ص  يف  باملر�ص  الإ�سابة  اأ�سباِب  لقياِم 
”)2)، وقال العزُّ بن  ال�سريعة اعتباَر العامِّ القطعيِّ يف  معترٌب  الأكرثَي  الغالَب  “فاإنَّ 
عبدال�سالم : “العتماُد يف جلِب ُمعظم م�سالح الدارين ودرِء مفا�سدهما على 
ما يظهُر يف الظنون... واإمّنا ُاعتمَد عليها؛ لأنَّ الغالب �شدُقها عنَد قياِم اأ�شبابها...
الظنون”)3)،  وكذِب  ندوِر  من  خوًفا  الوقوِع  الغالبِة  امل�سالِح  هذه  تعطيُل  يجوُز  فال 

ُل منزلَة التحقيِق الظنُّ الغالُب”)4). وقال ابن فرحون : “وُينزَّ

ُة  بقَي الكالُم عن خملَّفات غرِي املر�سى وامل�ستبِه بهم، واأعني بها: املخلَّفاُت الطبيَّ
ز عن مر�ص كورونا، اأو خملَّفاُت الإجراءاِت الحرتازيِة التي اتخذتها  الناجتُة عن التحرُّ
ينظر: �سيا�سة مكافحة العدوي امل�ستحدثة باملحاجر ال�سحية ب�سحة جازان، �سادرة بتاريخ اأبريل   (((

2020م.
املوافقات، لل�ساطبي 84/2.  (2(

قواعد الأحكام، للعز بن عبدال�سالم )/4.  (3(
تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام، لبن فرحون )/48)  (4(
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اأو  ال�سليُم  ال�سخ�ُص  التي ي�ستخدمها  انت�ساره،  انتقاِل املر�ِص، واحلدِّ من  الدول ملنِع 
الكمامات  اأمثلة ذلك:  ومن  باملر�ص،  الإ�سابة  والوقاية من  ز  التحرُّ اإطار  العادُي يف 
والقفازات التي يلب�سها النا�ص وقت خروجهم من بيوتهم، اأو حني ممار�سة اأعمالهم.

اأعرف  من  و�سوؤال  البحث  -بعد  اأجْد  فلْم  املخّلفات  من  النوع  لهذا  فبالن�سبة 
اأو �سيا�ساٍت من اجلهات الطبيَّة تتعلق بهذا النوع  اإر�ساداٍت  اأهل الخت�سا�ص-  من 
اعتبار  لي�ست كذلك، ولدرا�سة  اأو  اعتبارها خمّلفاٍت خطرٍة  من املخلفات من جهة 

خطرها من عدمه اأقول: 

املعديِة،  الأمرا�ِص  اأحَد  ا  عْلميًّ ُي�سنف  )كوفيد-9))  كورونا  مر�َص  اإنَّ  ابتداًء 
ُز بخ�سائ�ص هي:  ويتميَّ

اأ�سباب �سرعة . ) اإلى ذلك، ومن  اأنَّه مر�ٌص �سريُع النت�سار، كما �سبقت الإ�سارة 
انت�ساره عدم اكت�ساب اأج�ساد النا�ص مناعة �سده، فيكون انتقاله بينهم �سريًعا.

ن . 2 اأنَّه مر�ٌص قد ل تظهُر عالماُت واأعرا�ُص الإ�سابة به ب�سكٍل �سريٍع، فقد يتمكَّ
الفريو�ُص من ج�سم الإن�سان دون اأْن ي�سعَر به. 

الأ�سطِح . 3 اأو  الأ�سياِء  مبعرفِة  يتعلَُّق  فيما  العلميِة  الدرا�ساِت  ا�ستقراِر  عدُم 
لدى  زاَل  فما  الأ�سطر-،  هذه  كتابِة  حتى  الأقلِّ  -على  للفريو�ص  الناقلِة 
الباحثني واملخت�سني غمو�ٌص فيما يتعلق بكلِّ الأ�سياء اأو الأ�سطح التي يبقى 

عليها الفريو�ص، ومن ثمَّ مُيكن من خاللها اأْن ينتقل اإلى �سخ�ص �سليم.

َة بقاِء الفريو�ِص على بع�ِص الأ�سطِح،  وحتى يف بع�ِص الدرا�ساِت التي اأظهرْت ُمدَّ
َة يف املجمل مدٌة طويلٌة مُيكن اأْن ينتقل فيها الفريو�ص اإلى عّدة اأ�سخا�ص))). فاإنَّ املدَّ

واعتبار هذه اخل�سائ�ص عند النظر والبحث يف هذا املر�ص مهٌم جًدا، وله اأثٌر 
 72 البال�ستيك  على  يبقى  قد  كوفيد-9)  ملر�ص  امل�سبب  كورونا  اأن فريو�ص  الدرا�سات  بع�ص  اأظهرت   (((
�ساعة، وعلى الورق املقّوى ما يقارب 24 �شاعة. ينظر: موقع منظمة ال�شحة العاملية بالعربي، حتت 

.www.who.int/ar :عنوان: مر�ص فريو�ص كورونا )كوفيد-9)) �سوؤال وجواب، على الرابط
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على التحقيق من الناحية الفقهية، ورمبا من الناحية الطبية، ولكن هذا العتبار له 
مقامات ينبغي مراعاتها: 

املقام الأول: من حيُث التحّوط والحرتاز: 

معاملُة املخلَّفاِت العادية يف زمن الأمرا�ِص املعديِة معاملَة املعديِة يتفُق مع جانب 
التحوط والحرتاز الذي حثَّ عليه ال�شرع، وحثُّ النا�ِض على الوقاية عنَد التعامل مع 
“وال�سريعُة مبنّية   : هذه املخلفات اأمٌر حمموٌد مطلوٌب �سرًعا، قال ال�ساطبي 
على الحتياِط والأخِذ باحلْزم، والتحّرُز مما ع�شى اأن يكون طريقًا اإلى مف�شدٍة”))).

التحرز يف مقام  التي �سببها  اإ�سافيًة لإدخال هذه املخلفات  اأهميًة  ومما يجعُل 
املخلفات الناجتة عن املر�سى اأو امل�ستبه بهم وفق هذا املقام ما ياأتي: 

ا كاَن ال�سخ�ُص  اأوًل: ما �سبق بيانه من اأّن العدوى بهذا املر�ص عاليٌة جًدا، ورمبَّ
م�ساًبا ومل تظهْر عليه عالماُت املر�ص، فيتعامل مع هذه املخلفات على عدِم 
التحوُّط، معتبًا حاَله يف جملة الأ�شّحاء، فرَيميها يف الطريق، اأو يف مرمى 
النفايات العادية يف املنزل اأو خارجه من غري اأن يحتاط لذلك، ورمبا ينتقل 

املر�ص اإلى غريه ب�سبب �سلوكه ذلك. 

نا نتعامل يف جمابهِة هذا املر�ِص مع عدوٍّ خمتٍف، ل ُيرى بالعني املجردة،  ثانًيا: اأنَّ
واإقامُة الظنِّ مقاَم اليقني يف �شبيل الحتياط من العقل، ل �شيما فيما حُت�شد 

ب�سببه الأرواح. 

ثالًثا: اأنَّ الإجراءاِت الحرتازيَة التي اأقّرتها الدول -واأعني هنا اأ�سالًة: اململكة 
حجَم  اأظهرْت  والقفازات  الكّمامات  بلب�ِص  اهلل-  حماها  ال�سعودية  العربية 
ُحكم  يف  املخلَّفات  هذه  واعتباُر  الأ�سواق،  وعنَد  الُطُرق،  يف  املخلَّفات  تلَك 
احتمال  يكرُث  كرثتها  ومع   ، الوقائيَّ الطبيَّ  الغر�َص  ُق  ُيحقِّ ة  الطبيَّ املخلَّفات 

الإ�سابة، ويرُجح اعتبارها خطرًة.
املوافقات، لل�ساطبي 85/3.  (((
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املقام الثاين: من حيُث القول بالوجوب اأو التحرمي: 

فيما  حترمٍي  اأو  بوجوٍب  القول  على  والتجا�شُر  �شابقه،  من  اأ�شعُب  املقام  وهذا 
يتعلق بالأحكام املتعلقة بهذه املخلفات - كالقول بوجوِب التخلُّ�ص من هذا النوع من 
املخلفات وحترمُي تركها َهَماًل - لي�ض بال�شهل؛ لعدِم قياِم الأ�شباِب التي مُيكن بناُء 

احلكِم عليها، وملا يف ذلك من امل�سقِة على النا�ص.

املقام الثالث: من حيُث الكلفة املادّية: 

وهذا املقام هو بالنظر اإلى اأعمال اجلهات الر�سمية القائمة على املخلفات الطبية 
اأمٌر موؤثٌر يف ت�سنيف املخلفات الطبية والتخلُّ�ص منها، ومن  والتخلُّ�ص منها، وهو 
باإ�سابِتهم  املحجورين لال�ستباه  املر�سى  اأطعمِة  بقايا  التطبيقيِة على ذلك:  الأمثلِة 
مبر�ص ِكورونا، فبع�ُص اجلهاِت َعمَدت اإلى عدِم اعتبارها يف مقام املخلَّفات اخلطرة؛ 
للُكلفِة العاليِة املرتتبِة على ذلك العتبار، وذلك لُكلفِة اإجراءاِت التخلُّ�ص منها ونحو 
الإجراءاِت  خملَّفاِت  معاجلِة  بحِث  عند  ا  اأي�سً مراعاُته  ينبغي  النظُر  وهذا  ذلك، 

الحرتازيِة))).

املادية  التكاليف  ُتراعي  الطبية  املخلفات  عن  امل�سوؤولِة  اجلهاِت  اأنَّ  اإلى  واأ�سرُي 
ملعاجلة املخلفات الطبية، وهناك درا�سات تبحث يف طرق واآليات تقلي�ص التكاليف 

املادية للمخلفات الطبية واإجراءات معاجلتها)2). 
اأفادين بذلك مدير اإدارة النفايات الطبية ب�شحة جازان.   (((

اإليه اإحدى الدرا�سات من �سرورة الفرز املالئم للمخلفات  اأ�سارت  ومن التو�سيات يف هذا ال�ساأن ما   (2(
تاأثرياتها  وتقييم  الطبية  النفايات  اإدارة  ينظر:  الطبية.  املخلفات  وحتديد  تعريف  وحت�شني  الطبية، 
القت�سادية،  العلوم  كلية  املاج�ستري،  ل�ستكمال مرحلة  بحث  واآدم جّدي،  زرفاوي  البيئية، م�سطفى 
جامعة العربي التب�سي، اجلزائر، 5)6/20)20م. وينظر لال�ستزادة الدرا�سات التي تكلمت عن التكلفة 
املادية للمخلفات الطبية، مثل: تاأثري النفايات الطبية على تكاليف املوؤ�س�سات ال�سحية، لـ: د. ميلود 
تكلفة  العا�شر،  العدد  ب�شكرة،  خي�شر  حممد  بجامعة  الإن�شانية  العلوم  جملة  العلواين،  وعديلة  تومي 
جامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  فجخي،  راوية  لـ:  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  يف  الطبي  الن�شاط  نفايات  ت�شيري 

العربي بن مهيدي، كلية العلوم القت�سادية والتجارية، 5)20م/6)20م.
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املطلب الثالث
ِة ملر�س كورونا  الأحكاُم الفقهيَّة املتعلِّقُة بالتخلُّ�ِس من املخلَّفاِت الطبيَّ

)كوفيد-19(

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: مراحُل، وطرُق التخلُّ�س من املخلَّفات الطبيَّة

ال�سحية  احلالتنْي  على  الطبيَّة  املخلَّفات  ُت�سكلها  التي  الكبريِة  للمخاطِر  نظًرا 
ِد اأنواع هذه املخلَّفات، واختالِف طبيعتها، وبالتايل طرُق  والبيئية، بالإ�سافة اإلى تعدُّ
املخلَّفات  هذه  مع  تعاُملها  يف  تتبع  العامل  يف  ال�سحية  اجلهات  فاإنَّ  معها،  التعامل 
مراحَل وُطُرًقا �سّتى، بدايًة من جمعها وحتى التخلُّ�ص منها، ويف هذا املطلب �سيكوُن 
الكالُم عن هذه املراحل، واخلطوات، والطرق التي ُتعامل بها املخلفات الطبية، مع 

ذكر ما يتعلق بها من م�سائل فقهية.

ة املراحَل الآتيَة))):  ُة تّتبُع يف تعاملها مع املخلَّفات الطبيَّ اجلهاُت ال�سحيَّ

املرحلُة الأولى:

اإعدادها وتقييمها على جمموعة من الأ�س�ص  اإعداُد خطٍط مُمنهجة: تعتمد يف 
من اأهمها: الكلفة، واملخاطر.

النظام  ينظر:  ال�ستق�ساء.  ل  الإ�سارة  املق�سود  اإذ  املراحل؛  هذه  ذكر  يف  الخت�سار  حاولت  وقد   (((
والنظام من�سور  العربية،  لدول اخلليج  التعاون  بدول جمل�ص  ال�سحية  الرعاية  نفايات  لإدارة  املوحد 
على موقع هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء باململكة العربية ال�سعودية: lows.boe.gov.sa، ا�سرتاتيجية 
والجتماعية،  الإن�سانية  العلوم  يف  التوا�سل  جملة  اإدري�ص،  �سيدي  عمار  لـ:  الطبية،  النفايات  اإدارة 
نفايات  ت�سيري  تكلفة  بعدها،  وما  �ص85   20(6 �سبتمرب  العدد47،  اجلزائر،   - خمتار  باجي  جامعة 
الن�شاط الطبي يف املوؤ�ش�شات ال�شحية، لـ: راوية فجخي، ر�شالة ماج�شتري، جامعة العربي بن مهيدي، 
اأمل  للدكتورة  الطبية،  النفايات  من  التخل�ص  5)20م-6)20م،  والتجارية،  القت�سادية  العلوم  كلية 
الدبا�سي، مركز التميز البحثي يف فقه الق�سايا املعا�سرة، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 
املخلفات  موقع  الثابت،  الطاهر  لـ:  الطبية،  املخلفات  من  التخل�ص  تكلفة  مقال:  بعدها،  وما  �ص47 

.medicalwaste.org.ly :الطبية، على الرابط
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ملعاجلة  وكافية  دائمة،  مالية،  مبالَغ  من  الدولُة  ُده  تر�سُ ما  بالكلفة:  وُيق�ضد 

املخلَّفات الطبيَّة عَب مراحَل املعاجلة املتعددة، وتعتمُد حتديَد تكلفة التخلُّ�ض من 
ة املخلَّفات الطبيَّة، ونوُع املعاجلة،  ُة ونوعيَّ ِة عوامَل منها: كميَّ املخلَّفات الطبيَّة على عدَّ
و�سعُة حمطِة املعاجلة، واحلالة ُالقت�سادية للدولة، و�سوابط التخلُّ�ص لدْيها، فالدوُل 

التي لديها اأنظمة و�سوابط بيئية �سارمة �ستكوُن ُكلفُة التخلُّ�ص لدْيها عاليًة. 

املرحلُة الثانية:

جمُع وفرُز املخلَّفات الطبيَّة، واأهمُّ اأُ�س�ص هذه املرحلة: ف�سُل املخلَّفات اخلطرة 
واملعدية عن املخلَّفات غرِي اخلطرِة وغري املعديِة، ومتييُز األواِن الأكيا�ِص واحلاوياِت، 
تتمَّ  اأْن  الأكيا�ض)))، كذلَك يجُب  بياٍن على هذه  ، وبطاقة  ُمل�شٍق حتذيريٍّ مع و�شِع 

ع املخلَّفات.  عمليُة الفرِز يف اأقرِب نقطٍة من مكان جتمُّ

املرحلُة الثالثة:

يف  التخزين  يكون  اأْن  املرحلة  هذه  اأُ�س�ص  اأهمِّ  ومن  الطبيَّة،  املخلَّفات  تخزيُن 
الزمنية  باملعايري  اللتزاُم  يجُب  كما  املنَتجة،  املخلَّفات  حلجم  منا�سبة  منطقة 

�سة لفرتة التخزين)2). املخ�سّ

املرحلُة الرابعة:

ة بالطرق الآتية)3):  التخلُّ�ص من املخلَّفات الطبيَّة: ويتمُّ التخلُّ�ص من املخلَّفات الطبيَّ
املخلفات �شديدة العدوى: حتفظ يف اأكيا�ض بال�شتيكية حمراء، واملخلفات املعدية الأخرى والت�شريحية   (((
واحلادة: حتفظ يف اأكيا�ض بال�شتيكية �شفراء، واملخلفات الكيميائية: يف اأكيا�ض ُبنّية اللون، واملخلفات 
غري اخلطرة: يف اأكيا�ص �سوداء. ينظر: التخل�ص من النفايات الطبية، للدكتورة اأمل الدبا�سي، مركز 

التميز البحثي يف فقه الق�سايا املعا�سرة، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، �ص47 - 48.
يختلف زمن التخزين تبًعا لطبيعة املناخ يف منطقة التخزين، فمثاًل يف املناخ املعتدل: 72 �ساعة يف   (2(
املوؤ�ش�شات ال�شحية،  الن�شاط الطبي يف  ال�ستاء، و48 �شاعة يف ال�شيف. ينظر: تكلفة ت�شيري نفايات 
والتجارية،  القت�سادية  العلوم  كلية  مهيدي،  بن  العربي  جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  فجخي،  راوية  لـ: 

5)20م/6)20م.
ينظر: التخل�ص من النفايات الطبية، للدكتورة اأمل الدبا�سي، مركز التميز البحثي يف فقه الق�سايا  =   (3(
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احلرُق اأو الرتميُد: تعتمُد هذه الطريقة على حتويل جميع مكّونات املخلَّفات . )
من املواد القابلة للحرق اإلى رماد، با�ستخدام احلرارة العالية يف الظروف 
املالئمة لذلك، وهذه الطريقة هي الأكرُث �سيوًعا لال�ستخدام؛ نظًرا لقدرتها 

. على اإنهاِء تلك املخلفات ب�سكٍل تامٍّ

اأو الطمُر: وهي اأقدُم الطرِق املّتبعُة، وتعتمُد هذه الطريقة . 2 اأو الدفُن  الردُم 
على ردم املخلفات الطبية يف حفر ردم خا�سة وجمهزة ومعزولة عن باقي 

مفردات النظام البيئي وفق �شروط و�شيا�شات خا�شة؛ منًعا للتلوث البيئي. 

اأنظمُة التعقيم بالأتوكالف اأو التعقيُم بالبخار:  وُت�ستخدم للمخلَّفات �سديدة . 3
العدوى، وتعتمد هذه الطريقة على تاأثري احلرارة الناجتة عن البخار امل�سع 
ة الدقيقة املوجودة يف  مع زيادة ال�سغط للمدة الالزمة لقتل الكائنات احليَّ

املخلَّفات، وبذلك ت�سبُح املخلَّفات غرَي معدية.

على  التي حتتوي  الأن�شجة  اأجزاِء  اأو  قطِع  ملعاجلة  ت�شلُح  ل  الطريقة  وهذه 
البكترييا املعدية، ول ت�سلُح ملعاجلة املخلَّفات الكيميائية اخلطرة اأو خملَّفات 

الأدوية امل�ستخدمة يف العالج الكيميائي.

اأنظمُة املعاجلة بامليكروويف اأو املعاجلُة بالأ�سعة: تعتمُد هذه الطريقة على . 4
ر�صِّ املخلَّفات باملاء، ثم تعري�ُص الرطبة منها للميكروويف داخل نظاٍم مغلٍق، 
وتتولد احلرارة من  التطهري،  اإلى درجة  واملخلَّفات  املياه  ت�سخنُي  يتمُّ  فيتمُّ 
وهذه  اخلارج،  من  حرارة  اإلى  حتتاج  ول  امليكروويف،  اأ�شعة  بفعل  الداخل 

ا ل ت�سلُح لقطع الأن�سجة واملخلفات الكيميائية اخلطرة.  الطريقة اأي�سً
= املعا�سرة، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، �ص52، ا�سرتاتيجية اإدارة النفايات الطبية، 
 - خمتار  باجي  جامعة  والجتماعية،  الإن�سانية  العلوم  يف  التوا�سل  جملة  اإدري�ص،  �سيدي  عمار  لـ: 
اجلزائر، العدد47، �سبتمرب 6)20 �ص87، تكلفة ت�شيري نفايات الن�شاط الطبي يف املوؤ�ش�شات ال�شحية، 
والتجارية،  القت�سادية  العلوم  كلية  مهيدي،  بن  العربي  جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  فجخي،  راوية  لـ: 

5)20م/6)20م �ص23 وما بعدها.
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املخلَّفات . 5 تقطيع  على  الطريقة  هذه  تعتمُد  الكيميائية:  املعاجلِة  اأنظمُة 
ها مبادٍة كيماوية لفرتٍة كافيٍة لقتل الكائنات  بوا�سطة جهاز تقطيٍع، مع ر�سِّ
من  ُة  املتبقيَّ ال�سوائُل  وُتف�سُل  املخلَّفات  جُتفف  ذلك  وبعد  الدقيقة،  احلية 
�ساعْت  قد  الطريقة  بهذه  املعاجلة  بقايا  وتكوُن  املطهرة،  الكيميائية  املادة 
معاملها كمواد اأو خملَّفات طبيَّة، ف�ساًل عن معاجلة البقايا ال�سائلة كيميائًيا 

قبَل التخلُّ�ص منها يف املجاري. 

ة . 6 الطبيَّ املخلَّفات  على  امل�سلَّطُة  احلرارة  درجاُت  فت�سُل  باحلرارة:  التحلُّل 
اإلى رماد  املخلَّفات، وحتّولها  اإلى حتلُّل  ُيوؤدي  اإلى درجاٍت عاليٍة جًدا، مما 
وغازات دون ا�ستخدام املحارق، اإل اأنَّ هذه الطريقة ل ت�سلُح ملعاجلة بقايا 

الأن�سجة واملخلفات الكيميائية اخلطرة. 

املر�سى، . 7 واإفرازات  وبراز  وبول  ال�سائل  كالدم  ال�سائلة:  املخّلفات  معاجلُة 
الالزمة، وهناك  رات  املطهِّ ا�ستعمال  بالتخل�ص منها يف املجاري مع  وذلك 

معاجلات خا�سة للحالت التي تتطلب احتياطات وقائية خا�سة. 

الفرع الثاين: الأحكام الفقهية املتعلقة بالتخل�س من املخلفات الطبية ملر�س 
كورونا )كوفيد-9)(

وفيه ثالث م�سائل: 

امل�ضاألة الأولى: التو�ضيُف الفقهيُّ للتخلُّ�س من املخلَّفات الطبيَّة: 

ال�سيء من حالته، وهو بهذا  واإخراُج  الآثار،  التخلُّ�ص فيه معنى الإزالة، وحمو 
املعنى له عالقٌة مع اأكرَث من م�سطلٍح فقهيٍّ ي�ستعمله الفقهاء ، ولهذا ف�ساأورد 
املنا�سَب  الفقهيَّ  التو�سيَف  اختاُر  ثم  الفقهاء،  عند  تعريفها  مع  امل�سطلحات  هذه 

للتخلُّ�ص من املخلَّفات الطبيَّة: 

)الإْتالُف(: وهو: اإخراُج ال�سيِء من اأْن يكوَن ُمنتَفًعا به منفعًة مطلوبًة منه عادًة 
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بفعل اآدمي، فاإْن وقع بغري فعل الآدمي اأُطلق عليه اجلائحة، اأو الآفة ال�سماوية، وهو 
املعنى الأقرب ل�ستعمال )التلف)، فالتلف اأعم من الإتالف))).

، وفيه معنى  ي(: وهو: جماوزُة ال�سيِء، والعتداُء على حقِّ الغري بغرِي حقٍّ )التعدِّ

الظلم)2).

)اجِلَناية(: وهو يف ا�ستعمالت الفقهاء ُيطلق غالًبا على اجلرح والقطع)3).

)الإ�ضرار(: وهو اإحلاُق ال�سرِر بالغري)4).

 .(5( ب(: وهو ال�ستيالُء على ماِل الغري قهًرا بغري حقٍّ )الَغ�ضْ

حتليُل امل�ضطلحات: 

املخلَّفات  من  التخلُّ�ص  من  املراد  للمعنى  ال�سابقة  ة  الفقهيَّ امل�سطلحاِت  اأقرُب 
، فهو مُيكن اأْن يكون بفعل  الطبيَّة هو: الإْتالُف، وهو اأن�سُب من الَتَلف؛ لأنَّ الَتَلف اأعمُّ
فاعل، ومُيكن اأْن يكون باآفة اأو جائحة، اأما الإتالف ففيه معنى ح�سول التلف بفعل 

الإن�سان.

واأما التعّدي والإ�سراُر فهما من �سور الإتالف، فقد يكون الإتالُف تعدًيا، وقد 
يكون اإ�سراًرا، وقد يكون الإتالف بال تعٍد اأو اإ�سراٍر وهو الإتالف امل�سروع.

واأما الغ�سُب، فاإنَّه لي�ص مب�سروٍع يف كل �سوره، اأما الإتالف ففيه �سور م�سروعة. 

امل�ضاألة الثانية: حكُم اإتالِف املخلَّفات الطبية ملر�س كورونا )كوفيد-9)(: 

من  املخّلفات،  تلَك  حاِل  لختالِف  تبًعا  حكُمه  يختلُف  الطبيَّة  املخلَّفات  اإتالُف 
القامو�ص الفقهي، لـ: �سعدي اأبو جيب �ص )6، وينظر: املو�سوعة الفقهية الكويتية )/6)2.  (((

ينظر: املو�سوعة الفقهية الكويتية 2)/233.  (2(

ينظر: املو�سوعة الفقهية الكويتية 2)/233.  (3(
ينظر: �سرح القواعد الفقهية، للزرقا �ص3)).  (4(

ينظر: ال�سرح الكبري مع املغني 374/5.  (5(
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حيُث �سرِرها ومدى انتقاِل املر�ِص عن طريقها، ولهذا ُيقال: اإنَّ املخّلفات الطبية من 
حيُث طبيعتها على اأنواٍع: 

خمّلفاٌت طبيٌة �شارٌة يف نف�شها، وتنتقُل العدوى بها، كامل�شارِط، فهذه يجُب  اأ- 
اإتالُفها؛ ل�سررها، و�سًدا للمف�سدة املرتتبة بانتقال العدوى. 

ها تنقُل العدوى، كاأدوات الفح�ص  ب- خمّلفاٌت طبيٌة غرُي �سارٍة يف نف�سها، لكنَّ
املخربي ملر�ص كورونا، وهذه يجب اإتالفها؛ �سًدا للذريعة.

ها ل تنقُل العدوى، كاملواد الكيميائية،  خمّلفاٌت طبيٌة �سارٌة يف نف�سها، لكنَّ ج- 
وهذه يجُب اإتالُفها؛ ل�سررها.

يجُب  بها، وهذا ل  العدوى  تنتقُل  ول  نف�سها،  خمّلفاٌت طبيٌة غرُي �سارٍة يف  د- 
اإتالفها، لكن الأف�سل اإتالفها.

ة بالنظِر اإلى ال�سخ�صِ الذي  ا النظُر يف حكِم اإتالِف املخلَّفاِت الطبيَّ ومُيكن اأي�سً
تخلَّفْت عنُه هذه املخلَّفات، َووفَق ما �َسبَق من تق�سيٍم ُيقال: 

اإنَّ الأ�سخا�َص الذين تتخلَُّف عنهم خملَّفات طبيَّة يف مر�ِص كورونا على اأنواٍع: 

امل�سابون: وهوؤلء يجُب اإتالف خملَّفاتهم. اأ- 

امل�ستبُه بهم: وهوؤلء يجُب اإتالُف خملَّفاتهم، معاملًة لهم معاملَة امل�سابني،  ب- 
ويتوجُه هذا يف مثل الأمرا�ص امل�ستجدة واملعدية كمر�ص كورونا.

العادّيون -وفَق ال�سبِط ال�سابِق لهم-: وقْد �َسبَق الإ�سارة اإلى �سعوبِة التجا�سِر  ج- 
على القوِل بوجوِب اإتالِف هذا النوع من املخلَّفاِت عنَد بحِث معياِر اخلطِر 
ومُيكُن  باجلواِز،  فيها  ُيقاَل  اأْن  والأ�سُل  الأ�سخا�ِص،  النوِع من  ملخلَّفات هذا 

القوُل بالوجوِب وفَق تفا�سيِل احلالِة املنظورِة حينذاك.

اإلى طبيعِة بع�ِص املخلَّفات الطبيَّة، التي لها قيمٌة يف نظِر ال�سرِع،  ا بالنظِر  واأمَّ
ُيقال  اأن  فالأ�سل  ٍة،  طبيَّ خملَّفاٍت  اعتبارها  عند  نحوها،  اأو  يٍد،  �ساعاِت  اأو  كثياٍب 
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بجواز اإتالفها ولو كانت ذات قيمة، ويبقى النظر يف م�ساألة ال�سمان، على ما �سياأتي 
يف امل�ساألة الآتية. 

امل�ضاألة الثالثة: �ضماُن املخلَّفات الطبيَّة ذات القيمة املالية الـُمتلَفة: 

ر الفقهاُء اأنَّ  ة اأّنها اإتالٌف، فقد قرَّ ملا كان تو�سيُف التخلُّ�ص من املخلَّفات الطبيَّ
مان، قال ال�سيخ عبدالرحمن ال�سعدي : “الأ�سباُب  الإتالَف اأحُد موجباِت ال�سَّ
حق،  بغري  اإتالٍف  ومبا�سرُة  متعدية،  يٌد  ثالثٌة:  والأمواُل  النفو�ُص  بها  ُت�سمن  التي 

وت�سبٌب لذلك عدواًنا”))).

وقال ابن رجب احلنبلي: “واأّما الإتالُف فاملراد به اأْن ُيبا�سر الإتالَف ب�سبٍب يقت�سيه 
كالقتل والإحراق، اأو ين�سب �سببًا عدوانًا، فيح�سُل به الإتالُف، باأْن يحفَر بئرًا يف غرِي 

ملكه عدوانًا اأو ُيوؤّجج نارًا يف يوم ريٍح عا�سٍف، فيتعدى اإلى اإتالف مال الغري”)2).

ٍة مل تقرتْن بعقٍد)3). و�سماُن الـُمتلفاِت: هو تعوي�ُص مف�سدٍة ماليَّ

اأُتلف  الذي  املايلَّ  الطبيِّ  املخّلِف  مالِك  تعوي�ُص  هو  الطبيَّة:  املخلَّفات  و�سماُن 
اأو  الأفراد  �سحة  على  خطًرا  لعتباره  بالإتالف؛  املخولة  اجلهة  اأو  الدولة  ِقَبل  من 

املجتمعات اأو البيئات.

وهذه املخلفات على اأنواع: 

الأول: خملَّفات اجلهة ال�ضحيَّة: وهذه خارُج حملِّ البحث، لأنَّ الـُمتِلف هو نف�سه 

مالك املال الـُمتَلف.

الثاين: خملَّفاُت املري�س، وهي حمل البحث، وهي على نوعني: 

�ساحبها،  اإذِن  بغرِي  اإتالفها  يف  حرَج  ل  اأو  لها،  قيمَة  ل  التي  املخلَّفاُت  اأولهما: 
اإر�ساد اأويل الب�سائر، لل�سعدي �ص9)2.   (((
تقرير القواعد وحترير الفوائد 6/2)3.  (2(

املو�سوعة الفقهية الكويتية 227/28.  (3(
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وهذه خارُج حملِّ البحِث، قال يف املغني: “ما جرْت العادُة بَتَلِف مثلِه كال�سيِء 
الي�سرِي الذي ل ين�سبُط: ل ُيلتفت اإليه”))).

ثياب  مثل:  بالبحث،  املق�سودة  وهي  ٌة،  ماليَّ قيمٌة  لها  التي  املخلَّفاُت  ثانيهما: 
املري�ص، اأو قلمه، اأو �ساعته، ويف هذه: 

اأنَّ مْن  اأنَّ كلَّ مْن َمَلَك ماًل حمرتًما فاإنَّه ل يجوز اإتالُف ماله، والأ�سُل  الأ�سُل 
اأتلَف ماَل غريه بالأكل، اأو احلرق، اأو الإلقاء، يف النار اأو البحر فاإنَّه ي�سمُنه؛ لأنَّه ل 

يجوُز له اأْن يت�سرَف يف ُملِك غريِه بال اإذٍن)2).

و�سماُن الـُمتلفاِت هو من الأحكام الو�سعية، فال ي�سقُط حتى يف حال ال�ّسهِو اأو 
اجلهِل، اأو كان املبا�سُر لالإتالف غرَي مكلَّف، ولهذا ف�سماُن املتلفاِت ثابٌت، لكن هل 
ة الـُمتلفة ا�شتناًدا على قواعد ال�شرع، اأو  مُيكن القول باإ�شقاط �شمان املخلَّفات الطبيَّ

تخريًجا على فروع الفقه؟

يف  فيه،  والنظُر  البحُث  ومُيكُن  فيه،  نحُن  ما  ُينا�سُب  ظّني-  -يف  م�سلٌك  ثمَة 
اإمكانيِة اإ�شقاِط ال�شماِن عند اإتالِف املخلَّفات الطبيَّة من خالله، ذلك هو باعتبار 

مر�ِض كورونا جائحًة، وما يرتتب على ذلك من اإ�شقاِط ال�شماِن يف زمن اجلوائح.

واجلائحُة عند الفقهاء: “كلُّ �سيٍء ل ُي�ستطاع دفُعه لو علم به”)3).

ُة التي ل مُيكن معها  “الآفاُت ال�سماويَّ  اجلائحة باأنَّها:  ف ابن تيمية  وعرَّ
ذلك”،  ونحو  وال�ساعقة  واجلليِد  واملطِر  واحلرِّ  والربِد  الريِح  مثل  اأحٍد،  ت�سمنُي 
من  يكوُن  كالذي  �سماُنه،  مُيكن  ل  الذي  الآدميَّ  فعَل  اجلائحِة  مفهوم  يف  واأَدخَل 

اجليو�ص والل�سو�ص)4).
ينظر: املغني، لبن قدامة 390/3.   (((

ينظر: جملة الأحكام العدلية، املادة 96.  (2(
الذخرية، للقرايف 2/5)2.  (3(
جمموع الفتاوى 278/30.  (4(
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ومر�ُص كورونا وما �ساحبه من اأموَر كبريٍة يدخُل يف مفهوِم اجلائحِة وفَق تعريفاِت 
ُة  ال�سحيَّ املنظماُت  اعتربت  وقد  فيه،  لالآدمّي  دخَل  ل  اأمٌر  فهو  للجائحِة،  الفقهاِء 
العاملية هذا الوباُء جائحًة، فهل مُيكن القول باإ�شقاط �شمان املخلفات الطبية املتلفة 

ب�سبب جائحة كورونا؟

على  بالتخريج  الـُمتَلفة  ة  الطبيَّ املخلَّفات  يف  ال�شماِن  اإ�شقاُط  ُيبحث  اأْن  ميكُن 
فيه  دخل  ل  مما  كورونا  جائحة  كون  يف  لال�سرتاك  وذلك  اجلوائح؛  و�سع  م�ساألة 
لالآدمي، كما اأنَّه ل مُيكن الت�سمنُي فيها، فالكمُّ الهائُل من املخلَّفات الـُمتَلفة نتيجَة 

هذا الوباء يجعُل من ال�سعِب اأن ُيطالَب الـُمتِلف بال�سماِن واحلال هذه.

املطلب الرابع
الأحكاُم الفقهيَّة املتعّلقة بانتقاِل املر�ِس عن طريق املخلفات الطبية

وفيه ثالثة فروع: 

الفرع الأول: التو�ضيُف الفقهيُّ للجناية بنقِل املر�س املعدي: 

املر�ُص ل يخلو من حالنْي: اإّما اأن يكون معديًا، واأّما اأْن يكون غري ُمعٍد.

واملر�ُض املعدي: هو ما حت�شُل به العدوى، وينتقُل من �شخ�ضٍ لآخر، وهو ل يخلو 
من حالنْي: 

اأو عن  املالم�سة  اأو  باملخالطة  الظاهر،  ينتقل عن طريق  يكون مما  اأْن  اإّما  اأ- 
طريق الرذاذ، ومن اأمثلته: الإنفلونزا، وال�سعال الديكي))).

اأو  الّدم  نقل  طريِق  عن  ينتقُل  ولكْن  بالظاهر،  ينتقُل  ل  مما  يكوَن  اأْن  واإّما  ب- 
الت�سال اجلن�سي، ومن اأمثلة هذا النوع: الإيدز)2).

ينظر:  البكترييا.  من  نوع  ي�سببه  التنف�سي،  اجلهاز  ي�سيب  العدوى،  �سديد  مر�ص  الديكي:  وال�سعال   (((
.www.mayoclinic.org :موقع: مايو كلينك، على الرابط

�سوابط التعامل مع امل�سابني بالأمرا�ص العدائية يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية، طاهر حممد الأهدل،   (2(
 .(Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari( ص53)-54)، جملة�
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ومر�ُص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)) هو من الأمرا�ص املعدية التي تنتقل عن 
طريق الأمور الظاهرة، كاملخالطة واملالم�سة والرذاذ.

واملر�ُص املعدي ل يخُلو كذلك من حالنْي: اإّما اأْن يكون مُميًتا، واأّما اأْن يكون غرَي 
مُميٍت.

و�سابُط املر�ص املميت طّبًا: ما توّفَر فيه اأحُد ثالثِة اأموٍر))): 

ما يكوُن �سببًا عاليًا للوفّيات.. )

ما يكوُن �سببًا عاليًا لأعباَء كثريٍة، وت�سيب ال�سكان بالعجز.. 2

ما يكوُن له تداعيات عاملية خطرية.. 3

ا باملعنى الفقهيِّ فاملر�ُص املميُت هو: “كلُّ مر�ٍص مُيكن اأْن يكوَن �سببًا �ساحلًا  واأمَّ
للموت”)2).

وبعد ما �سبق تلّخ�َص اأنَّ مر�َص كورونا هو من الأمرا�ص املعدية املميتة، لتحقق 
املعدية من  الأمرا�ص  اأنَّ  والطبية، فتحقق  الفقهية  الناحية  �سابط كونه مميًتا من 

اأ�سباِب القتِل، ومن هنا كان تعلُّقها باجلانب اجلنائي، وبقيت يف ذلك م�ساألتان: 

امل�ضاألُة الأولى: التو�ضيُف الفقهيُّ اجلنائيُّ للمر�ِس املُعدي: 

حقيقُة املر�ض املعدي هو اأنَّه عبارٌة عن ا�شطرابات حَتُدث ب�شبب كائنات �شغرية 
مثل: البكترييا، والفريو�سات، وغريهما، ُت�سبِّب هذه الكائنات ال�سغرية الأمرا�ص يف 

نة)3). ظروف ُمعيِّ
الرابط:  املعدية(، على  الإنرتنت، حتت عنوان )الأمرا�ض  العاملية على  ال�شحة  ينظر: موقع منظمة   (((

.http://www.emro.who.int

اأقرب م�سطلح ميكن  املخوف  واملر�ص  املخوف،  للمر�ص    تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  تعريف  من   (2(
اللجوء اإليه ملعرفة �سابط املر�ص اخلطري عند الفقهاء. ينظر: الفتاوى الكربى 440/5. وينظر اأي�سًا: 

املو�سوعة الفقهية الكويتية 5/37.
.https://www.mayoclinic.org/ar :ينظر: موقع مايوكلينك، حتت عنوان: الأمرا�ض املعدية، على الرابط  (3(
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باب اجلنايات مما  الفقهاُء يف  تكلَّم عليه  التخريُج عليه مما  مُيكُن  ما  واأقرُب 
ُي�سبه م�سببات املر�ص املعدي: ال�سموم.

وال�سموُم ت�سرتُك مع م�سّببات املر�ص املعدي يف اأمرين: 

على  اأثرها  اختالِف  مع  الإن�سان،  ج�سِد  على  منهما  احلا�سُل  ال�سرُر  اأولهما: 
اجل�سم من حيث الإمرا�ص واملوت. 

. ثانيهما: اخلفاُء، فهما ي�سرتكاِن يف كوِن دخولهما اإلى ج�سِد الإن�ساِن ب�سكٍل خفيٍّ

امل�ضاألُة الثانية: التو�ضيُف الفقهيُّ للجنايِة بنقِل املر�ِس املُعدي: 

ورتني:  الأفعال املت�سلة بالقتل ل تخلو من �سُ

ال�سورُة الأولى: املبا�سرة: وُيق�سد بها: اإيجاد علة الهالك)))، وا�شرتط بع�شهم 
يف املبا�شرة حتقق �شرطني: 

اأن ل يتخلَّل بني القتل واجلاين وا�شطٌة.. )

اأن يكوَن الفعُل الذي اأحدثُه اجلاين علًَّة للموت.. 2

ومُيّثلون له بالذي ينقلُب على نائٍم بجانبِه فيقتله)2). 

وجِه  على  اآخَر  �سيٍء  تلِف  اإلى  ُيوؤدي  فعٍل  اإحداُث  هو  الت�سبُّب:  الثانية:  ال�سورة 
العادة)3)، وا�شرتط بع�شهم اأْن يكون ذلك على وجِه العدوان)4).

ومُيّثلون له بحفر البئر يف طريق املجنيِّ عليه وتغطيِتها)5).

واجلنايُة بنقِل املر�ص املعدي هو قتل بال�سبب، ولي�ص باملبا�سرة؛ لوجود الوا�سطة 
-وهو املر�ض املعدي- بني اجلاين واملجني عليه. 

قواعد الأحكام، للعز بن عبدال�سالم 54/2).  (((
بدائع ال�شنائع، للكا�شاين 7/)27.  (2(

ينظر: بدائع ال�شنائع، للكا�شاين 65/7).  (3(
ينظر: القواعد، لبن رجب �ص204.  (4(

ينظر: املغني، لبن قدامة 4/7.  (5(
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الفرع الثاين: التو�ضيُف الفقهيُّ للجنايِة عن طريق املخلَّفات الطبيَّة ملر�س 
كورونا )كوفيد-9)(

َر  ة التي مُيكُن ح�سوُل اجلنايِة بها لي�ست على نوع واحد، لكن املوؤثِّ املخلَّفات الطبيَّ
يف املخلَّفات الطبيَّة ملر�ص كورونا )كوفيد-9)) كوُن املر�ص معدًيا، ولهذا �ساأقت�سر 
على تو�سيف اجلناية احلا�سلة من خملفات مر�ص كورونا باعتبار كونها معدية، وقد 
�سبق التو�سيف الفقهي للجناية احلا�سلة من املر�ص املعدي واأنها من جن�ص ال�سموم 

فقًها.

الفرع الثالث: امل�ضوؤوليُة اجلنائيُة يف انتقال مر�ِس كورونا )كوفيد-9)( عن 
طريق املخلفات الطبية

ا هو م�شطلٌح  م�شطلُح )امل�شوؤولية( لي�ض م�شتعماًل عند الفقهاء املتقدمني، واإمنَّ
قانوينٌّ حديٌث، �شاَع ا�شتعماُله عند املتاأخريَن للدللة على التبعية واملوؤاخذة التي تلحق 
ال�سخ�ص يف حال ح�سول املخالفة، لكنَّ الفقهاء بحثوا يف مفهوم امل�سوؤولية يف مباحث 

متعددة من اأبواب الفقه، كمباحث الإتالف، وال�سمان، واجلنايات، والديات))).

امل�ستجد  كورونا  مبر�ِص  �سليٍم  �سخ�صٍ  اإ�سابِة  عن  اجلنائيُة  وامل�سوؤوليُة 
)كوفيد-9)) عن طريق املخلفات الطبية لكورونا تعتمُد يف تقريرها على عوامَل 

منها: 

النظُر اإلى الق�سد، فاإنَّ احلكم يختلف تبًعا لختالِف الق�سِد، وهذا الق�سُد . )
ا باختالف الو�سيلة املعربة عنه. يختلف اأي�سً

اأو . 2 اإْن كان هو ذاُته امل�ساُب باملر�ص،  الناقل، فالناقُل  ال�سخ�صِ  اإلى  النظُر 
�سيختلُف يف احلكم  واإهماَله  تق�سرَيه  فاإنَّ  املخلَّفات،  من  بالتخلُّ�ص  املعنيُّ 

عن غريه.
ينظر: م�سوؤولية الطبيب املهنية، لعبداهلل �سامل الغامدي �ص25، اأحكام النوازل يف الإجناب، للدكتور   (((

املدحجي )/382.
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الوفاة . 3 اإح�سائياِت  فاإنَّ  املر�ُص،  اإليه  انتقل  الذي  ال�سخ�صِ  اإلى حاِل  النظُر 
مبر�ص كورونا امل�ستجد يف الأ�سخا�ص ذوي املراحل العمرية املتقدمة، وذوي 
الأمرا�ِص املزمنِة كال�سكري وال�سغط اأكرَث منها يف غريهم، فاملر�ُص املعدي 

بالن�سبة لهوؤلء قاتل.

كمخلَّفات . 4 خطًرا،  طبًيا  خملًفا  يكون  فقد   ، الطبيِّ املخلَّف  نوِع  اإلى  النظُر 
امل�ساب مبر�ص كورونا، وقد يكون املخلف غري ذلك كاملخلفات العادية.

طريق  عن  كورونا  مر�ص  انتقال  طريق  عن  الإ�سابة  حالت  تلخي�ص  ومُيكن 
املخلفات الطبية يف الآتي: 

احلالُة الأولى: الإ�ضابُة مبر�ِس كورونا ب�ضبب خمّلٍف طبيٍّ خطرٍي: 

وذلك مثل: خملَّفات امل�ساِب مبر�ِص كورونا، اأو كوُن املجني عليه من الأ�سخا�ص 
ا قاتاًل. الذين يعترب مر�ص كورونا بالن�سبة لهم مر�سً

اأْن يكون ذلك عمًدا:  اأ- 

الفقه  جممع  قرار  يف  جاَء  وقد  لأخيه،  املر�ِص  نقَل  د  يتعمَّ اأْن  للم�سلم  يجوُز  ل 
الإ�سالمي رقم )7/94/د9) ب�ساأن مر�ص نق�ص املناعة املكت�سب )الإيدز) والأحكام 
اإلى ال�سليم منه باأّية  ُد نقِل العدوى مبر�ص الإيدز  “تعمُّ الفقهية املتعلقة به ما يلي: 
وِر التعّمد عمٌل حمّرٌم، وُيعدُّ من كبائر الذنوب والآثام، كما اأنَّه ي�ستوجُب  �سورٍة من �سُ
العقوبَة الدنيويَة، وتتفاوُت هذه العقوبة بقدِر ج�سامِة الفعل واأثره على الأفراد وتاأثريه 
اإ�ساعَة هذا املر�ص اخلبيث يف املجتمع فعمله  على املجتمع، فاإْن كان ق�سُد املتعمد 
هذا ُيعدُّ نوًعا من احلرابة والإف�ساد يف الأر�ص، وي�ستوجُب اإحدى العقوبات املن�سو�ص 

عليها يف اآية احلرابة”))).

فاإنَّ  الإ�سابِة فقط،  على  اقت�سَر احلاُل  فاإْن  واحلاُل هذه،  امل�سوؤوليِة  ترتُِّب  ويف 
جملة جممع الفقه الإ�سالمي، الدورة التا�سعة، 697/4.  (((
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كل  يف  م�سروع  التعزير  اأن  على    العلماء  اأجمع  وقد  املت�سبب،  ُيعزر  القا�سي 
مع�سية ل حد فيها ول كفارة))).

مُيكن  امل�سوؤولية  اإثباِت  ففي  املوُت،  املر�ِص  بهذا  الإ�سابِة  على  ترتََّب  حاِل  ويف 
  التخريج على م�ساألة و�سع ال�سمِّ يف طعاِم �سخ�صٍ عمًدا، وقد اختلف الفقهاء
يف حكم الق�سا�ص يف القتل بال�ّسم اإذا كان ل يعلم احلال فاأكله فمات)2)، والراجح 
-واهلل اأعلم- هو وجوُب الق�سا�ص ب�سرطه؛ وذلك حلديث اأبي هريرة  قال: 
ملسو هيلع هللا ىلص يقبُل الهدّية، ول ياأكُل ال�سدقة، فاأهدْت له يهودية بخيرب �ساًة  كان ر�سول اهلل 
تها، فاأكَل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منها، واأكَل القوم، فقال: ارفعوا اأيديكم، فاإّنها  ًة �سمَّ ليَّ َم�سْ
اإلى  فاأر�سل  الأن�ساري،  معرور  بن  الرباء  بن  ب�سر  فماَت  م�سمومة،  اأّنها  اأخربتني 
اليهودية فقال: ما حملِك على الذي �سنعت؟ فقالت: اإْن كنَت نبيًا مل ي�سرك الذي 

�سنعُت، واإن كنَت َمِلكًا اأرحُت النا�ص منك، فاأمر بها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فُقتلت)3).
ينظر: الإجماع، لبن املنذر �ص3)).  (((

حترير حمل النزاع: ل خالف بني الفقهاء  يف ثبوت الق�سا�ص يف الإكراه على �سرب ال�سم، كما   (2(
ل خالف بينهم يف عدم ثبوت الق�سا�ص يف احلالت الآتية: ) - اإذا مل ميت امل�سموم. 2 - اإذا اأكل من 
الطعام امل�سموم وهو يعلم اأنه م�سموم فمات. 3 - اإذا د�ّص ال�ّسم يف طعام نف�سه، فاأكل منه اآخر فمات. 

واختلفوا فيما اإذا كان املجني عليه ل يعلم احلال فاأكل ال�سم بنف�سه فمات، وبيان ذلك: 
مذهب احلنفية: قال الكا�شاين  يف بدائع ال�سنائع 235/7: “ولو اأطعم غريه �ُسّمًا فمات، فاإن 
كان تناوله بنف�سه فال �سمان على الذي اأطعمه؛ لأنه اأكله باختياره، لكنه ُيعّزر، وُي�سرب، وُيوؤدب؛ لأنه 
ارتكب جناية لي�ص لها حدٌّ ُمقّدر”، وقال ال�سرخ�سي  يف املب�شوط 53/26): “اأما اإذا كان �سّمًا 

ذعاًفا يعلم اأنه يقتله ل حمالة، فاإنه يجب عليه الق�سا�ص عند اأبي يو�سف وحممد”.
مذهب املالكية: قال ال�ساوي  يف حا�سيتة على ال�سرح ال�سغري 67/4): “وتقدمُي م�سموٍم ملع�سوٍم 
عاملًا باأّنه م�سموٌم فتناوله غرَي عامٍل فمات فالق�سا�ص، فاإْن تناوله عاملًا ب�سّمه فهو القاتُل لنف�سه، واإْن 

م فهو من اخلطاأ”. مل يعلْم املقدِّ
يف  ال�ّسمَّ  الرجال  اأدخل  “اإذا   :54-53/(2 املطلب  نهاية  يف    اجلويني  قال  ال�سافعية:  مذهب 
اإّياه على ما يعتاد يف مثله، فاأكله ال�سيف، وهلك، ففي وجوب القود  اإن�ساٍن ُمغرًيا  اإلى  طعام، وقّدمه 
ه اأََكَل باختياره... والقول الثاين - الق�شا�ض يجب؛ فاإنَّ  قولن: اأحدهما وهو الأقي�ض اأنه ل يجب؛ فاإنَّ

التغرير على هذا الوجه يف�سي اإلى الهالك غالًبا”.
مذهب احلنابلة: قال ابن قدامة يف املغني 265/8: “واإْن َخَلَطه بطعام، وقّدمه اإليه، فاأكَله اأو اأهداه 

اإليه، اأو َخَلَطه بطعاِم رجل، ومل يعلْم ذلك فاأكله، فعليه القود؛ لأنَّه يقتل غالًبا”.
اأخرجه اأبو داود، كتاب الديات، باب فيمن �سقى رجاًل �سمًا اأو اأطعمه فمات، اأيقاد منه؟ حديث رقم   (3(



د.  علـي بن عائل بن عبد اهلل األمري

العدد  احلادي واخلمسون  435العدد  احلادي واخلمسون 434

ه  م بطعام فاأْطَعمُه رجاًل فماَت اأنَّ قال ابن كثري : “ففيِه اأنَّ من َخَلَط ال�سُّ
ُيقتل به، ول تعار�َص بني هذا وبني ما اأخرجاه يف ال�سحيحني عن اأن�ٍص اأنَّ ر�سول اهلل 
 ، ه ملسو هيلع هللا ىلص عفا عنها)))؛ لأنَّ ذلَك كان قبل اأْن ميوت ب�سُر بن الرباء، فعفا عن حقِّ

فلّما ماَت ب�سٌر تعنّي عليه الق�سا�ص فقتَلها”)2).

اأْن يكون ذلك خطاأً اأو اإهماًل:  ب- 

وذلك اإذا مل يق�سْد اإ�سابَة غريه، وقد اتفق الفقهاء على اأنَّ ما وقع بدون ق�سد 
اأنَّه من اخلطاأ، قال ابن قدامة : “اخلطاأُ هو: اأْن ل يق�سَد اإ�سابَته، فُي�سيبه 

فيقُتُله”)3).

، وكان ذلك نتيجَة خطاأٍ، ثم  فاإْن اأُ�سيَب اإن�ساٌن مبر�ِص كورونا ب�سبِب خملَّف طبيٍّ
مات فاإنَّ اأهل العلم متفقون على �شقوط الإثم، وثبوت الدية على عاقلة املخطئ)4).

واأما اإن اأُ�سيَب ثمَّ ماَت وكان ذلك نتيجَة اإهماٍل، فالذي يظهر اأن ُيقال بالتف�سيل، 
وذلك يف �سورتني: 

ال�سورة الأولى: اأْن تكوَن الإ�سابُة ب�سبِب �سوِء التخلُّ�صِ من املخلَّفات مّمن ُكّلَف 
بع�ص  قول  على  قيا�ًسا  هذه؛  واحلالة  التخلُّ�َص  اأ�ساء  من  فُيعزر  منها:  بالتخلُّ�ص 
الفقهاء بتعزير الطبيب اإذا ت�سرف بدون علم، بجامع اأن كاًل منهما مل يتقْن ما ل 
ا اإذا اأَخطاأَ يف فعله مثل اأْن ي�سقَي الطبيُب  بد من اإتقانه، قال ابن ر�سد : “واأمَّ
ه، فال يخلو من وجهني: اأحُدهما: اأّل يكون من اأهل املعرفة  املري�َص ما ل يوافُق مر�سَ
)4)45)، والبيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب جماع اأبواب �سفة قتل العمد و�سبه العمد، باب من �سقى 
رجاًل �سمًا 46/8، واحلاكم يف م�ستدركه، ذكر مناقب ب�سر بن الرباء 9/3)2 وقال: �شحيح على �شرط 

م�شلم ومل يخرجاه، و�شححه الألباين يف �شحيح اأبي داود 854/3.
اأخرجه البخاري، كتاب الهبة وف�سلها، باب قبول الهدية من امل�سركني، حديث رقم )5)26)، وم�سلم،   (((

كتاب ال�سالم، باب ال�سم، حديث رقم )90)2).
اإر�ساد الفقيه اإلى معرفة اأدلة التنبيه �ص 524.   (2(

الكايف، لبن قدامة 3/4.  (3(
ينظر: الإجماع، لبن املنذر �ص25).   (4(
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ا اإذا كاَن  فيغّر من نف�شه. والثاين: اأْن يكون من اأهِل املعرفِة فال يغّر من نف�شه. فاأمَّ
ا اإْن كاَن ممْن ل ُيح�سن وغّر من  من اأهل املعرفة ومل يغّر من نف�سه فذلك خطاأٌ، واأمَّ

نف�سه فعليه العقوبة من الإمام بال�سرب وال�سجن”))).

ال�سورة الثانية: اأْن تكوَن الإ�سابُة ب�سبِب �سوِء التخلُّ�صِ ممن كان م�ساًبا باملر�ص: 
اإْن كان يعلُم �سرورة التخلُّ�صِ من هذه  اأْن ُيقال بالتعزيز  ويف هذه ال�سورة ُيحتمل 

املخلَّفات وعدم تركها هماًل، واإن مل يكن يعلْم فحاُله كاملخطِئ. 

احلالُة الثانية: الإ�ضابُة مبر�ِس كورونا ب�ضبِب خملٍَّف طبي ل يعلُم �ضاحُبه 
خطورَته: 

وله �سور: 

ال�سورة الأولى: اأْن يكون ال�سخ�ُص م�ساًبا ول يعلُم اأنَّه م�ساٌب، فانتقل املر�ص 
ب�سبب خملفاته. 

ال�سورة الثانية: اأْن يكوَن من خملَّفات م�ستبٍه به.

ال�سورة الثالثة: اأْن يكوَن من املخلفات اخلطرية لغري امل�ساب. 

اأْن يرتتب على ذلك املوت:  اأ- 

ولذلك �سورتان: 

الأولى: اأن يكون ذلك عن طريق العمد: وذلك اإْن تعّمد نقَل املر�ِص اإلى �سخ�صٍ 
�سليٍم فماَت، فالأقرُب اأنَّ هذا من قتِل �سبِه العمِد عند جمهور العلماء غري املالكية يف 
امل�سهور عندهم)2)، وهم متفقون على اأن الآلة يف قتل �سبه العمد مما ل تقتل غالًبا، 
مع وجوِد ق�سِد اجلناية، جاء يف ك�ّساف القناع: “و�سبه العمد: اأْن يق�سَد اجلنايَة، 

املقدمات املمهدات، لبن ر�سد �ص)49 بت�سرف.   (((
ينظر: بدائع ال�شنائع، للكا�شاين 233/7، بداية املجتهد، لبن ر�سد 433/2، رو�سة الطالبني، للنووي   (2(

24/9)، املغني، لبن قدامة 643/7.
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ا لق�سِد الُعدوان عليه، اأو ق�سَد التاأديب له، في�سرُف فيه مبا ل يقتل غالًبا، ومل  اإمَّ
يجرحه بها فَيقُتل، ق�سَد قتَله اأو مل يق�سْده، �ُسمي بذلك لأنَّه ق�سَد الفعل، واأخطاأ 

يف القتل”))).

وهو اأمٌر حمرٌم، لقول اهلل تعالى: )ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی( 
]البقرة: 90)[.

وفيما يتعلق بامل�سوؤولية اجلنائية املرتتبة على ذلك: فال ق�سا�ص، ولكن جتب فيه 
الدية املغلظة عند القائلني بالقتل �سبه العمد من الفقهاء)2). 

الثانية: اأْن يكوَن ذلك عن طريِق اخلطاأ اأو الإهمال: 

وهذا من القتل اخلطاأ على ما �سبق بيانه. 

اأْن ل يرتّتب على ذلك املوُت:  ب- 

فاإْن كان على �سبيِل العمِد فمحرٌم، وُيحتمل اأْن ُيقال فيه بالتعزير وال�سمان؛ لأنَّ 
التعزيَر م�سروٌع يف كلِّ مع�سيٍة ل حدَّ فيها ول كفارَة على ما �سبقت الإ�سارة اإليه. 

واإْن كان على �سبيِل اخلطاأ فالإثم وامل�سوؤولية مرتفعان.

واهلل اأعلم. 

ك�ساف القناع، للبهوتي 603/5.  (((
ينظر: بدائع ال�شنائع، للكا�شاين 233/7، بداية املجتهد، لبن ر�سد 433/2، رو�سة الطالبني، للنووي   (2(

24/9)، املغني، لبن قدامة 643/7.
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اخلامتة

بعد هذا ال�سري، اأُخّل�ص اأبرز ما جاء يف هذا البحث: 

من . ) فريو�ص  ُي�سببه  ُمعٍد  مر�ٌص  هو:  )كوفيد-9))  امل�ستجد  كورونا  مر�ُص 
�ساللة فريو�سات كورونا، تتمثل اأعرا�سه الأكرث �سيوًعا يف احلّمى، والإرهاق 
وال�سعال اجلاف، بالإ�سافة اإلى اأعرا�ص اأخرى اأقل �سيوًعا كالآلم، واحتقان 

الأنف، وال�سداع.

املخّلفاُت الطبّية ملر�ِص كورونا امل�ستجد هي: كلُّ ما يتخلف عن الإجراءات . 2
الطبية املتخذة ملعاجلة مر�ص اأو مر�سى كورونا )كوفيد-9))، �سواء كانت 

تلك التي جُترى يف مراكز الأبحاث، اأو غرف التنومي، اأو املحاجر ال�سحية.

والتخلُّ�ص . 3 الطبّية  املخّلفات  لفكرة  ُل  ُتوؤ�سِّ ة  واخلا�سّ العاّمة  ال�سرعّية  الأدّلة 
منها. 

معياُر اخلطر يف املخّلفات الطبية خمتلٌف بني وجهة النظر الطبية، ووجهة . 4
النظر الفقهية، ول بد من مراعاة عدة مقامات عند اإرادة �سبط هذا املعيار: 
الوجوب،  اأو  بالتحرمي  القول  مقام  ومنها  والحرتاز،  التحوط  مقام  منها 

ومنها مقام التكلفة املادية.

هناك عدة مراحل وطرق للتخل�ص من املخّلفات الطبية. . 5

التو�سيُف الفقهيُّ للتخلُّ�ص من املخّلفات الطبية هو اأنه من: الإتالف. . 6

التو�سيف الفقهي للجناية بنقل املر�ص املعدي: هو اجلناية بال�سم. . 7

كورونا عن . 8 نقل مر�ص  ب�سبب  احلا�سلة  للجناية  اجلنائية  امل�سوؤولية  تخ�سع 
طريق خملف طبي لعدة اعتبارات، ولها عدة �سور، تختلف يف اأحكامها. 
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واأو�سي بالآتي: 

عقُد ندوٍة اأو حلقِة نقا�ٍص لبحث: الأحكاِم الفقهيِة للمخّلفات الطبية لالأمرا�ص . )
ب�سكل مو�سع، وال�سراكة يف ذلك مع اجلهات النظامية ذات الخت�سا�ص. 

اخلروُج بتو�سياٍت ت�سبُط عمليات التخّل�ص من املخّلفات الطبّية لالأمرا�ص . 2
ب�سكل عام، ولالأمرا�ص املعدية على وجه اخل�سو�ص.

واأ�ساأُل اهلل  اأْن ينفع بهذا البحث، ويبارك فيه، واأْن يعفو عني خطاأي وزللي 
بت�شحيحاته،  فليفدين  واإْن وجد غري ذلك  يدعو يل،  اأْن  نفعًا  ووجَد  قراأَ  وملْن  فيه، 

وليغفر يل. 

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا ونبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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قائمة امل�سادر واملراجع

الكتب والأبحاث املطبوعة: 

اأثر امل�سلحة يف ال�سيا�سة ال�سرعية، الدكتور �سالح الدين النعيمي، دار الكتب . )
العلمية، ط)، 2009م.

اإر�ساد الفقيه اإلى معرفة اأدلة التنبيه، احلافظ اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر ابن . 2
كثري الدم�شقي، حتقيق: علي اإبراهيم م�شطفى، دار الكتب العلمية، بريوت - 

لبنان.
الأ�سباب، . 3 واأي�سر  الطرق  باأقرب  الفقه  لنيل  والألباب  الب�سائر  اأويل  اإر�ساد 

اأ�شواء  مكتبة  عبداملق�شود،  اأ�شرف  ال�شعدي، حتقيق:  نا�شر  بن  عبدالرحمن 
ال�شلف، ط).

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�شبيل - حممد نا�شر الدين الألباين - . 4
املكتب الإ�شالمي - بريوت - ط2 - 405)هـ.

ال�شتذكار، لأبي عمر يو�شف بن عبداهلل بن عبدالب، حتقيق: �شامل حممد عطا . 5
وحممد علي معو�ص، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.

التوا�سل . 6 جملة  اإدري�ص،  �سيدي  عمار  لـ:  الطبية،  النفايات  اإدارة  ا�سرتاتيجية 
العدد47،  الإن�سانية والجتماعية، جامعة باجي خمتار - اجلزائر،  العلوم  يف 

�سبتمرب 6)20.
اأ�سل اعتبار املاآل بني النظرية والتطبيق، الدكتور: عمر جدية، دار ابن حزم . 7

للطباعة والن�شر والتوزيع، بريوت - لبنان، ط)، 430)هـ/0)20م.
اعتبار املاآلت ومراعاة نتائج الت�سرفات درا�سة مقارنة يف اأ�سول الفقه ومقا�سد . 8

ال�شريعة، عبدالرحمن بن معمر ال�شنو�شي، دار ابن اجلوزي، ط)، 424)هـ.



د.  علـي بن عائل بن عبد اهلل األمري

العدد  احلادي واخلمسون  441العدد  احلادي واخلمسون 440

دار . 9 احل�سني،  علي  بن  وليد  الدكتور  الفقهي،  واأثرها  الأفعال  ماآلت  اعتبار 
التدمرية، الريا�ض، ط)، 430)هـ/2009م.

البحر الرائق �شرح كنز الدقائق، لالإمام ابن جنيم امل�شري احلنفي، حتقيق: . 0)
زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع، عالء الدين الكا�شاين، دار الكتب العلمية، . ))
بريوت - لبنان، ط2، 406)هـ.

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، حممد بن اأحمد بن ر�سد احلفيد القرطبي، دار . 2)
احلديث، القاهرة، 425)هـ.

ال�ساوي، . 3) اأحمد  للدردير،  ال�سغري  ال�سرح  على  امل�سالك  لأقرب  ال�سالك  بلغة 
حتقيق: حممد عبدال�شالم �شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.

تومي . 4) ميلود  د.  لـ:  ال�سحية،  املوؤ�س�سات  تكاليف  على  الطبية  النفايات  تاأثري 
وعديلة العلواين، جملة العلوم الإن�شانية بجامعة حممد خي�شر ب�شكرة، العدد 

العا�سر.
تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، حمّمد بن حمّمد احل�سيني، امللّقب مبرت�سى . 5)

بيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار الهداية. الزَّ
تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام، اإبراهيم بن علي بن حممد . 6)

ابن فرحون، مكتبة الكليات الأزهرية، ط)، 406)هـ /986)م.
التخل�ص من النفايات الطبية، للدكتورة اأمل الدبا�سي، مركز التميز البحثي يف . 7)

فقه الق�سايا املعا�سرة، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
التعامل مع امل�سابني بالأمرا�ص العدائية يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية، طاهر . 8)

 .(Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari( حممد الأهدل، جملة
احلنبلي، . 9) رجب  بن  اأحمد  بن  عبدالرحمن  الفوائد،  وحترير  القواعد  تقرير 

حتقيق: م�شهور اآل �شلمان، دار ابن عفان.
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تكلفة ت�شيري نفايات الن�شاط الطبي يف املوؤ�ش�شات ال�شحية، لـ: راوية فجخي، . 20
ر�سالة ماج�ستري، جامعة العربي بن مهيدي، كلية العلوم القت�سادية والتجارية، 

5)20م/6)20م.
عبداهلل . )2 بن  يو�شف  عمر  لأبي  والأ�شانيد،  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد 

للطبع  احلديثة  الفاروق  اإبراهيم،  بن  اأ�شامة  حتقيق:  الأندل�شي،  عبدالب  بن 
والن�شر، ط3، القاهرة - م�سر، 424)هـ/2003م.

تهذيب اللغة، حممد بن اأحمد الهروي الأزهري، حتقيق: حممد عو�ض مرعب، . 22
دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط)، )200م.

اجلامع ال�سحيح املخت�سر، حممد بن اإ�سماعيل البخاري، دار ابن كثري، بريوت . 23
- ط3 - 407) هـ، حتقيق: د. م�شطفى ديب البغا.

لـ: . 24 اأحكام القانون الدويل العام،  حماية البيئة من النفايات اخلطرة يف �سوء 
حممد بواط، جامعة اأبو بكر بلقايد، تلم�شان - اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم 

ال�سيا�سية، 5)20م - 6)20م.
الذخرية، �شهاب الدين اأحمد بن اإدري�ض القرايف، حتقيق: حممد بو خبزه، دار . 25

الغرب الإ�سالمي، بريوت.
رو�سة الطالبني وعمدة املفتني املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف . 26

النووي، حتقيق: زهري ال�شاوي�ض النا�شر: املكتب الإ�شالمي، بريوت - دم�شق - 
عمان، ط3، 2)4)هـ/)99)م.

زاد املعاد يف هدي خري العباد، اأبو عبداهلل حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية، . 27
 - بريوت  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  الأرنوؤوط،  وعبدالقادر  الأرنوؤوط  �شعيب  حتقيق: 

لبنان، ط4، 424)هـ/2003م.
�شنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني البغدادي، حتقيق: عبداهلل ها�شم . 28

مياين املدين، دار املعرفة، بريوت، 386)هـ.
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ن�سيبة . 29 الدكتورة  التكليفي،  ال�سرعي  احلكم  يف  واأثرها  ال�سرعية  ال�سيا�سة 
م�شطفى البغا، دار النوادر، �شوريا - لبنان - الكويت، ط)، 433)هـ/2)20م.

ال�سنن، . 30 حقائق  عن  الكا�سف  امل�سمى  امل�سابيح  م�سكاة  على  الطيبي  �سرح 
احل�شني بن عبداهلل الطيبي، حتقيق: عبداحلميد هنداوي، مكتبة نزار الباز، 

مكة املكرمة - الريا�ص، 7)4)هـ.
غدة . )3 اأبو  عبدال�شتار  حتقيق:  الزرقا،  حممد  اأحمد  الفقهية،  القواعد  �شرح 

وم�سطفى الزرقا، دار القلم.
ال�سرح الكبري على منت املقنع، عبدالرحمن بن حممد بن قدامة، دار الكتاب . 32

العربي، اإ�سراف حممد ر�سيد ر�سا.
والبحث . 33 التحقيق  ق�سم  العثيمني،  �سالح  بن  حممد  البخاري،  �سحيح  �سرح 

للكتاب،  النبالء   - القاهرة  الإ�سالمية،  املكتبة  الإ�سالمية،  باملكتبة  العلمي 
مراك�ض، ط)، 428)هـ.

العربي - . 34 الرتاث  اإحياء  دار  الني�سابوري -  �سحيح م�سلم، م�سلم بن احلجاج 
بريوت - حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي.

�شعيف اأبي داود، حممد نا�شر الدين الألباين، مكتبة املعارف - الريا�ض، ط2، . 35
7)4)هـ.

العيني، . 36 اأحمد  بن  حممود  الدين  بدر  البخاري،  �سحيح  �سرح  القاري  عمدة 
حتقيق: عبداهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، ط)، )42)هـ/)200م.

ال�سروق، . 37 دار  ل�سني،  �ساهني  مو�سى  للدكتور  م�سلم،  �سحيح  �سرح  املنعم  فتح 
ط)، 423)هـ/2002م.

القامو�ص الفقهي لغة وا�سطالًحا، �سعدي اأبو جيب، دار ال�سديق للعلوم - دار . 38
نور ال�شباح، لبنان، ط)، ))20م.

القامو�ص املحيط، حممد بن يعقوب الفريوزاآبادى، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، . 39
نعيم  حممد  باإ�شراف:  الر�شالة  موؤ�ش�شة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق: 
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العرق�ُشو�شي، ط8، 426)هـ.
قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، عز الدين بن عبدال�سالم الدم�سقي، مكتبة . 40

الكليات الأزهرية، القاهرة، 4)4)هـ، راجعه وعلق عليه: طه عبدالروؤوف �سعد.
ل�سان العرب، حممد بن مكرم بن علي ابن منظور الإفريقي، دار �سادر، بريوت، . )4

ط3، 4)4) هـ.
املب�شوط، حممد بن اأحمد ال�شرخ�شي، دار املعرفة، بريوت، 4)4)هـ.. 42
جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، عبدالرحمن بن قا�سم.. 43
خمت�سر �سنن اأبي داود، عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري، ومعه: معامل ال�سنن، . 44

حمد بن حممد اخلطابي، حتقيق: كامل م�شطفى الهنداوي، دار الكتب العلمية.
املدخل الفقهي العام، د. م�شطفى الزرقا، ط)، دم�سق، دار القلم.. 45
مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح، علي بن �سلطان املال الهروي القاري، . 46

دار الفكر، بريوت، ط)، 422)هـ
امل�سوؤولية املرتتبة على اإدارة النفايات الطبية درا�سة فقهية مقارنة، مل�سطفى . 47

عبدالكرمي قنيطة.
امل�ستدرك على ال�سحيحني، حممد بن عبداهلل اأبو عبداهلل احلاكم الني�سابوري، . 48

حتقيق: م�شطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، ))4)هـ.
الر�شالة، . 49 موؤ�ش�شة  الأرنوؤوط،  �شعيب  حتقيق:  حنبل،  بن  اأحمد  الإمام  م�شند 

بريوت - لبنان، ط).
دكتوراه . 50 بحث  الأن�ساري،  فريد  للدكتور  ال�ساطبي،  عند  الأ�سويل  امل�سطلح 

 - املغربية  اململكة  الإن�سانية،  والعلوم  الآداب  كلية  الإ�سالمية،  الدرا�سات  يف 
املحمدية، 999)م.

امل�شنف، اأبو بكر عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم، حتقيق: حمد اجلمعة وحممد . )5
اللحيدان، مكتبة الر�شد، ط)، 425)هـ.
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معجم البلدان، ياقوت بن عبداهلل احلموي، دار الفكر، بريوت.. 52
معجم اللغة العربية املعا�شرة، الدكتور اأحمد خمتار عمر، عامل الكتب، ط)، . 53

429)هـ.
املعجم الو�سيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.. 54
معجم لغة الفقهاء، حممد روا�ص قلعجي، حامد �سادق قنيبي، دار النفائ�ص، . 55

ط2، 408)هـ.
مكتبة . 56 املقد�سي،  قدامة  بن  بن حممد  اأحمد  بن  الدين عبداهلل  موفق  املغني، 

القاهرة، 388)هـ.
عبدال�شالم . 57 حتقيق:  زكريا،  بن  فار�ض  بن  اأحمد  احل�شني  اأبو  اللغة،  مقايي�ض 

هارون، دار الفكر، 399)هـ.
ال�سرعية . 58 الأحكام  من  املدونة  ر�سوم  اقت�سته  ما  لبيان  املمهدات  املقدمات 

والتح�سيالت املحكمات لأمهات م�سائلها امل�سكالت، اأبو الوليد حممد بن اأحمد 
بن ر�شد القرطبي، حتقيق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية.

الأوقاف . 59 وزارة  الزرك�سي،  عبداهلل  بن  حممد  الفقهية،  القواعد  يف  املنثور 
الكويتية، ط2، 405)هـ. 

املوافقات يف اأ�شول ال�شريعة، لأبي اإ�شحاق ال�شاطبي، حتقيق: حممد الفا�شلي، . 60
املكتبة الع�سرية، بريوت.

املعروف . )6 املغربي،  الطرابل�سي  مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، حممد 
باحلطاب املالكي، دار الفكر، ط3، 2)4)هـ.

املو�شوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية بالكويت، ط)، . 62
433)هـ. 

اإحياء . 63 دار  عبدالباقي،  فوؤاد  حممد  حتقيق:  اأن�ض،  بن  مالك  الإمام  املوطاأ، 
الرتاث، م�سر.
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بن . 64 عبداهلل  بن  عبدامللك  املعايل  اأبو  الإمام  املذهب،  دراية  يف  املطلب  نهاية 
يو�شف اجلويني، حتقيق: حممد عثمان، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.

مقالت ومواقع على الإنرتنت: 

عرب . ) منها  والتخل�ص  اخلطرة  النفايات  نقل  يف  التحكم  ب�ساأن  بازل  اتفاقية 
احلدود.

مقال: تكلفة التخل�ص من املخلفات الطبية، لـ: الطاهر الثابت، موقع املخلفات . 2
.medicalwaste.org.ly :الطبية، على الرابط

3 ..https://www.alukah.net :موقع الألوكة، على الرابط
4 .https://www. ال�سعودية:  العربية  باململكة  ال�سحة  لوزارة  الر�سمي  املوقع 

.moh.gov.sa

5 ..www.epa.gov موقع حماية البيئة الأمريكية
6 ..mayoclinic.org/ar :موقع مايو كلينك، على الرابط
7 ..https://www.who.int/ar :موقع منظمة ال�سحة العاملية بالعربي
8 ..https://www.meemapps.com :موقع ميم مل�سطلحات الأعمال، على الرابط
9 ..https://www.healthline.com موقع هيلث لين باللغة الإجنليزية

لدول . 0) التعاون  جمل�ص  بدول  ال�سحية  الرعاية  نفايات  لإدارة  املوحد  النظام 
الوزراء  مبجل�ص  اخلرباء  هيئة  موقع  على  من�سور  والنظام  العربية،  اخلليج 

 .lows.boe.gov.sa :باململكة العربية ال�سعودية
للدكتور: . )) البيئية،  احلماية  وحتديات  املخاطر  اأفريقيا،  يف  اخلطرة  النفايات 

.www.qiraatafrican.com :سبحي رم�سان فرج، على موقع قراءات اإفريقية�



د.  علـي بن عائل بن عبد اهلل األمري

العدد  احلادي واخلمسون  PBالعدد  احلادي واخلمسون 446

فهر�س املحتويات

املقدمة........................................................................  385
390  ............................... التمهيد: التعريف مبر�ص كورونا )كوفيد-9)) 
393  ........... املبحث الأول: حقيقة املخلفات الطبية ملر�ص كورونا )كوفيد-9)) 
املطلب الأول: تعريف املخلفات الطبية ملر�ص كورونا )كوفيد-9)) ........  393
395  .... املطلب الثاين: تق�شيمات املخلفات الطبية ملر�ض كورونا )كوفيد-9)) 

املبحث الثاين: الأحكام الفقهية املتعلقة باملخلفات الطبية ملر�ض كورونا 
)كوفيد-9))...........................................................  403
403  ........................ املطلب الأول: التاأ�سيل ال�سرعي للمخلفات الطبية 

املطلب الثاين: معيار اخلطر يف املخلفات الطبية ملر�ض كورونا )كوفيد-9))
4(4  ................................................... من وجهة نظر الفقه 

املطلب الثالث: الأحكام الفقهية املتعلقة بالتخل�ص من املخلفات الطبية ملر�ص
كورونا )كوفيد-9)) ...................................................  420

املطلب الرابع: الأحكام الفقهية املتعلقة بانتقال املر�ص عن طريق املخلفات
428  ................................................................. الطبية 
437  ....................................................................... اخلامتة
439  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 



التدابير الو�قائية من األمراض 
الوبائية في ضوء الشريعة اإلسالمية

اإعداد: 
يا�سني اخلليفة الطيب املحجوب الزياتي

باحث �رشعي مبركز النخب العلمية يف اململكة العربيَّة ال�سعودية 
معد لر�سالة دكتوراه يف الفقه املقارن بكلية ال�رشيعة والقانون

يف جامعة اأم درمان الإ�سالمية



ياسني اخلليفة الطيب احملجوب الزياتي
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املقدمة

ٍد  الُم على ر�سوِلنا حُممَّ الُة وال�سَّ ِ  َرِبّ  الأَْرَباب وُم�َسِبّب الأ�سباب، وال�سَّ  احلمُد  هلَلّ
اب، وعلى اآله و�شحبه  الأجناب، والتَّابعني لهم باإح�شاٍن  اإلى  يوم  املاآب. ِبِيّ  الأََوّ الَنّ

ا َبْعُد:  اأمَّ

ْف�ص، والَعْقل،  ين، والنَّ ُروَرات اخلم�ص، وهي: )الدِّ فاإنَّ الإ�سالَم جاَء بحفِظ ال�سَّ
ُروَرات اخلم�ص  ال�سَّ وِمْن هذه  ًة حلفِظها،  ِوَقاِئيَّ َتَداِبرَي  لها  و�َسَرَع  واملال)،  �ْسل،  والنَّ
جميعها،  ُروَرات  ال�شَّ َفظ  حُتْ فبِحْفِظها  الَب�َشِريَّة(،  ْف�ض  )النَّ كبريٌة:  ٌة  يَّ اأَهمِّ لها  الَِّتي 
ْف�ِص اهتماًما كبرًيا، وو�سع �سرائَع كثريًة  وب�سياِعها ت�سيع؛ ولهذا اْهَتمَّ الإ�سالُم بالنَّ

حلفِظها ورعاَيِتها. 

َع التََّداِبرَي  ْف�ص: ِوقايَتها من الأَْمَرا�ص، فَو�سَ ا �سَرَعه الإ�سالُم حلفِظ النَّ واإِنَّ مِمَّ
ا الأَْمَرا�ض امْلُْعِدَية  و�شً ِمي الإن�شان من الأَْمَرا�ض َقْبل ُوُقوِعَها، ُخ�شُ الكثريَة الَِّتي حَتْ
ي َجاِئَحة ُكوُرونا )ُكوِفيد 9)) احلايل؛ كان ِمن امْلُِهمِّ ِذْكُر هذه  والَوَباِئيَّة، ويف ِظلِّ َتَف�سِّ

ِة عليها. الَّ و�ِص الدَّ التََّداِبري الِوقاِئيَّة، وبياُن النُّ�سُ

را�سة  ة للبحث والدِّ عوديَّ ُة ال�سُّ ُة الِفْقهيَّ َعْتها اجلمِعيَّ ومَلَّا َوَقْفُت على امل�سائل الَِّتي َو�سَ
رة: )نازلة فريو�س ُكوُرونا امل�ضتجد)؛ َوَقَع اختياري على مو�سوع  اِزَلة املعا�سِ يف هذه النَّ
امْلَُعْنَوِن لها بـ )التََّداِبري الِوَقاِئيَّة  التََّداِبري الِوقاِئيَّة، وَرِغْبُت امل�ساركة بهذه الورقات 

ِريَعة الإِ�ْضاَلِميَّة). ِمَن الأَْمَرا�ِس الَوَباِئيَّة يف �َضْوِء ال�ضَّ
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يَّة مو�ضوع البحث:  اأَهمِّ

قاط  التَّاِلية:  ُة  املو�شوع  يف النِّ يَّ ُز اأَهمِّ َتْبُ

احلا�سر، . ) الوقِت  يف  ا�ص  النَّ َتُهمُّ  ِتي  الَّ املو�سوعات  من  املو�سوع  هذا  َكْون 
ا يف ِظلِّ َجاِئَحة َمَر�ص كورونا احلايل الَِّذي اْجَتاح العامَل باأَ�ْسِره. و�سً ُخ�سُ

ْف�ص، والَّتي . 2 ة امْلَُتَعلَِّقة بحفِظ النَّ اأنَّ م�ساألَة التََّداِبري الِوقاِئيَّة من امل�سائل امْلُِهمَّ
ُروَرات اخلم�ص الَِّتي جاَء الإ�سالُم بحفِظها.  هي ِمن ال�سَّ

بَّ . 3 ، واأنَّه �َسَبَق الطِّ اأنَّ َبْحَث هذا املو�سوع فيه بياٌن لَعَظَمِة التَّ�ْسِريع الإ�سالميِّ
ة. ة ِمن الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّ ِع َمَباِدئ التََّداِبري الِوقاِئيَّ احلديَث يف َو�سْ

اأ�ضباب اختيار املو�ضوع: 

دعاين لختياِر هذا املو�شوع والِكَتاَبِة فيه، ما يلي: 

يَّة مو�سوِع البحث. . ) ما �سبق َبَياُنه يف اأَهمِّ

جهاًل . 2 منها،  ر  جُّ والتَّ�سَ الِوقاِئيَّة،  بالتََّداِبري  ا�ص  النَّ بع�ص  اْلِتَزاِم  َعَدُم 
ِتها.  يَّ ِتها واأهمِّ مب�ْسروِعيَّ

ة . 3 الِعْلِميَّ َلٌة باحلقائق  الَِّتي لها �سِ ة  ِعَناَيُة الباِحِث بالِكَتاَبِة يف امل�سائل الِفْقِهيَّ
ِقيق.  ه الدَّ �سَ ثِّل َتَخ�سُّ رة؛ وهي مُتَ امْلُعا�سِ

ُم�ْضِكلَة البحث: 

ُل ُم�ْسِكلُة البحث يف الأ�سِئلة الآتية:  َتَتَمثَّ

ما مفهوم التََّداِبري الِوقاِئيَّة، والأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة؟. )

يَّة هذه التََّداِبري، وما الأُ�ُس�ص الَِّتي تقوم عليها؟. 2 ما اأَهمِّ

ة امْلَُتَّخَذة للِوقاَية من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة؟. 3 ة والإْر�ساِديَّ ما التََّداِبري الإْلزاِميَّ

ة التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة؟. 4 وِليَّ على َمن تقع َم�ْسوؤُ
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منهج البحث: 

ة  ل مِلَ�ْسُروِعيَّ ِتي ُتوؤَ�سِّ ة الَّ ْرِعيَّ و�ص ال�سَّ ا�ستخدمُت املنهَج ال�ستقرائيَّ يف جمع النُّ�سُ
التَّْحليليَّ يف حتليِل  الَوَباِئيَّة، كما ا�شتخدمُت املنهَج  الأَْمَرا�ض  الِوقاِئيَّة من  التَّداِبري 

َتِمُلها. ْرِعيَّة، وبياِن املعاين الَِّتي حَتْ و�ض ال�شَّ مدلولت النُّ�شُ

اأهداف البحث: 

  َيْهِدُف  البحُث اإلى حتقيِق ما يلي: 

ة والأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة.. ) بيان مفهوم التََّداِبري الِوقاِئيَّ

ة والأُ�ُس�ص الَِّتي تقوم عليها.. 2 ة التََّداِبري الِوقاِئيَّ يَّ تو�سيح اأَهمِّ

ة امْلَُتَّخَذة للِوقاَية من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة.. 3 ة والإْر�ساِديَّ ِذْكر اأََهمِّ التََّداِبري الإْلزاِميَّ

معرفة امل�ْسوؤُول عن التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة.. 4

ُحدود البحث: 

ملكافحة  امْلَُتَّخَذة  ة  الِوقاِئيَّ التََّداِبري  واأهمِّ  اأبرز  على  البحث  هذا  يف  اقت�سرُت 
كورونا  مر�ص  من  للِوقاَية  اليوَم  ِبُعها  ِتْلَك  اَلِّتي  َنَتّ ا  و�سً الَوَباِئيَّة،  وُخ�سُ الأَْمَرا�ص 

)كوفيد 9)) احلايل. 

اِبَقة:  را�ضات ال�ضَّ الدِّ

را�سات الَِّتي تناولت جانًبا من التََّداِبري الِوقاِئيَّة من  ل �سكَّ اأنَّ هناك عدًدا من الدِّ
الع على ِدرا�سٍة �سملْت اأبرز  ن من الطِّ ي مل اأمتكَّ ّ الأَْمَرا�ص، ولكن بعد البحث والَتَّق�سِ
التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة، وقد وجدُت بحًثا واحًدا يلتقي مع بحثي  يف 
بع�ص اجلوانب، وهو البحث امْلَُعْنَون بـ )التََّداِبري الِوقاِئيَّة ملكافحة الأَْمَرا�ص امْلُْعِدَية 
َح�َسن عبدالَفتَّاح  ْكتور  للدُّ بِّ احلديث):  والطِّ الإ�سالميِّ  الِفقه  والَوَباِئيَّة من منظور 

د، من�سور بتاريخ 436)ه/5)20م. يِّ ال�سَّ

وقد جاء البحث يف اأربعة مباحث: 
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اأ�سيل له. ل: التَّعريف مب�سطلحات البحث والتَّ املبحث الأوَّ

املبحث الثَّاين: موقف الِفقه الإ�شالميِّ من مكافحة انتقال الَعْدَوى.

بِّ احلديث من الَعْدَوى وُطُرِق انتقالها. املبحث الثَّالث: موقف الطِّ

. ة للتَّدابري الِوقاِئيَّة ملكافحة الَعْدَوى يف الِفقه الإ�سالميِّ ابع: �سور تطبيِقيَّ املبحث الرَّ

ابع فقط؛ فقد ذكر فيه بع�ص التََّداِبري  ويلتقي بحثي مع هذا البحث يف املبحث الرَّ
الِوقاِئيَّة، ومن التََّداِبري الَِّتي اتَّفق البحثان على ِذْكِرها: 

راب، وعربَّ عنه هو بـ )كراهة التَّنف�ص يف . ) عام وال�سَّ احِلْر�ص على َنَظاَفة الطَّ
راب).  عام وال�سَّ فخ فيه، و َتْغِطَية اآنية الطَّ الإناء اأو النَّ

ّي، وعربَّ عنه بـ )اخلروج من الأر�ص امْلَْوُبوَءة).. 2 حِّ احَلْجر ال�سِّ

ا ُمْعِدًيا اأو َوبائيًّا . 3 ّي، وعربَّ عنه بـ )الِوَقاَية مبنع قدوم املري�ص مر�سً بِّ الَعْزل الطِّ
اء). حَّ على الأ�سِ

وَحْظر  بالتََّداِوي،  ) الإِْلَزام  اإليه:  امل�سار  البحث  يف  ُتْذكر  مل  الَِّتي  التََّداِبري  ومن 
و َتْغِطَية  الأَْنف  َيّة،  ْخ�سِ َظاَفة  ال�َسّ والنَّ اجَل�َسِدّي،  والتَّباُعد  َفر،  ال�سَّ ومنع  التَّْجوال، 
به  ا  اْنَفَرد  مِمَّ وهذا  املري�ص)،  ُنّب  ُماَلَم�َسة  وجَتَ َعال،  ال�سُّ اأو  الُعَطا�ص  عند   واْلَفم 
اه  ة جُتَ بحثي، بالإ�سافة اإلى ذكر الأُ�ُس�ص الَِّتي تقوم عليها التََّداِبري الِوقاِئيَّة، وامل�سوؤُوليَّ

التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة.

اإجراءات البحث: 

فحة ورقم احلديث، . ) ة ِبِذْكر اجلزء وال�سَّ ِليَّ ْجُت  الأحاديث من م�سادرها الأَ�سْ َخرَّ
ِحيَحنْي اأو اأحدهما  اكتفيُت بالعزو اإليهما، واإن كان يف  فاإن  كان  احلديُث  يف  ال�سَّ

ة الأخرى، ونقلُت  ُحْكَم  اأهل احلديث عليه. َنّ جُته من كتب ال�سُّ غريهما َخَرّ

هات امل�سادر يف التَّوثيق، واكتفيُت بذكر ا�سم امل�سدر فقط، . 2 اعتمدُت على اأُمَّ
ومل اأذكر �ساحبه اإلَّ عند احلاجة لذلك. 
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ُكُتِب  اللُّغِة  وغريِب  احلديِث . 3 ُمْعَتِمًدا يف ذلك على  الغريبة،  الألفاظ  �سرحُت 
كل ما يحتاج اإلى �سبط من الكلمات الَِّتي  ة، و�سبطُت بال�سَّ َنّ  و�سروِح ُكُتِب ال�ُسّ

ُت�ْسِكل قراءتها، وَيْلَتِب�ُص نطقها.

مل  اأَُتْرِجم  لالأَْعالم الوارد ذكُرهم يف البحث؛ خ�سية  الإطالة، واكتفيُت بِذْكر . 4
اخت�ساًرا  )ت)  بحرف  م�سبوقًة  للَعَلم،  ِذْكٍر  ِل  اأوَّ عند  امْلَنت  يف  الوفاة  �سنِة 

.( َ لكلمة )ُتُويفِّ

قيم، و�سعيُت َجاِهًدا . 5 اعتنيُت بقواعد اللُّغة العربيَّة، والإمالء، وعالمات الرتَّ
ُنّب ال�ستطراد. جَتَ

هيكل البحث: 

ة،  وخامِتَ مباِحث،  واأربعة  ومتهيد،  َمة،  ُمقدِّ يف  يكون  اقت�سْت  طبيعة  البحث  اأن 
وفهاِر�ص: 

ة املو�سوع، واأ�سباب اختياره، وُم�ْسِكَلة البحث، ومنهجه،  يَّ َمة: وت�ستمل على: اأهمِّ املَُقدِّ
اِبَقة، واإجراءات البحث، وهيكله. را�سات ال�سَّ واأهدافه، وحدوده، والدِّ

ة والأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة، وفيه مطلبان:  التَّْمِهيد: َماِهَيّة التََّداِبري الِوقاِئيَّ

ل: تعريف التََّداِبري الِوقاِئيَّة. املطلب الأوَّ

املطلب الثَّاين: تعريف الأَْمَرا�ض الَوَباِئيَّة.

ة واأُ�ُس�ُسها، وفيه مطلبان:  ة التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّ يَّ ل: اأَهمِّ املبحث الأوَّ

ة التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة. يَّ ل: اأَهمِّ املطلب الأوَّ

املطلب الثَّاين: الأُ�ُش�ُض الَِّتي تقوم عليها التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ض الَوَباِئيَّة.

ة امْلَُتَّخَذة للِوقاَية من الأَْمَرا�ض الَوَباِئيَّة، وفيه خم�شة  املبحث الثَّاين: التََّداِبري الإْلزاِميَّ
مطالب: 

 . يُّ بِّ ل: الَعْزُل الطِّ املطلب الأوَّ
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املطلب الثَّاين:  الإِْلَزاُم بالَتَّداِوي.

. يُّ حِّ املطلب الثَّالث: احَلْجُر ال�سِّ

ابع: َحْظُر التَّْجوال. املطلب الرَّ

َفر.  املطلب اخلام�ص: َمْنُع ال�سَّ

وفيه  الَوَباِئيَّة،  الأَْمَرا�ص  من  للِوقاَية  امْلَُتَّخَذة  ة  الإْر�ساِديَّ التََّداِبري  الثَّالث:  املبحث 
خم�سة مطالب: 

ل: التَّباُعد اجَل�َسِدّي. املطلب الأوَّ

ُة.  َيّ ْخ�شِ َظاَفُة  ال�َشّ املطلب الثَّاين: النَّ

َعال. املطلب الثَّالث:  َتْغِطَيُة  الأَْنِف  واْلَفِم ِعْنَد الُعَطا�ص اأو ال�سُّ

ُب  ُماَلَم�َسِة املِري�ص.  ُنّ ابع: جَتَ املطلب الرَّ

راب. َعاِم وال�سَّ املطلب اخلام�ص: احِلْر�ُص على َنَظاَفِة الطَّ

اه التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة، وفيه مطلبان:  ة جُتَ ابع: امَل�ْسوؤُوِليَّ املبحث الرَّ

اه التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة. ُة  احَلاِكم جُتَ ل: َم�ْسوؤُوِليَّ املطلب الأوَّ

اه التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ض الَوَباِئيَّة. ة جُتَ ِعيَّ ُة الرَّ املطلب الثَّاين: َم�ْشوؤُوِليَّ

اخلامتة: وفيها: اأهم النتائج.

الفهار�ص: وت�ستمل على: 

• فِهْرِ�ص امل�سادر واملراجع. 	

• ِفْهِر�ص املو�سوعات.	
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ْمِهيد التَّ

َداِبري الِوقاِئيَّة والأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة ة التَّ َماِهَيّ

ل املطلب الأوَّ
َداِبري الِوقاِئيَّة تعريف التَّ

غَة: جمع تَدْبِري، وهو: النَّظر اإِلى ما َتوؤُول اإليه عاِقَبُة الأمر))). التَّدَابِري يف اللُّ

ُه عن الأذى)2). والِوقاِئيَّة: ِن�ْسَبة اإلى الِوقاَية، وهي: ُكلُّ ما َوقى �َسْيًئا و�سانه و�َسرَتَ

و)التََّداِبري الِوقاِئيَّة(: م�سطلح عامٌّ ي�سمل جميع الو�سائل امْلَُتَّخَذة حلماية �سيٍء 

يء املراد حمايته،  ال�سَّ الو�سائل  باختالف  ع حدوثه، وتختلف هذه  ُيَتَوقَّ ِمْن خطٍر  ما 
ع حدوثه. واخلطر امْلَُتَوقَّ

ياق الَِّذي َيِرد  وبهذا ُيْعَلم اأنَّ م�سطلَح )التََّداِبري الِوقاِئيَّة) يختلف باختالف ال�سِّ
فيه، والَفنِّ الَِّذي يحويه، واملراُد هنا: التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة.

الفرد  حِلماية  ُتتََّخذ  ِتي  الَّ الإجراءات  باأنَّها:  يِّ  بِّ الطِّ ال�سطالح  يف  َفْت  ُعرِّ وقد   
واملجتمع من الأَْمَرا�ص املختِلفة؛ وذلك مبنع حدوثها اأو وقف انت�سارها)3). 

، هي: اأنَّ هذه الإجراءات اُتِّخذْت بعد  وعالقة  املعنى الُلَّغِويِّ  باملعنى  ال�سطالحيِّ
والغر�ُص  من  التََّداِبري  ُلَغًة،  املَر�ص، وهذا هو معنى  عاِقَبُة  اإليه  َتوؤُول  ما  اإِلى  النَّظر 

ا�ص عن اأذى املَر�ص، وهذا هو معنى الِوقاَية  ُلَغًة. َياَنُة النَّ  اِتّخاِذ هذه التََّداِبري هو  �سِ
َحاح )655/2)؛ معجم مقايي�ص اللَُّغة )324/2)؛ ِل�َسان الَعرب )273/4)، مادة )د ب ر). ال�سِّ  (((

تهذيب اللَُّغة )278/9)؛ ِل�َسان الَعرب )5)/)40)؛ َتاج الَعُرو�ص )226/40)، مادة )و ق ي).  (2(
يَّة  بِّ الطِّ املو�سوعة  )3598/7)؛  َرة  امْلَُي�سَّ ة  العربيَّ املو�سوعة  )9/27)))؛  الَعامَلِيَّة  ة  العربيَّ املو�سوعة   (3(

 الِفْقِهَيّة، �ص ))94).
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تدابري  فهناك  املَر�ص،  نوع  باختالف  تختلف  الأَْمَرا�ص  من  الِوقاِئيَّة  والتََّداِبري 
الَوَباِئيَّة،  امْلُْعِدَية  الأَْمَرا�ص  من  ِوقاِئيَّة  وتدابري  امْلُْعِدَية،  غري  الأَْمَرا�ص  من  ِوقاِئيَّة 

وتدابري ِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص امْلُْعِدَية غري الَوَباِئيَّة.

َنا يف هذا البحث التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة، والَّتي ميكن  والَِّذي َيُهُمّ
تق�سيمها اإلى ق�سمني: 

ة الإْلزاِميَّة. الق�سم الأول: التََّداِبري الِوقاِئيَّ

ة الإْر�ساِديَّة. والق�سم الآخر: التََّداِبري الِوقاِئيَّ

 ، الِوَقاِئيِّ التَّْدِبري  ُة  يَّ اأَهمِّ اأبرزها:  من  اأمور،  ِة  ِعَدّ على  و َيْنَبِني  هذا  التَّق�سيم 
اأو عدمه، ومدى  اْلِتَزام املجتمع  واإمكان عالجه  انت�ساره،  املَر�ص، و�سرعة  وخطورة 

لطة امل�سوؤولة عن حماية املجتمع.  بهذه التََّداِبري، وال�سُّ

ْدِبرُي الِوَقاِئيُّ اإلزاميًّا يف َمَر�ٍص دون َمَر�ٍص اآخر، ويف جمتمٍع  ولذلك قد يكون التَّ
دون اآخر. 

املطلب الثَّاين

تعريف الأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة

َحدِّ  الكاِئُن احليُّ عن  به  ما خرج  ُكلُّ  وهو:  اللَُّغة: جمع مر�ص،  )الأَْمَرا�س( يف 

: خروج  بِّ ، فهو يف ا�سطالح الطِّ ة)))، وا�سطالًحا  ل  يخرج عن معناه الُلَّغِويِّ حَّ ال�سِّ
ة والعتدال)2). حَّ اجل�سم عن حال ال�سِّ

مادة  الو�سيط )863/2)،  املعجم  الَعرب )232/7)؛  ِل�َسان  اللَُّغة )5/))3)؛  مقايي�ص  ينظر: معجم   (((
)م ر �ص).

َرة  ة امْلَُي�سَّ ة  الِفْقِهَيّة، �ص )845)؛ املو�سوعة العربيَّ يَّ بِّ يَّة )50/2)؛ املو�سوعة الطِّ بِّ معجم امل�سطلحات الطِّ  (2(
 .(3094/5(
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فه  )))، ويف ال�سطالح عرَّ و)الَوَباِئيَّة( ِن�ْضَبة اإلى الَوَباء، وهو يف اللَُّغة: املَر�ص العامُّ

ا�ص يف جهٍة من اجلهات دون غريها، يخالف  الفقهاء باأنَّه: َمَر�ٌص َيُعمُّ الكثري من النَّ
ي اإلى املوت غالًبا”)3). هم: “وُيْف�سِ ما اعتادوه من اأَْمَرا�ص)2)، وزاد بع�سُ

من  جماعًة  يُب  ُي�سِ النت�سار،  �سريُع  ماألوٍف،  غرُي  مر�ٌص  باأنَّه:  الأطباُء  فه  وعرَّ
ٍد)4). دَّ َنٍة ويف وقٍت حُمَ ٍة ُمَعيَّ ا�ص يف منطقٍة اأو مناطَق ُجْغرافيَّ النَّ

وامْلاَُلَحظ هنا اأنَّ تعريَف املَر�ص الَوَباِئيِّ هو نف�سه تعريف الَوَباء؛ ولذلك اكتفيُت 
ة ُيْطَلق عليها اأَْوِبَئة  وَوَباِئَيّات. به. والأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّ

ا اإلَّ  ُح اأنَّ امَلَر�َص ل  يو�سف  بكونه َوَباِئيًّ ِطالِحيِّ َيتَّ�سِ ومن التَّْعِريف الُلَّغِويِّ وال�سْ
ُة  اأُُمور، وهي:  اإذا اجتمعت فيه  ِعَدّ

اأن يكوَن �سريَع النت�سار.. )

ا�ص.. 2 يَب جماعًة من النَّ اأن ُي�سِ

نٍة)5).. 3 اأن يكوَن يف منطقٍة اأو مناطَق ُمَعيَّ

د)6).. 4 دَّ اأن يكوَن يف وقٍت حُمَ
َحاح ))/79)؛ امْلُْحَكم لبن �ِسيَده )0)/566)؛ ِل�َسان الَعرب ))/89))، مادة )و ب اأ). ال�سِّ  (((

َوِوّي على م�سلم  اأ )98/7))؛ اإِكَمال امْلُْعِلم بفوائد م�سلم )32/7))؛ �سرح النَّ ينظر: املنتقى �سرح امْلَُوطَّ  (2(
هر الفائق �سرح كنز الدقائق ))/375)؛ �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )55/4)). )4)/204)، النَّ

َوِوّي على  اأ ))/57))؛ �سرح النَّ مطالع الأنوار على �سحاح الآثار )64/6))؛ القت�ساب يف غريب امْلَُوطَّ  (3(
م�سلم )3)/87)).

ة الَعامَلِيَّة )48/27). يَّة )45/2))؛ معجم الَوَباِئَيّات، �ص )87)؛ املو�سوعة العربيَّ بِّ معجم امل�سطلحات الطِّ  (4(
ه اإذا عمَّ جميع مناطق العامل اأو اأغلبها ي�سمى َجاِئَحة )Pandemic) وهي الَوَباء العاملي، ومثال ذلك:  لأنَّ  (5(
.(COVID-19( الإنفلونزا الإ�سبانية الَِّتي اجتاحت العامل عام 8)9)م، ومر�ص فريو�ص كورونا احلايل
ُيْطَلق عليه: املَر�ص  من،  ة طويلة من الزَّ مِلُدَّ ُيَباِرُحها،  نٍة ل  ُمَعيَّ اأماكن  اإذا كان منت�سًرا يف  لأنَّ املَر�َص   (6(
املتوطن )Endemic disease)، ومثاله: مر�ص املالريا املتوطن يف بع�ص الأماكن الأفريقيَّة، والآ�سيويَّة. 

ينظر: اأ�سا�سيات علم الوبائيات، �ص )60))؛ معجم الَوَباِئَيّات، �ص )86).
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اأن يكوَن غرَي ماألوٍف))).. 5

َي اإلى املوت يف الغالب)2).. 6 اأن ُيْف�سِ

 ،(Cholera( والكولريا   ،(Plague( اعون  الطَّ ة:  الَوَباِئيَّ الأَْمَرا�ص  اأمثلة  ومن 
.(3((Ebola( والإيبول ،(Bird flu( ُيور واإنفلونزا الطُّ

اأما مر�ص كورونا احلايل )COVID-19) في�سمى َجاِئَحة )Pandemic)؛ لأنَّه 
ا: )الَوَباء العاملّي)، اأما  َعمَّ جميع مناطق العامل اأو اأغلبها، وميكن اأن ُيْطَلَق عليه اأي�سً
واحدة  امَلَر�ُص يف منطقة  كان  اإذا  اإلَّ  ُتْطَلُق  َدة، فال  َرّ وباء )Epidemic)  جُمَ كلمة 
كورونا  على مر�ص  يَّة  حِّ ال�سِّ مات  املنظَّ اأطلقت  بب  ال�سَّ ولهذا  َدة)4)؛  َدّ مناطق  حُمَ اأو 
ني وما حولها، ولكن بعد انت�ساره  احلايل ا�سم )الَوَباء) ِحيَنَما كان منح�سًرا يف ال�سِّ

َي )َجاِئَحًة). يف جميع اأَْنَحاِء العامل �ُسمِّ

ا قد  ا�ص م�سبباته وطرق الِوقاَية منه، بل قد يجدون عالًجا له، واأي�سً لأنَّ املَر�َص املاألوف قد يعرف النَّ  (((
ًة له كما هو معلوم يف علم املناعة، واأما يف حال املَر�ص  اَدّ ميتلك اجلهاز املناِعيُّ لالإن�سان اأج�ساًما  ُم�سَ
اجلديد فُكلُّ هذه الحتياطات تكوُن معدومًة، وهنا َيْكُمُن اخلطر، فيموت ب�سبب هذا املَر�ص كثرٌي من 

ي َوَباًء.  ا�ص قبل اإيجاد ِعالج له ومعرفة �ُسُبل مكافحته؛ ولذلك �ُسمِّ النَّ
هم، كما �سبق.  ِفني للَوَباء، وَن�صَّ عليه بع�سُ )2)  الإف�ساء  اإلى  املوت، اأَْهَمَله اأكرُث امْلَُعرِّ

الَوَباء  الَِّتي وقفُت عليها مل ت�سف  التَّعريفات  اأنَّ  اإل  ُمْعِدَيٌة  ة  الَوَباِئيَّ الأَْمَرا�ص  اأغلَب  اأنَّ  غم من  وبالرَّ
رة )2392/3):  ة امْلُعا�سِ ه ُمْعٍد، �سوى قول الدكتور اأحمد خمتار عمر يف كتابه معجم اللَُّغة العربيَّ باأنَّ
واحليوان  الإن�سان  ي�سيب  مكان  اإلى  مكان  من  النت�سار  �سريع  العدوى،  �سديد  مر�ٍص  ُكلُّ  “الَوَباء: 
الأوبئة  لكتاب  ترجمته  مقدمة  يف  اد  عبداجلوَّ حممود  اأحمد  وقول  قاتال”.  يكون  ما  وعادًة  بات،  والنَّ
يُب الأعداَد  والتاريخ: ل�سلدون وات�ص، �ص )8): “الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة: هي يف الأ�سل اأمرا�ص ُمْعِدَية ُت�سِ
الكبريَة من الب�سر”، مما َيدلُّ على اأنَّ الَوَباَء قد يكون ُمْعِدًيا اأو غرَي ُمْعٍد كالأَْمَرا�ص النَّاجتة عن  الَتّلُوّث 

. الِبيِئيِّ
رة )2392/3). ة امْلُعا�سِ معجم الَوَباِئَيّات، �ص )87)؛ معجم اللَُّغة العربيَّ  (3(

ة الَعامَلِيَّة )08/23)). ينظر: املو�سوعة العربيَّ  (4(
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املبحث الأوَّل
َداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة واأُ�ُس�ُسها ُة التَّ يَّ اأَهمِّ

ل املطلب الأوَّ
َداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة ُة التَّ يَّ اأَهمِّ

ْوع  الإن�شاين  ٌة ُكبى، فبها  ُيْحَفظ النَّ يَّ ة اأَهمِّ للتََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ض الَوَباِئيَّ
من  وغايٌة  الإ�سالميَّة  ِريَعة  مقا�سد  ال�َسّ من  مق�سٌد  وهذا  والنقرا�ص،  وال  الزَّ من 
بعد  ُوُقوِعِه، ورفعه عنها  َرر عنها قبل  ال�سَّ ْف�ص ودفع  النَّ غاياتها؛ فقدجاءت بحفظ 
اأمثل  من  وهذا  ُوُقوِعِه،  قبل  َرر  ال�سَّ دفع  و�سائل  ُة هي من  الِوقاِئيَّ َداِبرُي  والتَّ ُوُقوِعِه، 
ْفِع))5)،  ْفُع اأ�سهُل من الرَّ َرر؛ وهو ما ُيعرَبّ عنه  يف  القاعدة  الِفْقِهيَّة: )الدَّ اأنواع دفع ال�سَّ
ة املاأثورة:  )الِوقاَيُة َخرٌي  من  الِعالج)، و )ِدْرَهُم  ِوَقاَيٍة  َخرْيٌ  من  يَّ بِّ وجاء يف احِلَكم والطِّ

 ِقْنطاِر  ِعالج).

فالِوقاَية تكاليفها قليلة بخالف الِعالج، فاإنَّ تكاليَفُه كثريٌة؛ فاملبلغ الَِّذي ُيَعاَلُج به 
َفْرٌد واحٌد قد يعادل املبلغ الَِّذي ُيْنَفق يف ِوَقاَيِة جمتمٍع باأكمله؛ وبهذا ُيْعَلم اأنَّ الِوقاَيَة 
من  ا  اأي�سً وهو  للمال،  حفظ  فيها  ا  اأي�سً بل  ْف�ص،  النَّ حفظ  يف  فقط  ُتها  يَّ اأهمِّ لي�ست 

ُروَرات اخلم�ص الَِّتي جاءت �َسِريَعة الإ�سالم بحفظها.  ال�سَّ

 ، بِّ الِوَقاِئيِّ ُد الإ�شالم قد اْهَتمَّ اهِتماًما كبرًيا بالطِّ ولهذه الأ�شباب وغريها جَنِ
ة الَِّتي تقي الفرد واملجتمع من الأَْمَرا�ص، واأََمَر باأخذ  وو�سع قواعد التََّداِبري الِوقاِئيَّ

يب الإن�سان. اأ�سباب الِوقاَية من الأَْمَرا�ص)6)، وغريها من املوؤذيات الَِّتي ُت�سِ

ث عن َم�ْسُروِعيَّة دفع  امْلُوؤِْذَياِت و امْلُوؤْمِلَاِت-:  اِطِبُيّ )ت: 790ه) -وهو يتحدَّ يقول ال�َسّ
ْبِكّي ))/27))؛ قواعد ابن رجب )23/3).  الأَ�ْسَباه والنَّظاِئر لل�سُّ  (5(

�سياأتي تف�سيل ذلك يف املباحث التالية.   (6(



ياسني اخلليفة الطيب احملجوب الزياتي

العدد  احلادي واخلمسون  461العدد  احلادي واخلمسون 460

ِحقة،  الالَّ ة  للم�سقَّ رفًعا  الإطالق  على  دفعها  يف  الإِذن  ريعة  ال�سَّ جمموع  من   “ُفِهم 
ِعها واإن مل  ز منها عند َتَوقُّ ِتي اأَِذن لهم فيها، بل اأُِذن يف التَّحرُّ وحفًظا على احُلظوظ الَّ
ه اإليه،  تقع؛ تكِملًة ملق�سود الَعْبد، وَتْو�ِسعة عليه، وِحفًظا على تكميل اخُلُلو�ص يف التَّوجُّ
د، ويف  عم، فمن ذلك الإِْذن يف دفع اأمل اجلوع والعط�ص، واحلرِّ والرَبْ والقيام ب�سكر النِّ
ز  اأو غرَيه، والتَّحرُّ اآدِميًّا كان  ي من ُكلِّ موؤٍذ  َوقِّ ُوُقوع الأَْمَرا�ص، ويف التَّ التَّداِوي عند 
ار من  ة لها، وهكذا �سائر ما يقوم به َعْي�سه يف هذه الدَّ م الُعدَّ َعات َحتَّى ُيَقدِّ من امْلَُتَوقَّ

رورًة”))). ين �سَ َدْرء املفا�سد وجلب امل�سالح... وَكْون هذا ماأذوًنا فيه معلوٌم من الدِّ

ِتها،  يَّ واأهمِّ الأَْمَرا�ص  من  الِوقاِئيَّة  التََّداِبري  ة  َم�ْسُروِعيَّ يف  عاقٌل  م�سلٌم  َي�ُسكُّ  ول 
بُّ  َدها الطِّ ريح، واأَيَّ ريعة، و�سهدت بها الفطرة والعقل ال�سَّ وهي مما جاءت بها ال�سَّ

احلديث.

ريعة بِطبِّ الأبدان-:  ا على َمن ُيْنِكر عالقة ال�سَّ يقول ابن الَقيِّم )ت: )75ه) -َردًّ
�سالح  على  ُم�ستِملًة  والآخرة  نيا  الدُّ ب�سالح  امْلَْبُعوث  �َسِريَعُة  تكوَن  اأن  ُتْنِكُر  “كيف 
ودفع  ِتها،  حَّ �سِ ِحفظ  اإلى  ُمْر�ِسدٌة  واأنَّها  الُقُلوب،  �سالح  على  كا�ْستِمالها  الأبدان، 
ِليمة بطريق  حيح، والِفْطرة ال�سَّ يُلها اإلى العقل ال�سَّ ٍة قد ُوِكَل َتْف�سِ اآفاتها بُطُرٍق ُكلِّيَّ

ْنِبيه والإِمياء”)2). الِقيا�ص والتَّ

املطلب الثَّاين
َداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة الأُ�ُس�س الَِّتي تقوم عليها التَّ

ل �سكَّ اأنَّ للتََّدابرِي الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص اأُ�ُس�ًسا وقواعَد تقوم عليها،  وبعد  البحث 
ي مل  اأَعرْث  على  اأََحٍد َن�صَّ على هذه الأُ�ُس�ص والقواعد،  ولكن من خالل النَّظر   والَتَّحِرّ
ة، وعبارات الُعَلماء امْلُتعِلّقة بهذا ال�ساأن، ميكن  ِريَعة وقواعدها العامَّ يف  مقا�سد  ال�َسّ

ة، وهي:  اخلروج ببع�ص الأُ�ُس�ص والقواعد  امْلُِهَمّ
املوافقات )260/2).  (((
زاد املعاد )380/4).  (2(
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رع اأو  ُيناِفيه:  اأوًل: األَّ يخالف التَّْدِبرُي الِوَقاِئيُّ ال�ضَّ

اأو  ة  نَّ ال�سُّ اأو  القراآن  خالف  وما  َلَحة،  امْلَ�سْ اأجل  من  ُجِعَلت  ة  الِوقاِئيَّ فالتََّداِبري 
ُة ُمَتَما�ِسَيًة  َداِبرُي الِوقاِئيَّ ى م�سلحًة الَبَتّة؛ ولهذا كان ل ُبدَّ اأن تكوَن التَّ الإجماع، ل ُي�َسمَّ
ة، حُماِفظًة  قًة ملقا�سدها العامَّ ريعة الإ�سالميَّة وقواعدها الُكلِّيَّة، حُمقِّ مع اأ�سول  ال�سَّ

ِريَعة بحفظها. ُروَرات اخلم�ص الَِّتي جاءت  ال�َسّ على ال�سَّ

ثانًيا: ثبوت نفع التَّْدِبري �ضرًعا اأو ِطبًّا: 

ة،  ْرِعيَّ ْدِبرُي الِوَقاِئيُّ مقبوًل، ل ُبدَّ اأن يكوَن قد ثبت نفعه بالأِدلَّة ال�سَّ فَحتَّى يكوَن التَّ
حيح،  الَوَباء واخلروج منها، وعدم ورود املري�ص على ال�سَّ اأر�ص  اإلى  ُخول  كمنع الدُّ
ا ُمْعِدًيا، وغري ذلك من التََّداِبري الثَّابتة �سرًعا)))، واإن مل  والبتعاد عن املري�ص مر�سً
بِّ والتَّْجِرَبِة  اأكد من ثبوت نفعه بالطِّ رع، فيجب التَّ ْدِبرُي الِوَقاِئيُّ وارًدا يف ال�سَّ يكن التَّ
اء  قبل العمل به، واملرجعُ يف ذلك قولُ اأهل اخلربة والخت�سا�ص املوثوقني، من  الأَِطَبّ
ونحوهم، وقد اأََمَر اهلل تعالى بردِّ الأمور اإلى  اأهل  اخلربة يف غرِي  َما  اآَيٍة من كتابه، 
فقال تعالى: )ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ( ]النحل: 43[، وقال: )ڌ  ڌ   ڎ( 

]الفرقان: 59[، وقال : )ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]فاطر: 4)[.

اْلِعُزّ  بن  يقول  هذا  ويف  وعاِفَيِتها،  الأبدان  ل�سالمة  �سعيه  يف  رع  كال�سَّ بُّ  والطِّ
المة والَعاِفَية،  ع جللب م�سالح ال�سَّ رع ُو�سِ بَّ كال�سَّ الم )ت: 660ه): “اإنَّ الطِّ عبدال�َسّ
اأمكن  َدْروؤُُه من ذلك، وجللب ما  اأمكن  وِلَدْرِء ما  امْلََعاِطب والأ�ْسقام،  وِلَدْرِء مفا�سد 

جَلْبُه من ذلك”)2).

ثالًثا: اأن يكوَن �َضَرُر التَّْدِبرِي -اإن ُوِجد- اأََخفَّ من �َضَرِر املَر�س: 

ومن  منه،  اأَ�َسدُّ  هو  مبا  �سرًرا  الإن�ساُن  َيْدَفع  اأن  عقاًل  ول  �سرًعا  مقبوًل  فلي�ص 
�شياأتي احلديث عن هذه التََّداِبري وذكر الأِدلَّة عليها يف املبحث الثَّاين.  (((

قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام ))/6).  (2(
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َّرَة: “اأنَّ ال�سَّرَرَ ل يُزَال مبثله”)))، ومن باب اأْوَلى عدم اإزالته  َّة  املُْقَر القواعد  الفِقْهِي
اأََخفَّ  َرُرُه  اأن يكوَن �سَ الِوَقاِئيِّ  التَّْدِبري  ُيَراَعى يف  اأن  اأَ�َسدُّ منه؛ ولهذا ينبغي  مبا هو 
َرُر  الأَ�َسُدّ  ى عنه، وقد جاء يف القاعدة  الِفْقِهَيّة الأخرى: “ ال�سَّ من �سرر املَر�ص امْلَُتَوقَّ

 يُزَال  بال�َسّرَرِ  الأَخَفِّ”)2). 

ا ُتْفَهم على ُمْقَت�شى  نيا اإمنَّ اِجعة اإلى الدُّ : “امل�شالح واملفا�شد الرَّ اِطِبُيّ يقول ال�َسّ
َلَحة املفهومة ُعْرًفا، واإذا غلبت  َلَحة، فهي امْلَ�سْ ما َغَلب، فاإذا كان الغالُب ِجَهَة امْلَ�سْ

اجلهة الأخرى، فهي املف�سدة املفهومة عُرْفًا”)3).

ة:  لََحة اخلا�ضَّ َمة على امْلَ�ضْ ة للتََّداِبري ُمَقدَّ لََحة العامَّ رابًعا: امْلَ�ضْ

م على  ها ُتَقدَّ َداِبرِي الِوقاِئيَّة قد تتعار�ص مع م�سالح بع�ص الأفراد، ولكنَّ بع�ُص التَّ
َمة  ة ُمَقدَّ َلَحة العامَّ َرة: “امْلَ�سْ ٌة، ومن القواعد  امْلَُقَرّ َلَحٌة عامَّ هذه امل�سالح؛ لأنَّها َم�سْ
ويقول  اأعظمهما”)5)،  لدفع  املف�شدتني  اأدنى  و“حتُْتَمَل  َلحَة اخلا�سَّة”)4)،  امْلَ�سْ على 
ِريَعة عند تعار�ص امل�سالح واملفا�سد بتح�سيل  ابن َتْيِميَّة )ت: 728ه): “جاءت  ال�َسّ

اأعظم امل�سلحتني بتفويت اأدناهما، وباحتمال  اأدنى  املف�سدتني لدفع اأعالهما”)6). 

َيْحُدُث  قد  منه  الِوقاَية  وتدابري  للخطر،  اجلميع  حياة  �ص  ُيَعرِّ الَوَباِئيُّ  فامَلَر�ُص 
َرِر العامِّ الَّذي  ُه ُمْغَتَفٌر بجانب ال�سَّ َرٌر  َمايِلٌّ اأو غرُيه َيْلَحُق بع�َص الأفراد، وَلِكَنّ منها �سَ
مٌة على م�سلحِة حفِظ املال،  ف�ص ُمَقدَّ ا اأنَّ م�سلحَة حفِظ النَّ و�سً َيْلَحُق اجلميع، ُخ�سُ
: “اإنَّ  املناِفَع  احلا�سلَة  للُمَكلَّف َم�ُسوَبٌة بامل�سارِّ عادًة، كما اأنَّ  اِطِبُيّ ويف هذا يقول ال�َسّ
وَمْطلوبُة  رتمٌة حمفوظٌة  حُمْ النُُّفو�َص  اإنَّ  نقول:  كما  املناِفع،  ببع�ص  امل�سارَّ حمفوفٌة 

ْيم، �ض )74)؛ �سرح القواعد  الِفْقِهَيّة لأحمد الّزرقا، �ص )95)). الأَ�ْشَباه والنَّظاِئر لبن جُنَ  (((
َكِتّي، �ص )88). �سرح القواعد  الِفْقِهَيّة لأحمد الّزرقا، �ص )99))؛ قواعد الفقه للرَبْ  (2(

املوافقات )45/2).  (3(
املوافقات )89/3)؛ الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمّي ))/24)).  (4(

ني ))/346)؛ مو�سوعة القواعد  الِفْقِهَيّة )2)/))3). القواعد للِح�سْ  (5(
جمموع الفتاوى ))92/3).  (6(
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واإحياء  اإتالفها  اأو  املال عليها،  واإتالف  اإحيائها،  الأمر بني  اإذا دار  الإحياء، بحيث 
املال، كان اإحياوؤُها اأَوْلَى”)7). 

خام�ًضا: منا�ضبُة التَّْدِبري الِوَقاِئيِّ حلجم خطر املَر�س: 

ُلها  ثِّ ِتي مُيَ ْدِبرُي الِوَقاِئيُّ ُمنا�ِسًبا حلجم اخلطورة الَّ ة اأن يكوَن التَّ فمن الأمور  امْلُِهَمّ
اِرَئة، ولذلك ُتَزال عند ارتفاع احلاجة  َة من الأمور  الَطّ َداِبرَي الِوقاِئيَّ املر�ُص، لأنَّ التَّ
لعذر يزول بزواله”)8)، و“اأنَّ  “اأنَّ ما ثبت  َّرَة:  القواعد  املُْقَر اإليها، ومن  دَعَت  الَّتِي 
َّتِه وجودًا وعدمًا”)9)، فاإذا ُوِجَدت الِعلَّة ُوِجَد احُلْكم، واإذا انتفت  احلُكْمَ يدور مع عِل

الِعلَّة انتفى احُلْكم. 

�ضاد�ًضا: ُماَلَءَمُة التَّْدِبري الِوَقاِئيِّ حلال الأفراد واملجتمع: 

خ�ص امْلُ�ْسَتْهَدف بالتَّْدِبري، فاملري�ص  ْدِبرِي الِوَقاِئيِّ حلال ال�سَّ ل ُبدَّ من ُماَلَءَمِة التَّ
ِليم ل يو�سع مع املري�ص ول امْلُ�ْسَتَبه  ِحيح ال�سَّ ع مع امْلُ�ْسَتَبه به، وال�سَّ اب ل ُيو�سَ امْلُ�سَ
به، والقاعدة  الِفْقِهَيّة تقول: “الثَّاِبت  باحلاجة  ل  يعدو  مو�سع  احلاجة”)0))، و“الثَّاِبت 
املر�سى  التََّداِبري  بع�ص  ُيَراَعى يف  اأن  وكذلك يجب  بَقْدِرها”))))،  ر  َيتقدَّ ُروَرة  بال�سَّ
ا  اأي�سً وُيَراَعى   ، الَوَباِئيِّ املَر�ِص  �سوى  وَخِطريٍة  ُمْزِمَنٍة  باأمرا�ٍص  امل�سابون  الآخرون 

خ�ص من حيث عمره، ومر�سه، وحاجته، ونحو ذلك.  حال ال�سَّ

�ضابًعا:  اإِيَكاُل  اأَْمِر التََّداِبري الِوقاِئيَّة اإلى احَلاِكم اأو َمن ينوب عنه: 

َة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة ل ُبدَّ اأن َيَتَولَّى اأمَرها احَلاِكم اأو َمن  َداِبرَي الِوقاِئيَّ اإنَّ التَّ
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف زمانه اأََمَر ببع�ص التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص امْلُْعِدَية  ينوب عنه، فالنَّ

املوافقات )64/2).  (7(
ْيم، �ض )74).  ُيوطي، �ص )85(؛ الأَ�ْشَباه والنَّظاِئر لبن جُنَ الأَ�ْسَباه والنَّظاِئر لل�سُّ  (8(

َت�ْسِنيف امل�سامع بجمع اجلوامع )54/3)؛ مو�سوعة القواعد  الِفْقِهَيّة )949/8).  (9(
ْرَخ�شيِّ )227/30)؛ مو�سوعة القواعد  الِفْقِهَيّة )532/2).  )0)) امَلْب�ُشوط لل�شَّ

)))) قواعد الفقه، �ص )74)؛ مو�سوعة القواعد  الِفْقِهَيّة )543/2). 
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ُخول اإلى اأر�ص الَوَباء واخلروج منها، ونهى عن اإيراد  ا�ص عن الدُّ والَوَباِئيَّة، فنهى النَّ
حيح، واأََمر بالبتعاد عن امْلَْجُذوم))). املري�ص على ال�سَّ

تطوف  وهي  ُذوَمٍة  جَمْ َّ بامراأٍة  مَر اأنَّه    اب  اخلطَّ بن  عُمَرَ  عن  جاء  وقد 
ا�َص، َلْو َجَل�ْسِت يِف َبْيِتِك«)2). ، َل ُتوؤِْذي النَّ ِ بالبيت، فقال لها: »َيا اأََمَة اهللَّ

فالأمر بتنفيذ التََّداِبري الِوقاِئيَّة من ُمَتَعلَّقات احَلاِكم؛ لأنَّه هو امل�سوؤول عن ِرعاَية 
ا�ص ل ينقاد اإلى هذه التََّداِبري اإلَّ اإذا اأََمَر  ِعيَّة وتدبري �سوؤونهم، ولأنَّ كثرًيا من النَّ الرَّ

لطان ما ل َيَزُع بالقراآن”)3). بها احلَاكِم، ويف الأثر: “ اإنَّ  اهللَ  َيَزُع  بال�سُّ

ٌل  اأَ�سْ يُن  فالدِّ َتْواأََمان،  يُن  والدِّ “امْلُْلُك  505ه):  )ت:  َحاِمٍد  الَغَزايِلُّ  اأبو  يقول 
اِئع”)4). َل له فَمْهُدوم، وما ل َحاِر�َص له ف�سَ لطاُن َحاِر�ٌص، وما ل اأَ�سْ وال�سُّ

�ستاأتي هذه الأحاديث يف امْلَباِحث القادمة.  (((
)637)؛  رقم   (729( �ص  جاِمِعه،  يف  َوْهب  وابن  )250)؛  رقم   (424/(( اأ  امْلَُوطَّ يف  ماِلك  اأخرجه   (2(
ُمَلْيَكة، عن  اأبي  ُعَبْيداهلل بن  فه )5/)7) رقم ))903) من طريق عبداهلل بن  نَّ اق يف ُم�سَ زَّ وعبدالرَّ
ْيِميُّ  عمر ، وابن اأبي ُمَلْيَكة مل ُيْدِرك عمر، قال اأبو ُزْرَعة: “عبداهلل بن ُعَبْيداهلل بن اأبي ُمَلْيَكة التَّ

عن ُعَمَر ُمْر�َسٌل”. ينظر: املرا�سيل لبن اأبي حامت، �ص )3))). 
ُد فيها  ُيَت�َسدَّ والتَّابعني وَمن دونهم؛ ل  حابة  ال�سَّ الواِرَدَة عن  الآثاَر  اأنَّ  ْنِبيه عليه  ُهَنا:  ا  ينبغي  الَتّ  ومِمَّ
ة  حَّ �سِ مع  ًة  خا�سَّ ونحوهما،  ْعف  ال�سَّ والَي�ِسري  امْلُْر�َسل  فُيْغَتَفر  فيها،  ُيَت�َساَمح  بل  ة،  بِويَّ النَّ كالأحاديث 

املعنى وا�ستهار الأثر.
بن  عثمان  ، عن  الأن�ساريِّ �سعيد  بن  يحيى  املدينة )988/3) من طريق  تاريخ  ة يف  �َسبَّ ابن  اأخرجه   (3(
ا َيَزُعُهُم اْلُقْراآُن”. ويحيى الأن�ساريُّ مل ي�سمع  ا�َص اأَ�َسدُّ مِمَّ ْلَطاُن النَّ ان ، قال: “مَلَا َيَزُع ال�سُّ عفَّ
:  “ل  اأعلمه  �سمع  من  �سحابيٍّ  غري  اأن�ص”. ينظر: تهذيب التَّْهِذيب لبن  من عثمان، قال علي بن امْلَِديِنيِّ
ا ابن عبدالرَبِّ يف التَّمهيد ))/8))) من طريق مالك بن اأن�ص،  حجر )))/223). والأثر اأخرجه اأي�سً
لأنَّ  ؛  عثمان  ُيْدِرك  مل  ومالك  اْلُقْراآُن”.  َيَزُع  ا  مِمَّ اأَْكرَثُ  اْلإَِماُم،  َيَزُع  “َما  ولفظه:  عثمان،  عن 

عثمان مات �سنة )35ه)، ومالك ُوِلد �سنة )93ه). ينظر: تقريب التَّْهِذيب، �ص )385، 6)5).
والأثر م�سهور ومعناه �سحيح مطابق للواقع، وهو ُمَتَناَقٌل و ُمَتَداَوٌل بني الُعَلماء قدمًيا وحديًثا.

ين ))/7)). اإحياء علوم الدِّ  (4(



التدابري الوقائية من األمراض الوبائية يف ضوء 

الشريعة اإلسالمية

العدد  احلادي واخلمسون  465العدد  احلادي واخلمسون 464

املبحث الثَّاين

َخَذة للِوقاَية من الأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة َداِبري الإْلزاِميَّة امْلَُتّ التَّ

ولة ملكافحة مر�ٍص  ة ُهنا: ُكلُّ َتْدِبري ِوَقاِئيٍّ اتَّخذْته الدَّ املق�سوُد بالتََّداِبري الإْلزاِميَّ
ُة َعواِمَل لها  ت الُعُقوبات على خمالفته، وُهَناك ِعدَّ ا�ص به، وَفَر�سَ ، واأَْلَزَمت النَّ َوَباِئيٍّ
تاأِثرٌي كبرٌي يف َجْعِل التَّْدِبري الِوَقاِئّي اإْلَزاِميًّا، منها: خطورُة املَر�ص، و�سرعُة انت�ساره، 
الِوَقاِئيُّ  ْدِبرُي  التَّ ا�ِص يف تطبيقه؛ ولذلك قد يكوُن  اإِْمكاِن ِعالجه، وت�ساُهُل النَّ وعدُم 
اِلَية ِذْكٌر  اآَخر، ويف املطاِلب التَّ اآَخر، ويف جمتمٍع دون  اإْلَزاِميًّا يف َمَر�ٍص دون َمَر�ٍص 
، و الإِْلَزاُم  يُّ بِّ َّةً يف الغاِلب، وهي: الَعْزُل الطِّ اإِلْزَامِي َّةِ الَّتِي تكونُ  لأَهَمِّ التَّدَابِريِ الوِقائِي

َفِر.  ، وَحْظُر التَّْجواِل، وَمْنُع ال�سَّ يُّ حِّ بالتََّداِوي، واحَلْجُر ال�سِّ

املطلب الأوَّل
ُّ ِّي العَزْلُ الطِّب

 : بِّيِّ اأوًل: تعريف الَعْزِل الطِّ

اه جاِنًبا))). ْيَء َيْعِزُله َعْزًل اإِذا َنحَّ الَعْزُل ُلَغًة: الَتّْنِحَية، ُيقال: َعَزَل ال�سَّ

ال�سطالح  ويف  ف�ص)2)،  والنَّ اجل�سم  ِعالج  وهو:   ، بِّ الطِّ اإلى  ِن�ْسَبة   : بُِّيّ والطِّ

ٌّ يُعْنَى بدِرا�سَة الأَمْرَا�ص ومُعاجلََتِها والِوقاَية منها)3). املُْعا�ِسر: عِلْمٌ وفَن

، هو: َعْزُل َمْن ظهرْت عليهم  يِّ بِّ يُّ )Isolation) يف ال�سطالح الطِّ بِّ والَعْزُل الطِّ
معجم مقايي�ص اللَُّغة )307/4)؛ ِل�َسان الَعرب )))/440)؛ القامو�ص املحيط، �ص ))03))، مادة   (((

)ع ز ل).
امْلُْحَكم لبن �ِسيَده )34/9))؛ ِل�َسان الَعرب ))/553)؛ َتاج الَعُرو�ص )258/3(، مادة )ط ب ب(.  (2(

رة )2085/4). ة امْلَُي�سَّ ة الَعامَلِيَّة )5)/4)5)؛ املو�سوعة العربيَّ املو�سوعة العربيَّ  (3(
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؛  اأعرا�ُص املَر�ص امْلُْعِدي اأو ثبَتْت اإ�سابُتهم به خمربيًّا؛ وذلك بو�سعهم يف مكاٍن خا�صٍّ
يَّة لهم، ومنع انتقال الَعْدَوى اإلى غرِيهم))). حِّ عاَية ال�سِّ لتقدمي الرِّ

حالٍت  ويف  امل�ست�سفيات،  يف  اأو  ٍة  َت�سَّ خُمْ مراِكَز  يف  غالًبا  يُّ  بِّ الطِّ الَعْزُل  ويكوُن 
ِزَمة، وتنتهي  َّنَةٍ مع  اأَخِْذ  الحتياطات  الالَّ مُعَي نادِرَةٍ يكونُ يف املنازل؛ ن�سبة لظروفٍ 
د خمربيًّا من �سفاء امل�سابني من املَر�ص، واختفاء  اأكُّ يِّ غالًبا بعد التَّ بِّ ُة الَعْزِل الطِّ ُمدَّ

الأعرا�ص املر�سيَّة)2).

 : بِّيِّ ثانًيا: َم�ْضُروِعيَّة الَعْزل الطِّ

يِّ ما يلي:  بِّ ة الَعْزل الطِّ ا  ُي�ْسَتَدلُّ  به  على َم�ْسُروِعيَّ مِمَّ

ِر�ٌص  ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ُيوِرَدنَّ مُمْ ليل الأوَّل: حديث اأبي هريرة ، قال: قال النَّ الدَّ

.(4(»(3( حٍّ َعَلى ُم�سِ

حيح؛ خ�سيَة  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن  اإيراد  املري�ص  على ال�سَّ للة: اأنَّ النَّ ووجه  الدَّ
اء وانت�ساِره بينهم بتقدير اهلل وم�سيَئِته،  حَّ انتقاِل املَر�ص امْلُْعِدي اإلى الأ�سِ
�سوى  هذا احلديث  الَعْزل  َيِرد يف  ولو مل  بَعْيِنِه،  يُّ  بِّ الطِّ الَعْزُل  وهذا هو 

 Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory   (((
infections in health care: WHO Guidelines.pp. 24. Guide to Infection Control in the Hos-

 pital (Isolation of Communicable Diseases): By: Eric Nulens, MD, PhD. pp. 3. Isolation
 Procedure ICPr012: By: NHS foundation trust. pp. 4-6. Isolation facilities for infectious

.patients in acute settings: By: department of health. Crown copyright. pp. 10

معجم  )https://cutt.us/Y4c4J)؛  الرابط:   ،(www.who.int( الَعامَلِيَّة  ة  حَّ ال�سِّ مة  ُمنظَّ موقع 
ّي): املركز الوطنّي  بِّ ّي - الَعْزل الطِّ حِّ ليل الإر�سادّي )احَلْجر ال�سِّ يَّة )245/3)؛ الدَّ بِّ امل�سطلحات الطِّ

عودّي للِوقاَية من الأَْمَرا�ص، �ص ))). ال�سُّ
Isolation Procedure ICPr012: By: NHS foundation trust. pp. 11. 2007 Guideline for Iso-  (2(
 lation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Setting:
ّي)، �ص )3). بِّ ّي - الَعْزل الطِّ حِّ ليل الإر�سادّي )احَلْجر ال�سِّ By: (HICPAC). pp. 38, 117-125. الدَّ

م�سلم  بفوائد  امْلُْعِلم  اإِكَمال  َحاح.  ال�سِّ الإِِبل  �ساحب   : حُّ والـُم�سِ امْلَِرا�ص،  الإِِبل  �ساحب  الـُمْمِر�ُص:   (3(
َوِوّي على م�سلم )4)/7)2). )45/7))؛ �سرح النَّ

اأخرجه الُبخارّي )38/7)) رقم ))577)؛ وم�سلم )743/4)) رقم ))222).  (4(
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بَّ احلديث يف و�سع قواعد الَعْزل  لكفى؛ وبهذا  ُيْعَلُم  اأََنّ الإ�سالَم �سبق الطِّ
. يِّ بِّ الطِّ

َثِقيف رجٌل  َوْفد  ، قال: كان يف  ِريد بن �ُسَوْيد  ليل الثَّاين: حديث ال�سَّ الدَّ

َفاْرِجْع«)2)، ويف رواية:  َباَيْعَناَك  َقْد  ا  »اإِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  بيُّ  النَّ اإليه  ُذوم)))، فاأر�سَل  جَمْ
فاأتيُت  ِلُيَباِيَعه،  َثِقيف  ِمن  ُذوم  جَمْ رجٌل  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيِّ  النَّ على  َقِدَم  ِريد:  ال�سَّ قال 

ِجْع«)3). ُه اأَينِّ َقْد َباَيْعُتُه، َفْلرَيْ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فذكرُت ذلك له، فقال: »اْئِتِه َفاأَْخِبْ النَّ

ُجوع، واأخربه  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اأََمَر امْلَْجُذوَم الَِّذي اأتى ِلُيَباِيَعه بالرُّ للة: اأنَّ النَّ ووجه  الدَّ
اء يف املدينة؛ فينت�سر  َحّ ْت، وُكلُّ ذلك َحتَّى ل يختلط بالأَ�سِ باأنَّ َبْيَعَته قد مَتَّ
فيهم مر�ص اجُلَذام بتقدير اهلل تعالى، وهذا هو  املبداأ  الَِّذي  يقوم عليه قانون 

اء واإبعاده عنهم.  َحّ ، وهو: عزل املري�ص عن الأَ�سِ يِّ بِّ الَعْزل الطِّ

ُمْبَتًلى مبر�ٍص، ي�سكن يف داٍر بني قوٍم   عن رجٍل  ة  َتْيِميَّ وقد �ُسِئل ابن 
اء،  حَّ اِوَر الأ�سِ اَوَرُتك، ول ينبغي اأن جُتَ ِكُنَنا جُمَ هم: ل مُيْ اء، فقال بع�سُ حَّ اأ�سِ

فهل يجوز اإخراُجه؟ 

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، قال:  اء، فاإنَّ النَّ َحّ كن بني الأ�سِ فاأجاب: “نعم، لهم اأن مينعوه من ال�سَّ
ُيوِرَدها على  اأن  امْلِرا�ص  «، فنهى �ساحب الإبل  حٍّ َعَلى ُم�سِ ِر�ٌص  ُيوِرُد مُمْ »َل 
ا  ه َلـمَّ َحاِح، مع قوله: »ل َعْدَوى، ول ِطرَيَة«، وكذلك ُرِوي اأنَّ �ساحب الإبل ال�سّ

ُذوٌم ِلُيَباِيَعه اأر�سل اإليه بالَبْيَعِة، ومل ياأَذْن له يف ُدُخول املدينة”)4). َقِدم جَمْ

ا�ص عموًما، ول خمالطة  وقال يف مو�سع اآَخر: “ول يجوز للَجْذَماء خمالطة النَّ

الـَمْجُذوم: الـُم�ساب بالـُجَذام، وهو مر�ص ي�سيب اجللد وبع�ص الأع�ساب والأغ�سية املخاطيَّة، ويت�سوه   (((
الَعُرو�ص  َتاج  )430/2)؛  احلربي  لإبراهيم  احلديث  غريب  الأطراف.  حلم  ويت�ساقط  الوجه  منه 

))3/)38)؛ معجم الأَْمَرا�ص وعالجها، �ص )274)، مادة )ج ذ م).
اأخرجه م�سلم )752/4)) رقم ))223).  (2(

ط   - امل�شند  ُقو  قِّ حُمَ وقال   ،)(9468( رقم   (2(8/32( امل�سند  يف  اأحمد  الإمام  واية  الرِّ هذه  اأخرج   (3(
الر�سالة -: “حديث �سحيح”.

جمموع الفتاوى )284/24).  (4(
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ُة  ا�ص لهم، بل ي�سكنون يف مكان ُمْفَرٍد لهم ونحو ذلك، كما جاءت به �ُسنَّ النَّ
ر�سوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وخلفاِئِه، وكما ذكره الُعَلماء”))). 

ِمَن  »ِفرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  قال ر�سول  قال:   ، هريرة  اأبي  الثَّالث: حديث  الدَّليل 

امَلْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن الأَ�َسِد«)2).

اء  بالِفرار  من امل�ساب مبر�ص اجُلَذام  حَّ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اأمر الأ�سِ للة: اأنَّ النَّ ووجه  الدَّ
اء.  حَّ ّي اإلَّ اإبعاد املر�سى عن الأ�سِ بِّ امْلُْعِدي، والبتعاد عنه، وما الَعْزل الطِّ

ُذوَمٍة  اب َمرَّ بامراأٍة جَمْ ابع: ما  رواه  ابن  اأبي ُمَلْيَكة: اأنَّ ُعَمَر بن اخلطَّ ليل الرَّ الدَّ

َلْو َجَل�ْسِت يِف  ا�َص،  ُتوؤِْذي النَّ ، َل  ِ اأََمَة اهللَّ وهي تطوف بالبيت، فقال لها: “َيا 
َبْيِتِك”، فجل�ست، فَمرَّ بها رجٌل بعد ذلك، فقال لها: اإنَّ الَِّذي كان قد نهاِك 

ًتا”)3).  َيُه َمِيّ ا واأَْع�سِ قد مات؛ فاخرجي، فقالت: “ما كنُت ِلأُِطيَعُه َحيًّ

للة: اأنَّ ُعَمَر  اأََمَر املراأَة امْلَْجُذوَمَة اأن َتْعِزَل نف�َسها يف بيِتها،  ووجه  الدَّ
الفتاوى الكربى )534/5).  (((

ة  نَّ يغة  اجَلْزم، ومن طريقه الَبَغِوّي يف �سرح ال�سُّ اأخرجه الُبخارّي )26/7)) رقم )5707)  ُمَعَلًّقا  ب�سِ  (2(
ثنا �َسِعيد بن ِميَناء،  ثنا �َسِليم بن َحيَّان، حدَّ ان: حدَّ )2)/67)) رقم )3247)، قال الُبخارّي: قال َعفَّ
: “هذا حديث �سحيح”. قال: �سمعُت اأبا هريرة، يقول: قال ر�سوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ... احلديث. وقال الَبَغِويُّ

، واأبي  ياِل�سيِّ قال ابن حجر يف فتح الباري )0)/58)): “قد و�سله اأبو ُنَعيم من طريق اأبي داود الطَّ
ا”. َله ابن ُخَزمية اأي�سً ان فيه... وقد و�سَ ُقَتْيَبة ُم�ْسِلم بن ُقَتْيَبة، ِكالهما عن �َسِليم بن َحيَّان �سيخ َعفَّ

ِقني ِمن اأهل  ها بع�ُص امْلُحقِّ وُمَعَلَّقات الُبخارّي الَِّتي يرويها عن �سيوخه ب�سيغة )قال) جازًما بذلك، َعدَّ
اِوي بالتَّدلي�ض،  ل: اأَلّ ُيْعَرَف الرَّ ِته �شرطان: الأوَّ َحّ ط  ل�شِ احلديث ِمن قبيل املو�شول  امْلَُعْنَعِن الَِّذي  ُي�ْشرَتَ
اَلح، �ض )24)، �سرح  َمة ابن ال�شَّ َر َمن َرَوى عنه. ينظر: ُمَقدِّ اِوي قد َلِقَي اأو َعا�شَ والثَّاين: اأن يكوَن الرَّ

ْذِكَرة للِعَراِقيِّ ))/)4))؛ فتح الباري لبن حجر )0)/52). َرة والتَّ التَّْب�سِ
الباري  فتح  ابن حجر يف  ذكر  وقد  منه،  و�سمع  الُبخارّي  َلِقَيُه  املعروفني،  الُبخارّي  �سيوخ  ان من  وَعفَّ
ْل الإ�سناَد اإلى �سيخه، اأن يكوَن �َسِمَعُه منه ُمَذاَكَرًة، فلم  ))/7)): اأنَّ من اأ�سباب كون الُبخارّي مل ُيو�سِ

َيَر اأن ي�سوَق الإ�سناَد َم�َساق الأ�سل.
ه لي�ص من امْلَُدِلّ�ِسنَي، بل قال ابن الَقيِّم يف اإغاثة اللَّهفان ))/260): “الُبخاريُّ  والُبخاِريُّ َمْعُروٌف باأنَّ
ا اأنَّ الُبخارّي علَّقه عن  و�سً ر؛ فاحلديُث �سحيٌح، ُخ�سُ اأَْبَعُد  خلِق  اهلل  من الَتّْدِلي�ص”. وِبَناًء على ما َتَقرَّ

�سيخه وَجَزم بن�سبته اإليه. 
تقدم تخريجه.   (3(
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. قال ابن  يُّ بِّ اإليهم، وهذا هو الَعْزل الطِّ ها  ا�ص بنقل مر�سِ ُتوؤِْذي النَّ َحتَّى ل 
عبدالرَبِّ )ت: 463ه): “ويف هذا احلديث من الِفْقه: احُلْكُم باأن ُيحاَل بني 

ا�ص”))). امْلَْجُذوِمني وبني اختالِطهم بالنَّ

ا�ص ، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل  الدَّليل اخلام�س: حديث عبداهلل بن عبَّ

�َسرَرَ وَلَ �سِرَارَ«)2).

للة: اأنَّ احلديَث دلَّ على اأنَّه ل يجوز لأحٍد اأن ي�سرَّ نف�َسه اأو غرَيه،  ووجه  الدَّ
َرر)3)،  َرَر عن نف�ِسه وعن غرِيه، اأيًّا كان نوُع هذا ال�سَّ ويجب عليه اأن يدفَع ال�سَّ
يَّة  حِّ عاَية ال�سِّ َرَر عن نف�ِسه، وذلك بالرِّ يُّ يدفع به املري�ُص ال�سَّ بِّ والَعْزُل الطِّ

ه. اء، فال ي�سري اإليهم مر�سُ َحّ َرر عن الأَ�سِ الَِّتي يجدها هناك، ويدفع ال�سَّ

الأَْمَرا�ص  غالَب  اأنَّ  اِبَتة  الثَّ ة  يَّ بِّ الطِّ احلقائق  يف  ر  امْلَُقَرّ من  اد�س:  ال�ضَّ ليل  الدَّ

َدة، وت�ستطيع هذه الكاِئناُت  ُبها كاِئناٌت َدِقيَقٌة ل ُتَرى بالَعنْي امْلَُجرَّ امْلُْعِدَية  ُت�َسِبّ
اأ�سرع  خمتلفة،  ومن  و�سائل  طريق  عن  حيح  ال�سَّ اإلى  املري�ص  من  النتقال 
حيح للمري�ص؛ ولذلك كان الَعْزُل  هذه  الو�سائل يف نقل املَر�ص خمالطُة ال�سَّ
من  واحلدِّ  امْلُْعِدَية  الأَْمَرا�ص  ملكافحة  الِوقاِئيَّة  التََّداِبري  اأقوى  من  يُّ  بِّ الطِّ

ال�ستذكار )407/4).  (((
ايِنّ يف املعجم الكبري )))/228) رقم )576)))؛  َبَ اأخرجه ابن ماجه )784/2) رقم ))234(؛ والطَّ  (2(
، وهو �سحيٌح مبجموع  ا�ص  اَرُقْطِنّي يف �سننه )407/5) رقم )4540) من حديث ابن عبَّ والدَّ
اَرُقْطِنّي يف  ا احَلاِكم يف امل�ستدرك )66/2) رقم )2345)؛ والدَّ واِهد، فقد اأخرجه اأي�سً ُرق وال�سَّ الطُّ
 ، َراَوْرِدّي، عن عمرو بن يحيى امْلَاِزيِنّ د الدَّ �سننه )4/)5) رقم )3079( من طريق عبدالعزيز بن حُممَّ

عن اأبيه، عن اأبي �سعيد اخُلْدِرّي ، مرفوًعا. 
اأ  اَرُقْطِنّي وغريه م�سنًدا، ورواه مالك يف امْلَُوطَّ َوِوّي يف الأربعني، �ص )97): حديث ح�سن، رواه الدَّ قال النَّ
ا.  ِبّي ملسو هيلع هللا ىلص، فاأ�سقط اأبا �سعيد، وله ُطُرق ُيَقِوّي بع�سها بع�سً مر�ساًل عن عمرو بن يحيى، عن اأبيه، عن النَّ
ى ببع�ٍص، وهو  َوِوّي اأنَّ بع�َص ُطُرِقه ُتَقوَّ وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحِلَكم، �ص )304): ذكر النَّ

كما قال.
وِلَيّة.  الأُ�سُ القاعدة  بح�سب  العموم،  فاأفادتا  منفيَّتني؛  نِكَرتني  جاءتا  َرار)  و)�سِ َرر)  )�سَ كلمتي  لأنَّ   (3(

اِزّي )343/2)؛ نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول )9/4)3)). ينظر: املح�سول للرَّ
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لالإن�سان،  َلَحة  َم�سْ ُكلِّ  َجْلِب  اإلى  ت�سعى  ة  الإ�سالميَّ ِريعة  وال�سَّ انت�سارها)))، 
 ، بِّ ْدِبرَي قد ثبتْت م�سلحُته يف الطِّ وَدْرِء ُكلِّ مف�سدٍة عنه، وما دام اأنَّ هذا التَّ

ة. ة  امْلُْعَترَبَ رِعيَّ فهو اإًذا من امل�سالح ال�سَّ

المة  ع جَلْلِب م�سالح ال�سَّ رع ُو�سِ بَّ كال�سَّ الم: “اإنَّ الطِّ يقول اْلِعُزّ  بن عبدال�َسّ
والعاِفَية، ولَدْرِء مفا�ِسد امْلَعاِطب والأ�ْسقام، ولَدْرِء ما اأمكن َدْروؤُه من ذلك، 

وجللب ما اأمكن جَلْبُه من ذلك”)2).

املطلب الثَّاين
َداِوي الإِْلَزام بالَتّ

  اأوًل: تعريف  الإِْلَزام بالَتَّداِوي: 

ي )اأَْلَزَم) مبعنى:  الإِْلَزام يف اللَُّغة: الإِيَجاب، وهو م�سدر ُم�ْسَتق من الفعل امْلُتَعدِّ

، اإذا اأَْوَجَبُه عليه، واأ�سله من َلِزَم َيْلَزُم ُلُزوًما مبعنى: َثَبَت  اأَْوَجَب، ُيقال:  اأَْلَزَمُه احلقَّ
وَداَم)3). 

َواء لال�ست�سفاء  الدَّ َتَداِوًيا، ومعناه: تناول  َيَتَداَوى  َتَداَوى  ُلَغًة: م�سدر   والَتَّداِوي 

 به)4).

اأو الِوقاَية  َواء بق�سد معاجلة املَر�ص  : تناول الدَّ بِّيِّ  والَتَّداِوي يف ال�ضطالح الطِّ

منه)5).
 Medical Microbiology: By: Murray, Rosenthal , Pallet. pp: (2). Medical Dictionary: By:  (((
(BMA). pp. 306. Infectious Disease Epidemiology: By: Bureau of Epidemiology in Ari-

.zona, pp. 30-159. Foodborne disease outbreaks: By: (WHO), pp. 54-93

قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام ))/6).  (2(
)6043/9)؛  للحمريي  العلوم  �سم�ص  )245/5)؛  اللَُّغة  مقايي�ص  معجم  )3)/50))؛  اللَُّغة  تهذيب   (3(

امل�سباح املنري )552/2)؛ املعجم الو�سيط )823/2)، مادة )ل ز م).
َحاح، �ص )0)))؛ ِل�َسان الَعرب )4)/279)؛ َتاج الَعُرو�ص )77/38)، مادة )د و ي). ّ َتار ال�سِ خُمْ  (4(

ة  الِفْقِهَيّة، �ص )93)). يَّ بِّ املو�سوعة الطِّ  (5(
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على  املري�َص  عنه  ينوب  َمن  اأو  احَلاِكم  اإجبار  ُهنا:  بالَتَّداِوي  بالإِْلَزام  واملراد 
 . اًبا مبر�ٍص ُمْعٍد َوَباِئيٍّ الَتَّداِوي اإذا كان ُم�سَ

ثانًيا: َم�ْضُروِعيَّة  الإِْلَزام بالَتَّداِوي من الأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة: 

الَوَباِئيَّة،  ل  ُبدَّ  من  الأَْمَرا�ص  بالَتَّداِوي من  ة  الإِْلَزام  َم�ْسُروِعيَّ قبل  احلديث  عن 
هم  ة الَتَّداِوي، بل نقل بع�سُ َفق الفقهاُء على َم�ْسُروِعيَّ بياِن ُحْكِم الَتَّداِوي َنْف�ِسِه، وقد اتَّ

الإجماَع على ذلك.

الَتَّداِوَي...  اأنَّ  يف  اأعلمه  فيما  اختالف  “ل  520ه):  )ت:  اجَلدُّ  ُر�ْسد  ابُن  قال 
البغداديُّ )ت:  ال�سَّريعة غري حمظور”)))، وقال عبداللَّطيف  الدَّواءِ مباحٌ يف  واأخذَ 

629ه): “اأجمعوا على جوازه”)2).

هم  بالوجوب)3)،  ِللَتَّداِوي،  فقال  بع�سُ ْكِليِفي  احُلْكِم  الَتّ الفقهاُء يف  اختلف  ولكن 
هم بالإباحة)5). هم بال�ستحباب)4)، وبع�سُ وبع�سُ

اختالف  على  مداره  العلم-  اأهل  من  قون  امْلَُحقِّ ذكر  -كما  الختالف  وهذا 
يقول  ُمباًحا،  يكون  وقد  ا،  ُم�ستحبًّ يكون  وقد  واِجًبا،  الَتَّداِوي  يكون  فقد  الأحوال، 
ا�َص قد تنازعوا يف التََّداِوي هل هو مباٌح اأو ُم�ْسَتحبٌّ اأو واجب؟  ة: “اإنَّ النَّ َتْيِميَّ ابن 
م، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو  رَّ والتَّحِقيق: اأنَّ منه ما هو حُمَ
ف�ص ل  ل به بقاء النَّ ، وقد يكون منه ما هو واجب، وهو: ما ُيْعَلم اأنَّه َيْح�سُ ُم�ْسَتحبٌّ

دات )466/3). املقدمات امْلَُمهِّ  (((
ة، �ص )79)). نَّ بُّ من الِكتاب وال�سُّ الطِّ  (2(

اف  الإِْن�سَ )269/24)؛  الفتاوى  جمموع  ينظر:  ة.  اِفِعيَّ ال�سَّ وُن�ِسب  لبع�ص  احلنابلة،  عند  قول  هذا   (3(
للَمْرَداِوّي )0/6)).

املحتاج  مغني  ))6)؛  �ص  الطالبني،  منهاج  ينظر:  احلنفيَّة.  بع�ص  به  وقال  اِفِعيَّة،  ال�سَّ مذهب  وهو   (4(
)45/2)؛ بدائع ال�سنائع )27/5)).

وهو مذهب احلنفيَّة، واملالكيَّة، وقال به بع�ض احلنابلة. ينظر: الِهَداَية للَمْرِغيَنايِنّ )4/)38)؛ البناية   (5(
دات )466/3)؛ التَّاج والإِْكِليل )272/2)؛ امْلُْبِدع يف �سرح  �سرح الهداية )2)/267)؛ املقدمات امْلَُمهِّ

اف للَمْرَداِوّي )0/6)). امْلُْقِنع )7/2)2)؛ الإِْن�سَ
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ة الأربعة وجمهور  ُروَرِة، فاإنَّه واجب عند الأئمَّ بغريه، كما يجب اأكل امليتة عند ال�سَّ
العُلَماء”))).

ف�ص اأو اإتالف  ي اإلى هالك النَّ وعلى  هذا َيَتَبنيَّ اأنَّ الَتَّداِوَي يجب اإذا كان َتْرُكُه  ُيوؤَِدّ
ع�سو من الأع�ساء، اأو غري ذلك من الأ�سرار اجَل�ِسيَمة، وترُك الَتَّداِوي من املَر�ص 
َرُره على امل�ساب به فقط، بل  ُر �سَ ي اإلى الهالك يف الغالب، ول َيْقَت�سِ الَوَباِئّي قد  ُيوؤَِدّ
ف�ص، وَكفِّ  اه  اإلى  غريه، فاإذا كان الَتَّداِوي من املَر�ص الَوَباِئّي �سبياًل حلفظ النَّ  َيَتَعَدّ
َرة: “ما ل َيِتمُّ الواجب  وِلَيّة  امْلَُقَرّ  اْلأََذى عن الآخرين؛ فاإنَّه يجب، ومن القواعد الأُ�سُ

اإلَّ به فهو واجب”)2). 

على  الَوَباِئيَّة  الأَْمَرا�ص  من  الَتَّداِوي  وُحْكم  عموًما،  الَتَّداِوي  ُحْكم  بيان  وبعد 
بالَتَّداِوي من  ة  الإِْلَزام  َم�ْسُروِعيَّ الَّة على  الدَّ الأَِدلَّة  اأذكُر فيما يلي  و�ص،  وجه اخُل�سُ

الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة، وهي: 

ل: قوُل اهلِل تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[. ليل الأوَّ الدَّ

ليل الثَّاين: قوُله تعالى: )ڃ  چ  چ( ]الن�ساء: 29[. الدَّ

بها  والإلقاء  ْف�ص  النَّ قتل  عن  نهى  تعالى  اهلَل  اأنَّ  الآيتني:  من  للة  ووجه  الدَّ
ْهُي يفيد التَّْحِرمي عند اإطالقه، وترك الَتَّداِوي من املَر�ص  ْهُلَكة، والنَّ اإلى التَّ
ا  ا َوَباِئيًّ ْف�ص واإهالكها؛ ولذا يجب على املري�ص مر�سً الَوَباِئّي يوؤدي اإلى قتل النَّ
ِّ الأَمْرِ اإجباره على ذلك؛ لأنَّه م�سوؤوٌل عن حفظ  الَتّدَاوِي منه، كما يُ�ْسرع لوَيلِ
َّتِهِ«)3)،  ملسو هيلع هللا ىلص: »الإِمَامُ رَاعٍ وَمَ�سْوؤُولٌ عَنْ رَعِي َّتِهِ، كما قال ر�سول اهلل  اأرواح رَعِي
ُروَرات اخلم�ص  ومن اأعظم ما يرعاه الإمام، ِحماَيُة  الأَْنُف�ص الَِّتي هي من ال�سَّ

رائع)4). ِريَعة الإ�سالميَّة بحفظها، بل جاءت بذلك ُكلُّ ال�سَّ الَِّتي جاءت  ال�َسّ
جمموع الفتاوى )8)/2)).  (((

نفائ�ص الأ�سول يف �سرح املح�سول )563/4))؛ �سرح القواعد  الِفْقِهَيّة، �ص )486).  (2(
. اأخرجه الُبخارّي )5/2) رقم )893)؛ وم�سلم )459/3)) رقم )829)) من حديث عبداهلل بن عمر  (3(
َعت  ُو�سِ ريعَة  ال�سَّ اأنَّ  على  امللل-  �سائر  -بل  ة  الأُمَّ اتَّفقت  “قد   :(3(/(( املَُواَفَقات  يف  اِطبيُّ  ال�سَّ قال   (4(

�ْسل، واملال، والَعْقل”.  ْف�ص، والنَّ ين، والنَّ ُروِريَّات اخلم�ص، وهي: الدِّ للمحافظة على ال�سَّ
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ليل الثَّالث: قوُل اهلِل تعالى: )ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی(  الدَّ
]الن�ساء: 59[.

للة: اأنَّ الآيَة َدَلّْت على وجوب طاعة  َويِلِّ الأَْمِر فيما ياأمر به ما مل  ووجه  الدَّ
َلَحٌة َراِجَحٌة يعود نفُعها  اإثًما؛ والتََّداِوي من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة فيه َم�سْ يكن 
مف�سدٌة  فيه  التََّداِوي  وترك  باأ�سرها،  ة  الأُمَّ على  بل  واملجتمع،  الفرد  على 
ا�ص  َرُرها على الفرد واملجتمع؛ ولهذا لويلِّ الأَْمِر احلقُّ يف اإلزام النَّ يعود �سَ
ة  منوط  ِعيَّ الرَّ الإمام على  ف  رُّ “َت�شَ تقول:  القاعدة  الِفْقِهَيّة  لأنَّ  بالتَّداوي؛ 

ِعيَّة طاعة  َويِلِّ الأَْمِر يف ذلك. َلَحة”)))، ويلزم الرَّ  بامل�سْ

املُْنَبِثق من  الدويلِّ  الإ�سالمي  الِفْقه  َمع  جَمْ قرارات جمل�ص  وقد جاء �سمن 
مة التَّعاون الإ�سالمّي: “لَويِلِّ الأَْمِر  الإِْلَزام  بالتََّداِوي يف بع�ص الأحوال،  ُمنظَّ

كالأَْمَرا�ص امْلُْعِدَية والتَّح�سينات الِوقاِئيَّة”)2).

ِر�ٌص  ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل ُيوِرَدنَّ مُمْ ابع: حديث اأبي هريرة ، قال: قال النَّ ليل الرَّ الدَّ
.(3(» حٍّ َعَلى ُم�سِ

حيح؛ وَتْرُك امل�ساِب  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن  اإيراد  املري�ص  على ال�سَّ للة: اأنَّ النَّ ووجه  الدَّ
وذلك  احلديث؛  يف  الوارِد  ْهي  النَّ لهذا  خمالفٌة  فيه  ِعالج،  دون  َوَباِئيٍّ  مبر�ٍص 
اأ�سرته  اأفراد  ومنهم  حمالة،  ل  اء  َحّ بالأَ�سِ يختلط  �سوف  باملر�ص  امل�ساَب  لأنَّ 

ْهي من اأجله.  وغريهم؛ وبذلك ينت�سر املَر�ُص يف املجتمع، وهذا ما جاء النَّ

ا�ص ، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل  ليل اخلام�ص: حديث عبداهلل بن عبَّ الدَّ
�َسرَرَ وَلَ �سِرَارَ«)4).

ُيوطي، �ص ))2))؛ الأَ�ْسَباه والنَّظاِئر لبن  املنثور يف القواعد  الِفْقِهَيّة ))/309)؛ الأَ�ْسَباه والنَّظاِئر لل�سُّ  (((
ْيم، �ض )04)). جُنَ

ابع، اجلزء الثَّالث، �ص )733). جملة جممع الفقه الإ�سالمّي، العدد ال�سَّ  (2(
تقدم تخريجه.  (3(
تقدم تخريجه.  (4(
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للة: اأنَّ احلديَث دلَّ على اأنَّه ل يجوز لأحٍد اأن ي�سرَّ نف�َسه اأو غرَيه،  ووجه  الدَّ
بتعري�سها  اأوًل  نف�َسه  رُّ  َي�سُ فاإنَّه  الَوَباِئّي،  املَر�ص  من  الَتَّداِوي  ُك  َيرْتُ والَِّذي 
ينقل  اإنَّه  وذلك  للخطر؛  اأنف�َسهم  �ُص  وُيَعرِّ الآخرين  ا  اأي�سً رُّ  وَي�سُ للهالك، 
ينقل هذا  اأن  ُمْعٍد ميكن  امل�ساب مبر�ٍص  الواحد  خ�ص  وال�سَّ اإليهم،  املَر�ص 
اه  جُتَ الإمام  املئات منهم، ومن واجبات  اإلى  ا�ص بل  النَّ اإلى ع�سرات  املَر�ص 
املَر�ص  �سََرر  يُدفع  ول  ال�سَّرَر،  هذا  نوعُ  كان  اأيًّا  عنهم  ال�سَّرَرِ  دفعُ  َّتِهِ  رَعِي

ا�ص؛ اإلَّ باإجبار امل�ساب به على الَتَّداِوي.  الَوَباِئّي عن امل�ساب به وعن النَّ

املطلب الثَّالث
يُّ حِّ احَلْجُر ال�سِّ

ّي:  حِّ اأوًل: تعريف احَلْجر ال�ضِّ

ف)2).  رُّ احَلْجُر ُلَغًة: امْلَْنع)))، ويف ال�سطالح: امْلَْنع من التَّ�سَ

ة  ال�سِّحَّ هُنا  بها  واملراد  املرَ�ص)3)،   ُّ �ِسد وهي  ال�سِّحَّة،  اإلى  نِ�سْبَة  ِّيّ(:  و)ال�ضِّح

ورفع  الأَْمَرا�ص،  منع  ي�ستهدف  الَِّذي  الِعْلم  وهي:  املعا�سر،  ال�سطالح  يف  ة  العامَّ
ا وَعْقِليًّا لأفراد املجتمع)4). م�ستوى الِكَفاَية  ُج�ْسَماِنًيّ

َمن هم  تقييُد حركة   : ـبِّـيِّ الطِّ ال�ضطالح  )Quarantine( يف  يُّ  حِّ ال�ضِّ واحَلْجُر 

لي�سوا مبر�سى ومل تظهر عليهم اأعرا�ٌص مر�سيَّة، ولكن ُي�ْسَتَبُه يف اإ�سابتهم باملر�ص 
فيو�سعون يف  اأماكن  َمْوُبوَءٍة،  قدومهم من  اأو  باملر�ص  امْلُْعِدي؛ ملخالطتهم م�سابني 

اء، وي�سمن منع انت�سار الَعْدَوى)5). َحّ مكان خا�صٍّ يف�سلهم عن الأَ�سِ
ينظر: معجم مقايي�ص اللَُّغة )38/2))؛ امْلُْحَكم لبن �ِسيَده )67/3)؛ ِل�َسان الَعرب )67/4))، مادة )ح ج ر).  (((

ينظر: التعريفات للجرجاين، �ض )82)؛ معجم مقاليد العلوم، �ص )54)؛ جامع العلوم يف ا�سطالحات   (2(
الفنون )8/2).

َحاح ))/)38)؛ جممل اللَُّغة، �ص )532)، مادة )�ص ح ح). جمهرة اللَُّغة ))/544)؛ ال�سِّ  (3(
ة الَعامَلِيَّة )7/))). َرة )43/4)2)؛ املو�سوعة العربيَّ ة امْلَُي�سَّ املو�سوعة العربيَّ  (4(

  Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus  (5(
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ُخول اإليه؛  ّي: منع اخلروج من مكان الَوَباء والدُّ حِّ ويدخل يف معنى احَلْجر ال�سِّ
ًة اأم  ا اأم مدينًة حمليَّ ا  �سكنيًّ للحدِّ من انت�سار املَر�ص امْلُْعِدي، �سواء كان هذا املكاُن حيًّ

ًة))). َدْولًة خارجيَّ
ٍة اأو يف املنازل، وتنتهي  َت�سَّ يُّ غالًبا يف من�ساآت اأو مرافق خُمْ حِّ ويكون احَلْجُر ال�سِّ
َّةُ احلَجْر ال�سِّحِّيّ غالبًا بانق�ساء اأق�سى مُدَّة حل�سانة امليكروب امل�سبب للمر�ص  مُد
ة ما بني بداية دخول امليكروب اجل�سم اإلى بداية  ُة احل�سانة، هي: امْلُدَّ امْلُْعِدي، وُمدَّ

ظهور اأعرا�ص املَر�ص)2).

 : يِّ حِّ ثانًيا: َم�ْضُروِعيَّة احَلْجِر ال�ضِّ

يِّ عدٌد من الأِدلَّة، منها:  حِّ ة احَلْجِر ال�سِّ قد  دلَّ  على َم�ْسُروِعيَّ
ليل الأوَّل: قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الن�ساء: )7[. الدَّ

 ، رُّ للة: اأنَّ  اهلَل تعالى اأمر عباده املوؤمنني باأخذ  احلذر من ُكلِّ ما َي�سُ ووجه  الدَّ
ويدخل يف هذا العموم اأخذ احلذر من الأَمْرَا�ص املُْعْدِيَة، ويكون ذلك باحلَْجر 

ّي وغريه من التََّداِبري الِوقاِئيَّة. حِّ ال�سِّ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »اإَِذا �َسِمْعُتْم  ليل الثَّاين: حديث اأ�سامة بن َزيد ، عن النَّ الدَّ
َتْخُرُجوا  َفاَل  ِبَها  وَاأَنُْتْم  بِاأَرْ�ٍص  وَقَعَ  وَاإِذَا  تَدْخُلُوهَا،  فَالَ  بِاأَرْ�ٍص  بِالطَّاعُونِ)3) 

ِمْنَها«)4).
 disease (COVID-19): By: (WHO). pp. 1. Guidelines for Quarantine facilities (COVID-19):

.By: (NCDC). pp.3

ليل الإر�سادي )احَلْجر  ة الَعامَلِيَّة )88/9)؛ الدَّ يَّة )245/3)؛ املو�سوعة العربيَّ بِّ معجم امل�سطلحات الطِّ
ّي)، �ص ))). بِّ ّي - الَعْزل الطِّ حِّ ال�سِّ

ة الَعامَلِيَّة )88/9)؛  Guidelines for Quarantine facilities (COVID-19): pp.3.الـمو�سـوعـة العربيَّ  (((
 Encyclopedia of Microbiology: By: Anne Maczulak, Ph.D..pp. 132, 468. Guidelines for  (2(

.Quarantine facilities (COVID-19). pp. 11

ّي)، �ص )4). بِّ ّي - الَعْزل الطِّ حِّ ليل الإر�سادي )احَلْجر ال�سِّ ة الَعامَلِيَّة )88/9)؛ الدَّ املو�سوعة العربيَّ
واإلى  اأخرى  فئران  اإلى  الرباغيث  وتنقله  الفئران،  يب  ُي�سِ �سببه مكروب  َوَباِئّي،  ورمي  داٌء  اُعون:  الطَّ  (3(

َرة )36/4)2).  ة امْلَُي�سَّ الإن�سان. ينظر: املعجم الو�سيط )558/2)؛ املو�سوعة العربيَّ
اأخرجه الُبخارّي )30/7)) رقم )5728)؛ وم�سلم )737/4)) رقم )8)22).  (4(
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حمن بن َعْوف : اأنَّ ر�سوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال يف  ليل الثَّالث: حديث عبدالرَّ الدَّ
ْر�ٍص َواأَْنُتْم ِبَها،  الَوَباِء: »اإَِذا �َسِمْعُتْم ِبِه ِباأَْر�ٍص َفاَل َتْقَدُموا َعَلْيِه، َواإَِذا َوَقَع ِباأَ

َفاَل َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه«))).

الأر�ص  من  اخلروج  عن  نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيَّ  النَّ اأنَّ  احلديثني:  من  للة  ووجه  الدَّ
يُّ مبعناه املعا�سر، وقد �سبق  حِّ  املَْوْبُوءَة والدُُّخول اإليها، وهذا هو احَلْجر ال�سِّ
ة الَِّتي و�شع الإ�شالم اأ�َشا�َشها  ا، وهذا ثاين التََّداِبري الِوقاِئيَّ اإليه الإ�شالم اأي�شً

بَّ احلديث. قبل الطِّ

الأر�ص  اإلى  ُخول  الدُّ املنع من  اأنَّ يف  “اْعَلْم  َر�ْساَلن )ت: 844ه):  ابُن  قال 
الَوِبَئة ِحَكًما: 

ُب الأ�سباب امْلُوؤِْذية والُبْعُد منها.  ُنّ اأحدها: جَتَ

اِلح امْلََعا�ض وامْلََعاد.  ة َم�شَ الثَّاين: الأخذ بالَعاِفَية الَِّتي هي مادَّ

الثَّالث: اأن ل َي�ْسَتْن�ِسُقوا الهواء الَِّذي قد َعِفَن وَف�َسد، فيكون �سبًبا ِللَتَّلِف. 

لهم  ل  فَيْح�سُ بذلك،  َمِر�سوا  قد  الَِّذين  ى  امْلَْر�سَ يجاِوروا  ل  اأن  ابع:  الرَّ
مبُِجاوَرَتِهم من جِنْ�ص اأمرا�سهم”)2).

ومن احِلَكم الَِّتي التم�سها الُعَلماء يف منع اخلروج من الأر�ص الَوِبَئة: 

اأنَّ الإن�ساَن يف الأر�ص الَوِبَئة قد يكون حاماًل مليكروبات املَر�ص امْلُْعِدي، ول . )
ة  ُمدَّ له  ميكروب  ُكلَّ  اأنَّ  منها:  ة،  ِعدَّ لأ�سباب  املَر�ص،  اأعرا�ُص  عليه  تظهر 
خ�ص امل�ساب؛  ا قوة مناعة ج�سم ال�سَّ َدة يتكاثر فيها، ومنها اأي�سً دَّ ح�سانة حُمَ
خ�ص  ال�سَّ هذا  يخرج  فعندما  عليه،  املَر�ص  اأعرا�ص  ظهور  يتاأخر  ولذلك 
ليم ظاهريًّا من الأر�ص امْلَْوُبوَءة اإلى اأر�ٍص اأخرى معافاة، فاإنَّ امليكروبات  ال�سَّ

اء، وينت�سر بذلك املَر�ص امْلُْعِدي)3). َحّ الَِّتي يحملها تنتقل منه اإلى الأَ�سِ
اأخرجه الُبخارّي )30/7)) رقم )5730)؛ وم�سلم )742/4)) رقم )9)22).  (((

�سرح �سنن اأبي داود )5)/695).  (2(
.Encyclopedia of Microbiology: .pp. 132, 468 ّب وحديث امل�سطفى، �ص )84)؛ ينظر: الَعْدَوى بني الطِّ  (3(
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رٌّ به قبل غريه؛ لأنَّ جميَع الأَْمَرا�ص . 2 اأنَّ خروَج املري�ص من مكان الَوَباء، ُم�سِ
بها  امل�ساب  يحتاج   ، اأََخ�صِّ َوْجٍه  والَوَباِئيَّة على  منها  امْلُْعِدَية  ا  و�سً وُخ�سُ
اإلَّ  منها  فر  وال�سَّ الَوَباء  اأر�ص  من  اخلروج  ميكن  ول  و�سكون،  راحٍة  اإلى 

ا باملري�ص))). رٌّ ِجدًّ ٍة وَعَناٍء؛ وذلك ُم�سِ بحركٍة �سِديدٍة وَم�َسقَّ

اء يف اخلروج من الأر�ص امْلَْوُبوَءة ملا بقي اإلَّ املر�سى، . 3 حَّ �َص لالأ�سِ اأنَّه لو ُرخِّ
ذلك  مبا�سرة  عن  يعجزون  وهم  ويداويهم،  يطعمهم،  َمن  يلقوا  ومل 
وامل�سلمون  املر�سى،  اإهالك  يف  �َسْعًيا  اء  َحّ الأَ�سِ خروُج  فيكون  باأنف�سهم؛ 

ا)2). ه بع�سً كالُبْنَيان؛ َي�ُسُدّ  َبْع�سُ

 ، اب ا�ص : اأنَّ ُعَمَر بن اخلطَّ ابع: ما رواه عبداهلل بن عبَّ ليل الرَّ الدَّ

اح واأ�سحابه،  اأم، َحتَّى اإذا كان ِب�َسْرَغ)3) لقيه اأبو عبيدة بن اجَلرَّ خرج اإلى ال�سَّ
حابة من املهاجرين  ام، فدعا كبار ال�سَّ فاأخربوه اأنَّ الَوَباء قد وقع باأر�ص ال�سَّ
والأن�سار وا�ست�سارهم، فاختلفوا عليه، ثم دعا َم�ْسَيَخة قري�ص من  ُمَهاِجَرة 
ترجَع  اأن  نرى  فقالوا:  يختلف منهم عليه رجالن،  فلم  وا�ست�سارهم،  الفتح 
ٌح  بِّ ُم�شَ “اإِينِّ  ا�ص:  النَّ الَوَباء، فنادى عمر يف  ُتْقِدَمهم على هذا  ا�ص ول  بالنَّ
؟”،  ِ اأبو عبيدة: “اأَِفَراًرا ِمْن َقَدِر اهللَّ قال  ِبُحوا َعَلْيِه)5)”،  َعَلى َظْهٍر)4)؛ َفاأَ�سْ
َهَبَطْت  اإِِبٌل  َلَك  َكاَن  َلْو  اأََراأَْيَت   ، ِ َقَدِر اهللَّ اإَِلى   ِ اهللَّ َقَدِر  ِمْن  َنِفرُّ  “َنَعْم  فقال: 
َبَة  َبٌة، َوالأُْخَرى َجْدَبٌة، اأََلْي�َص اإِْن َرَعْيَت اخَل�سْ َواِدًيا َلُه ُعْدَوَتاِن، اإِْحَداُهَما َخ�سِ
؟”، فجاء عبدالرحمن  ِ ، َواإِْن َرَعْيَت اجَلْدَبَة َرَعْيَتَها ِبَقَدِر اهللَّ ِ َرَعْيَتَها ِبَقَدِر اهللَّ

زاد املعاد )40/4).  (((
ين )4/)29). ينظر: اإحياء علوم الدِّ  (2(

عودية. ينظر: معجم  َرة وهي مركز احلدود بني الأردن وال�سُّ ام، ُتعرف اليوم بالـُمَدوَّ �َسْرغ: مدينة بال�سَّ  (3(
رية، �ص )39)). ة وال�سِّ نَّ البلدان )3/))2)؛ املعامل الأثرية يف ال�سُّ

فر. ينظر: م�سارق الأنوار على �سحاح الآثار ))/330). ْهر، وهي َدَواب ال�سَّ يعني: على �َسَفر، َراِكًبا الظَّ  (4(
حيح  ال�سَّ اجلامع  ب�سرح  بيح  ال�سَّ الالمع  ينظر:  جوع.  للرُّ ِئني  ُمَتَهيِّ راكبني  َعَلْيِه”،  اأي:  ِبُحوا  “َفاأَ�سْ  (5(

.(332/(4(
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بن عوف -وكان غائًبا- فقال: اإنَّ ِعْنِدي يف هذا ِعْلًما، �سمعُت ر�سوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ْر�ٍص َواأَْنُتْم ِبَها َفاَل  يقول: »اإَِذا �َسِمْعُتْم ِبِه ِباأَْر�ٍص َفاَل َتْقَدُموا َعَلْيِه، َواإَِذا َوَقَع ِباأَ

َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه«، فحمد اهلل عمر، ثم ان�سرف))). 

بعد  الَوَباء  اأر�ص  اإلى  ُخول  الدُّ عدم  قرر    ُعَمَر  اأنَّ  للة:  ووجه  الدَّ
ا�ست�سارته لل�سحابة، ثم زاده عزميًة على ذلك حديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الَِّذي 
اإلى املدينة ومل يدخل  ا�ص  �سمعه من عبدالرحمن بن عوف، فان�سرف بالنَّ

. يِّ حِّ الأر�ص امْلَْوُبوَءة، وهذا تطبيٌق َعَمِليٌّ للَحْجِر ال�سِّ

ابع املطلب الرَّ
َحْظر التَّْجوال

اأوًل: تعريف َحْظر التَّْجوال: 

ْيَء: َمَنْعُته، واملحظور: املمنوع)2). احَلْظر يف اللَُّغة: امْلَْنع، وَحَظْرُت ال�سَّ

َف  ل يف البالد، اأي: َطوَّ والتَّْجَوال - بفتح التَّاء و�ضكون اجليم -))(: التَّْطَواف، وَجوَّ

اأو َطاف)4). 

ري  َّة النَّا�صَ مِن ال�َسّ وحَظْر التَّجْوال يف ال�ضطالح املُعَا�ضِر: مَنْعُ ال�سُّلُطات الرَّ�سْمِي

َدٍة؛ ِحفاًظا على اأمِنهم و�سالمِتهم و�سالمِة بالِدهم من  دَّ ٍة حُمَ ٍة َزَمِنيَّ ُرقات، مِلُدَّ يف الُطّ
َخَطٍر ُيْخ�َسى  ُوُقوُعه)5). 

اأخرجه الُبخارّي )30/7)) رقم )5730)؛ وم�سلم )742/4)) رقم )9)22).  (((
معجم مقايي�ص اللَُّغة )80/2)؛ امْلُْحَكم لبن �ِسيَده )282/3)؛ ِل�َسان الَعرب )202/4)، مادة )ح ظ ر).  (2(

ة، وكذلك كلمة )التََّجوُّل)، وقد  ْجَوال) بك�سر التَّاء كما هو ُم�ْسَتَهر، فلم يرد يف املعاجم اللَُّغِويَّ اأما )التِّ  (3(
اأن  غم من عدم وروده يف املعاجم- على  الرَّ َل -على  وَّ جَتَ اللَُّغة امل�سرّي ا�ستخدام الفعل  اأجاز جممع 
َب  ُلَغِة العرب مثل َتهيَّ َل) مبعنى )َفَعل) يف  يكوَن مبعنى َجاَل اأو اأكرث من اجَلَولن؛ لأنَّه قد ياأتي )َتَفعَّ

واب الُلَّغِوّي ))/))2). وَهاَب. ينظر: معجم ال�سَّ
َحاح )663/4))؛ ِل�َسان الَعرب )))/)3))، مادة )ج و ل). ال�سِّ  (4(

رة ))/424، 9)5). ة امْلُعا�سِ ة الَعامَلِيَّة )284/24)؛ معجم اللَُّغة العربيَّ املو�سوعة العربيَّ  (5(
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الأَْمَرا�ص  انت�سار  عند  عادًة:  التَّْجوال  َحْظر  فيها  ُيْفَر�ص  ِتي  الَّ احلالت  ومن 
الَوَباِئيَّة، وهو املق�سود ُهنا.

ثانًيا: َم�ْضُروِعيَّة َحْظر التَّْجوال ووجوب طاعة احَلاِكم اإذا اأََمَر به: 

من  الِوقاَية  لأجل  التَّْجوال  َحْظر  ة  َم�ْسروِعيَّ على  الَّة  الدَّ الأَِدلَّة  ِمن  عدٌد  هناك 
الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة، ووجوب طاعة احَلاِكم اإذا اأََمَر به، ومن هذه الأَِدلَّة: 

ليل الأوَّل: قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الن�ساء: )7[. الدَّ

 ، رُّ للة: اأنَّ  اهلَل تعالى اأََمَر عباَدُه املوؤمنني باأخِذ  احلذر ِمن ُكلِّ ما َي�سُ ووجه  الدَّ
اإلَّ  َيِتمُّ ذلك  ول  امْلُْعِدَية،  الأَْمَرا�ص  اأخُذ احلذر من  العموم  ويدخل يف هذا 

ِة، ومنها: َحْظُر التَّْجوال. باتِّخاذِ التَّدَابِريِ الوِقاِئيَّ

ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   )ۈئ   تعالى:  اهلِل  قوُل  الثَّاين:  ليل  الدَّ

ی( ]الن�ساء: 59[.

ُيِطِع  »َمن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلِل  ر�سوَل  اأنَّ   ، اأبي هريرة  الثَّالث: حديث  ليل  الدَّ

ايِن«))). ِمرَي َفَقْد َع�شَ اْلأَِمرَي َفَقْد اأََطاَعِني، َوَمن َيْع�ضِ اْلأَ

ْمُع  »ال�سَّ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  ِبِيّ  الَنّ ، عن  ُعَمر  بن  ابع: حديث عبداهلل  الرَّ ليل  الدَّ

اأُِمَر  َفاإَِذا  َيٍة،  ْع�سِ ُيوؤَْمْر مِبَ اأََحبَّ َوَكِرَه، َما مَلْ  اَعُة َعَلى امَلْرِء املُ�ْسِلِم ِفيَما  َوالطَّ
َيٍة َفاَل �َسْمَع َوَل َطاَعَة«)2). ْع�سِ مِبَ

و�َص َدلَّْت على وجوب طاعة  َويِلِّ الأَْمِر فيما ياأمر  للة: اأنَّ هذه النُّ�سُ ووجه  الدَّ
به؛ واإن �سَقّ ذلك على بع�ِص النُُّفو�ص، ما مل ياأمر مبع�سية، وَحْظُر التَّْجوال 
ٌة  َلَحٌة عامَّ الَِّذي ياأمر به  َويِلُّ الأَْمِر عند انت�سار الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة؛ فيه َم�سْ

ُب طاَعُتُه يف ذلك. للفرد واملجتمع؛ ولذا جَتِ
اأخرجه الُبخارّي )9/)6) رقم )37)7)؛ وم�سلم )466/3)) رقم )835))، واللَّفظ له.  (((

اأخرجه الُبخارّي )63/9) رقم )44)7)؛ وم�سلم )469/3)) رقم )839)).  (2(
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املطلب اخلاِم�س
َفر َمْنُع ال�سَّ

َفر:  اأوًل: تعريف َمْنُع ال�ضَّ

امْلَْنع يف اللَُّغة: احَلْيُلوَلة بني امْلَْرِء وُمَراِدِه))). 

فر يف اللَُّغة: َقْطُع امْلَ�َساَفة)2)، ويف ال�سطالح: اخلروج من بلد الإقامة اإلى  وال�سَّ
رِعيَّة فما فوقها)3). ِجَهٍة تبعد م�سافة الق�سر ال�سَّ

اأو  امْلُُدن،  بني  ل  َنقُّ التَّ من  ا�ص  النَّ ولة  الدَّ �سلطات  َمْنُع  ُهنا:  َفر  ال�سَّ مَبْنع  واملراد 
اخلروج اإلى دولٍة اأخرى؛ ِوَقاَيًة لهم من مر�ٍص وبائيٍّ فا�ٍص.

َفر لأجل الِوقاَية من الأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة:  ثانًيا: َم�ْضُروِعيَّة َمْنع ال�ضَّ

للَحْجِر  العامِّ  املعنى  يف  يدخل  الَوَباِئيَّة  الأَْمَرا�ص  من  الِوقاَية  لأجل  َفر  ال�سَّ َمْنُع 
الأنظمة  يف  م�ستِقاًل  اإجراًء  ُيَعدُّ  ه  ولأنَّ ِته،  يَّ لأهمِّ ُهنا؛  واأفردُتُه  �سبق،  كما  يِّ  حِّ ال�سِّ
ته  يِّ ميكن ال�ستدلل على َم�ْسُروِعيَّ حِّ رة، وب�سبب دخوله يف معنى احَلْجِر ال�سِّ امْلُعا�سِ

ٍة اأخرى، ومن ذلك:  يِّ نف�ِسها، مع زيادة اأِدلَّ حِّ ِة احَلْجِر ال�سِّ باأِدلَّ

ليل الأوَّل: قوُل اهلِل تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[. الدَّ

َفُر  ْهُلَكة، وال�سَّ للة: اأنَّ  اهلَل تعالى  نهى اأن ُيْلِقَي  الإن�ساُن بنف�ِسِه اإلى  الَتّ ووجه  الدَّ
ف�ص  ولة الَِّتي ينت�سر فيها املَر�ص امْلُْعِدي، ُيَعدُّ من  الإلقاء  بالنَّ اإلى املدينة اأو الدَّ
َفِر ِحفاًظا على نف�ِسِه وعلى  ُ على امل�سلم َتْرُك ال�سَّ ْهُلَكة؛ ولذلك  يَتَعنَيّ اإلى  الَتّ

غرِيِه.
تهذيب اللَُّغة )4/3))؛ ِل�َسان الَعرب )343/8)؛ َتاج الَعُرو�ص )8/22)2)، مادة )م ن ع).  (((

َحاح )685/2)؛ ِل�َسان الَعرب )368/4)؛ القامو�ص املحيط، �ص )408)، مادة )�ص ف ر). ال�سِّ  (2(
ُلَغًة  معجم  ))/956)؛  الفنون  ا�سطالحات  ك�ساف  )))5)؛  �ص  الكليات،  )9)))؛  �ص  التعريفات،   (3(

الفقهاء، �ص )245).
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ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   )ۈئ   تعالى:  اهلِل  قوُل  الثَّاين:  ليل  الدَّ

ی( ]الن�ساء: 59[.

ُيِطِع  »َمن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  ر�سوَل اهلل  اأنَّ   ، اأبي هريرة  الثَّالث: حديث  ليل  الدَّ

ايِن«))). ِمرَي َفَقْد َع�شَ اْلأَِمرَي َفَقْد اأََطاَعِني، َوَمن َيْع�ضِ اْلأَ

فر  للة: اأنَّ الآيَة واحلديَث َدلَّ على وجوب طاعة  َويِلِّ الأَْمِر، وَمْنُع ال�سَّ ووجه  الدَّ
ة ياأمر به دائًما َويِلُّ الأَْمر، فَتِجُب طاَعُتُه  لأجل الِوَقاَية من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّ

اِجَحة.  ا اأنَّ ذلك من امل�سالح الرَّ و�سً فيه، ُخ�سُ

ِبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »اإَِذا �َسِمْعُتْم  ابع: حديث اأ�سامة بن َزيد ، عن الَنّ ليل الرَّ الدَّ

َتْخُرُجوا  َفاَل  ِبَها  َواأَْنُتْم  ْر�ٍص  ِباأَ َوَقَع  َواإَِذا  َتْدُخُلوَها،  َفاَل  ِباأَْر�ٍص  اُعوِن  ِبالطَّ
ِمْنَها«)2).

حمن بن َعْوف : اأنَّ ر�سوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، قال  ليل اخلام�س: حديث عبدالرَّ الدَّ

ْر�ٍص َفاَل َتْقَدُموا َعَلْيِه، َواإَِذا َوَقَع ِباأَْر�ٍص َواأَْنُتْم ِبَها،  يف الَوَباء: »اإَِذا �َسِمْعُتْم ِبِه ِباأَ
َفاَل َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه«)3).

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن اخلروج من اأر�ص الَوَباء  للة من احلديثني: اأنَّ النَّ ووجه  الدَّ
َول  الدُّ اإلى  فر  ال�سَّ اأو  ة  اخليَّ الدَّ امْلُُدن  بني  ل  َنقُّ التَّ من  وامْلَْنُع  اإليها،  ُخول  والدُّ
يف  الوارد  ْهي  النَّ لهذا  امِتثاًل  ُيَعدُّ  الَوَباِئّي،  املَر�ص  انت�سار  عند  اخلارجيَّة 

احلديثني.

تقدم تخريجه.  (((

تقدم تخريجه.  (2(
تقدم تخريجه.   (3(
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املبحث الثَّالث
َخَذة للِوقاَية من الأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة ة امْلَُتّ َداِبري الإْر�ساِديَّ التَّ

ولة  الدَّ اإليها  ُتْر�ِسد  ِتي  الَّ ة  الِوقاِئيَّ التََّداِبري  تلك  ة  الإْر�ساِديَّ بالتََّداِبري  املق�سوُد 
على  ُعُقوباٍت  َتْفُر�ُص  ول  عليها  ا�َص  النَّ رِبُ  جُتْ ول  الَوَباِئّي،  املَر�ص  انت�سار  حال  يف 
ًة يف  اإْر�ساِديَّ الَِّتي تكوُن  ة  الِوقاِئيَّ التََّداِبري  ِذْكٌر لأبرز  التَّالية  خمالفِتها، ويف املطالب 
َّةً يف بع�ص احلالت الطَّارِئَة والنَّادِرَة، ومن هذه  الأَعَمِّ الغالب، واإن ثَبَتَ جَعْلُها اإِلْزامِي
َيّة، و َتْغِطَية  الأَْنف  واْلَفم عند الُعَطا�ص  ْخ�سِ َظاَفُة  ال�َسّ ، والنَّ التََّداِبري: التَّباُعُد اجَل�َسِديُّ

راب.  عام وال�سَّ ُنّب  ُماَلَم�َسة املري�ص، واحِلْر�ُص على َنَظاَفة الطَّ َعال، وجَتَ اأو ال�سُّ

املطلب الأوَّل
باُعُد اجَل�َسِديُّ التَّ

اأوًل: تعريف التَّباُعد اجَل�َضِدّي: 

دُّ الُقْرب، وقد َبُعَد  التَّباُعُد يف اللَُّغة: ِخالف  الَتَّقاُرب، ماأخوذ من الُبْعد، وهو �سِ

فهو َبِعيد، اأي: َتباَعد، والفعل )َتباَعد) من اأفعال امل�ساركة الَِّتي تقت�سي وجود َفاِعَلنْي 
فاأكرث، اأي: وقوَع الفعل من اأكرث من واحٍد، مثل: َتَعاَرف، وَتَناَزع، وَتَقاَتل، ونحوها))).

: ِن�ْسَبة اإلى اجَل�َسد، وهو ج�سم الإن�سان اأو بدنه)2). واجَل�َضِديُّ

�سخ�صٍ  ُكلِّ  بني  ِمرْتٍ  عن  َتِقُلّ  ل  َم�َسافٍة  َتْرُك  ُهنا:  اجَل�َضِديِّ  بالتَّباُعِد  واملق�ضود 

َعات؛ َمْنًعا لنت�سار املَر�ص)3). واآخر، والبتعاد عن التََّجمُّ
َحاح )448/2)؛ معجم مقايي�ص اللَُّغة ))/268)؛ ِل�َسان الَعرب )89/3)، مادة )ب ع د). ال�سِّ  (((

َحاح )456/2)؛ معجم مقايي�ص اللَُّغة ))/457)؛ امْلُْحَكم لبن �ِسيَده )260/7)، مادة )ج �ص د). ال�سِّ  (2(
ة بتاريخ 5)  ة الَعامَلِيَّ حَّ مة ال�سِّ م�سانيَّة الآمنة يف �سياق َجاِئَحة كوفيد -9)، من�سور ملُنظَّ املمار�سات الرَّ  (3(

اأبريل 2020م، �ص )))؛ دليل �ساحب العمل اإلى اإدارة مكان العمل خالل َجاِئَحة كوفيد- 9)، =
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 ثانًيا: َم�ْضُروِعيَّة التَّباُعد اجَل�َضِدّي: 

ة التَّباُعد اجَل�َسِدّي، ما يلي:  الَّة على َم�ْسُروِعيَّ من الأَِدلَّة الدَّ

ليل الأوَّل: قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الن�ساء: )7[. الدَّ

، ويدخل يف هذا  رُّ للة: اأنَّ  اهلَل تعالى اأََمَر باأخِذ  احلذر ِمن ُكلِّ ما َي�سُ ووجه  الدَّ
اأنَّ  بِّ احلديث  الطِّ الَوَباِئيَّة، وقد ثبت يف  الأَْمَرا�ص  ِمن  اأخُذ احلذِر  العموم 

التَّباُعَد اجَل�َسِديَّ اأحُد اأ�سباب الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة))).

ِمَن  »ِفرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  ر�سوُل  قال  قال:   ، هريرة  اأبي  حديث  الثَّاين:  ليل  الدَّ

امَلْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن الأَ�َسِد«)2).

اجَل�َسِديُّ بني  التَّباُعُد  َيْلَزُم منه  املاأموَر به يف احلديث  الِفراَر  اأنَّ  للة:  ووجه  الدَّ
ِحيح، واإذا كان التَّباُعُد اجَل�َسِديُّ ماأموًرا به يف مر�ص اجُلَذام الَِّذي  املري�ص وال�سَّ
ة  الَوَباِئيَّ الأَْمَرا�ِص  يف  به  الأمر  اأَْوَلى  باب  فمن  الَعْدَوى،  �َسِديَد  لي�ص  ا  مر�سً ُيَعدُّ 
َحٌة على  ا تلك الَِّتي ل تظهر لها عالماٌت وا�سِ و�سً �َسِديَدِة الَعْدَوى والنت�سار، ُخ�سُ
اء؛  َحّ د �سرورة التَّباُعِد َحتَّى بني الأَ�سِ ا ُيوؤكِّ امل�سابني كمر�ص كورونا احلايل، مِمَّ

لحتمال وجود َمْن هو م�ساب باملر�ص الَوَباِئّي ومل تظهر عليه الأعرا�ُص. 

ِر�ٌص  ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل ُيوِرَدنَّ مُمْ ليل الثَّالث: حديث اأبي هريرة ، قال: قال النَّ الدَّ

.(3(» حٍّ َعَلى ُم�سِ

باملباعدة  اإلَّ  يكون  حيح، ل  ال�سَّ اأنَّ عدَم  اإيراد  املري�ص  على  للة:  ووجه  الدَّ
العامِّ للحديث، وهو  التَّباُعُد اجَل�َسِديُّ يف املعنى  بينهما؛ وعلى هذا فيدخل 

اء. حَّ عدُم خمالطة املر�سى لالأ�سِ
ْوليَّة، �ص )7). = ملنظمة العمل الدَّ

ة الَعامَلِيَّة )46/2). حَّ مة ال�سِّ حيني، ملُنظَّ دليل تدريبي ملجموعات ممثلي الأحياء واملتطوعني ال�سِّ  (((
تقدم تخريجه.  (2(
تقدم تخريجه.  (3(
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ا َقْد َباَيْعَناَك َفاْرِجْع«))). ابع: قوله ملسو هيلع هللا ىلص ِللَمْجُذوِم الَِّذي جاء  مِلَُباَيَعِتِه: »اإِنَّ ليل الرَّ الدَّ

اء؛  َحّ ُجوع َحتَّى ل َيْخَتِلَط بالأَ�سِ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اأََمَر  امْلَْجُذوَم بالُرّ للة: اأنَّ النَّ ووجه  الدَّ
 ، ا�ص، وهذا هو املبداأ الَِّذي يقوم عليه التَّباُعُد اجَل�َسِديُّ ُه يف النَّ فَيْنَت�ِسر مر�سُ

وهو َتْدِبرٌي من َتَداِبري الِوقاَية من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة. 

امْلَْجُذوَم  ، مرفوًعا: »َكِلِّم  اأَْوَفى  اأبي  ليل اخلاِم�س: حديث عبداهلل بن  الدَّ

.(2(» نْيِ َوَبْيَنَك َوَبْيَنُه ِقْيُد ُرْمٍح اأَْو ُرحْمَ

ِقيد  َم�َسافة  حيح عن املري�ص  ابتعاد ال�سَّ اأفاد  اأنَّ احلديَث  للة:  ووجه  الدَّ
وِقيُد   ، ِمرْتٍ مب�سافة  املعا�سرين  بع�ُص  ه  َحدَّ ْمح  الُرّ وِقيُد  نْي،  ُرْمٍح  اأو  ُرحْمَ
املعا�سر،  الِوَقاِئيِّ  بِّ  الطِّ يف  به  املعمول  هو  وهذا  ْيِن)3)،  مِبرْتَ نْيِ  حْمَ الرُّ
ابقة،  ال�سَّ الأِدلَّة  عليه  َتُدلُّ  ِحيٌح  اإلَّ  اأنَّ  معناه  �سَ ِعيٌف  �سَ اأنَّه  مع  واحلديث 

بُّ احلديث. ُده الطِّ وُيوؤَِيّ

املطلب الثَّاين
َيّة ْخ�سِ النَّظَافَة  ال�َسّ

َيّة:  ْخ�ضِ اأوًل: تعريف النََّظاَفة  ال�َضّ

ِزم: َنُظَف َيْنُظُف َنَظاَفًة،  َدٌر ِمن الفعل الالَّ قاَوُة، وهي َم�سْ النََّظاَفُة يف اللَُّغة: النَّ

ُف  َتْنِظيًفا)4). َف ُيَنظِّ ي منه: َنظَّ وامْلَُتَعدِّ
تقدم تخريجه.   (((

َبِوّي ))/356). قال ابن حجر يف فتح  بِّ النَّ اأخرجه ابن َعِدّي يف الكامل )04/3))؛ واأبو ُنَعْيم يف الطِّ  (2(
الباري )0)/59)): اإ�سناده َواٍه. وللحديث �ساهٌد ملعناه من رواية َعِليِّ بن اأبي طالب مرفوًعا، بلفظ: “َل 
ِمنَي، َواإَِذا َكلَّْمُتُموُهْم، َفْلَيُكْن َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِقيُد ُرْمٍح”، اأخرجه اأحمد يف امل�سند  َظَر اإَِلى امْلَُجذَّ ُتِدمُيوا النَّ

ُقو امل�سند: “اإ�سناده �سعيف”. قِّ )20/2) رقم ))58)، وقال حُمَ
ة ))/66). نَّ رح املمتع لبن عثيمني )87/4)؛ الفقه املي�سر يف �سوء الكتاب وال�سُّ ال�سَّ  (3(

َحاح )435/4))؛ معجم مقايي�ص اللَُّغة )443/5)؛ ِل�َسان الَعرب )336/9)، مادة )ن ظ ف). ال�سِّ  (4(
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ْخ�ص، وهو ُكلُّ ِج�ْسٍم له ارتفاٌع وظهور، وغلب ا�ستعماله  َيّة: ِن�ْسَبة اإلى ال�سَّ ْخ�ضِ و ال�َضّ

ِتي َتُدلُّ على ارتفاٍع يف �َسْيٍء))). يف الإن�سان، واأ�سل الكلمة من مادة )�َسَخ�َص) الَّ

َيُّة: جمموعٌة من املمار�سات املرتاِفَقة بالأعمال  الَيْوِمَيّة واملرَتِبَطة  ْخ�ضِ والنََّظاَفُة  ال�َضّ

ة  حَّ ال�سِّ على  للِحفاظ  احلياة  نواحي  مبعظم  لة  املتَّ�سِ َيّة  ْخ�سِ والِعناَية  ال�َسّ َظاَفة،  بالنَّ
يَّة، ومنها َنَظاَفة املالب�ص، واجل�سم، والهتمام بغ�سل الَيَدْين با�ستمرار  حِّ واملعي�سة ال�سِّ
بعَد  الَيَدْين، ل�سيَّما  ُت�ستخَدم لنظافة  ِتي  الَّ رة الأخرى  املواد املطهِّ اأو  ابون  باملاء وال�سَّ

ام وقبل الأَْكل، وعند القدوم اإلى املنزل)2).  َعال اأو الُعطا�ص اأو اخلروج من احلمَّ ال�سُّ

َيّة:  ْخ�ضِ ثانًيا: َم�ْضُروِعيَّة النََّظاَفة  ال�َضّ

ٌة كثرية، ل َيتَّ�ِسُع املقاُم لذكِرها ُكلِّها؛  ة اأِدلَّ َيّ ْخ�سِ َظاَفة  ال�َسّ ة النَّ َدلَّ على َم�ْسُروِعيَّ
ِة ذلك يف الوقت  يَّ الَّة على َنَظاَفة الَيَدْين منها لأَهمِّ ولذا �ساأقت�سر على ِذْكِر الأَِدلَّة الدَّ
َنَظاَفُة  ُتَعدُّ  والَِّذي  )كوفيد-9))،  كورونا  مر�ص  ي  تف�سِّ ِظلِّ  يف  ا  و�سً ُخ�سُ احلا�سر 

الَيَدْين فيه من اأهمِّ التََّداِبري الِوقاِئيَّة ملكافحة املَر�ص، ومن هذه الأِدلَّة: 

ا�ْسَتْيَقَظ  »اإَِذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  ِبيَّ  النَّ اأنَّ    هريرة  اأبي  حديث  الأوَّل:  ليل  الدَّ

ُه َل َيْدِري  اأََحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه، َفاَل َيْغِم�ْص َيَدُه يِف اْلإَِناِء َحتَّى َيْغ�ِسَلَها َثاَلًثا، َفاإِنَّ
اأَْيَن َباَتْت َيُدُه«)3).

ملسو هيلع هللا ىلص:  ، قال: قال ر�سول اهلل  اأبي قتادة الأن�سارّي  الثَّاين: حديث  ليل  الدَّ

َذَكَرُه  �صَّ  مَيَ َفاَل  اخَلاَلَء  اأََتى  َذا  َواإِ الإَِناِء،  يِف  �ْص  َيَتَنفَّ َفاَل  َحُدُكْم  اأَ �َسِرَب  »اإَِذا 
ْح ِبَيِميِنِه«)4). ِبَيِميِنِه، َوَل َيَتَم�سَّ

تهذيب اللَُّغة )36/7)؛ معجم مقايي�ص اللَُّغة )254/3)؛ ِل�َسان الَعرب )45/7)، مادة )�ص خ �ص).  (((
واملتطوعني  الأحياء  لي  ممثِّ ملجموعات  تدريبي  دليل  )5)/54)؛  الَعامَلِيَّة  ة  العربيَّ املو�سوعة  ينظر:   (2(
ة الأردنيَّة،  حَّ ّي املدر�سّي، وزارة ال�سِّ حِّ ة الَعامَلِيَّة )46/2)؛ دليل التَّثقيف ال�سِّ حَّ مة ال�سِّ يني، ملُنظَّ حِّ ال�سِّ

عوديَّة، �ص )0)). َحة ال�سُّ تك يف احلجِّ والعمرة، وزارة ال�سِّ �ص )9)؛ �سحَّ
اأخرجه الُبخارّي ))/43) رقم )62))؛ وم�سلم ))/233) رقم )278)، واللَّفظ له.  (3(

اأخرجه الُبخارّي ))/42) رقم )53))؛ وم�سلم ))/225) رقم )267).  (4(
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ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، يقول: »الِفْطَرُة  ليل الثَّالث: حديث اأبي هريرة ، قال �سمعُت النَّ الدَّ
اِرِب، َوَتْقِليُم الأَْظَفاِر، َوَنْتُف الآَباِط«))).  َخْم�ٌض: اخِلَتاُن، َواِل�ْشِتْحَداُد، َوَق�ضُّ ال�شَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن اإَِذا اأََراَد اأَْن َياأُْكَل  ابع: حديث عائ�سة : »اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ ليل الرَّ الدَّ
َغ�َسَل َيَدْيِه«)2).

للة: اأنَّ هذه الأحاديَث جاء فيها الأَْمُر  بغ�سل  الَيِد  عند ال�ستيقاظ من  ووجه  الدَّ
ال�ستنجاء  والنَّهي عن  الأْظفار،  بتقليم  الأمر  الأَْكل، وكذلك  اإرادة  وم، وعند  النَّ
ريعة الإ�سالميَّة على َنَظاَفة الَيَدْين؛ وذلك  باليمني، وكلُّ هذا يدلُّ  على  حر�ص  ال�سَّ
ًة لالأو�ساخ،  يها بَيَدْيه، وهذا يجعلهما ُعْر�سَ دِّ ة ُيوؤَ لأنَّ الإن�ساَن اأكرُث اأعماله  الَيْوِمَيّ
اجل�سم  اإلى  والأَْمَرا�ُص  واجلراثيُم  الأو�ساُخ  انتقلت  بنظافِتهما  َيْهَتَمّ  مل  فاإذا 
َرُر اآخرين ب�سبب امل�سافحة اأو مل�ص �َسْيٍء با�سرْتُه الَيُد  َق ال�سَّ ا حَلِ َ ْت به، وُرمَبّ َرّ واأ�سَ
َتِقي من الأَْمَرا�ص  َنَظاَفَة الَيَدْين  اأنَّ  بُّ احلديث  اأثبت الطِّ َثة، وقد  امْلُتَّ�ِسَخُة وامْلَُلوَّ

�ِسّي)3). ا اأمرا�ص اجلهاز اله�سمّي، واجلهاز التَّنفُّ و�سً امْلُْعِدَية والَوَباِئيَّة؛ ُخ�سُ

املطلب الثَّالث
َعاِل َتْغِطَيُة  الأَْنِف  واْلَفِم عند الُعَطا�ِس اأو ال�سُّ

َعال:  اأوًل: تعريف  َتْغِطَية  الأَْنف  واْلَفم عند الُعَطا�س اأو ال�ضُّ

ى)، مبعنى  رْت والإخفاء، واأ�سلها م�سدر م�ستق من الفعل )َغطَّ التَّْغِطية ُلَغًة: ال�سَّ
�َسرَتَ واأخفى)4). 

ف. و الأَْنُف  واْلَفُم: معروفان، واملعروف ل ُيَعرَّ

اأخرجه الُبخارّي )60/7)) رقم ))589)؛ وم�سلم ))/)22) رقم )257).  (((
�سائي ))/39)) رقم )256)؛ وابن ماجه ))/95)) رقم  اأخرجه اأبو داود ))/57) رقم )224)؛ والنَّ  (2(

ُقو امل�سند: �سحيح. قِّ )593)؛ واأحمد يف امل�سند ))368/4) رقم )24874)، وقال حُمَ
ة الَعامَلِيَّة )46/2)؛ دليل  حَّ مة ال�سِّ يني، ملُنظَّ حِّ عني ال�سِّ لي الأحياء واملتطوِّ دليل تدريبي ملجموعات ممثِّ  (3(

الِوقاَية من َفريو�ص كورونا املُ�ستِجّد، �ص )22).
امْلُْحَكم لبن �ِسيَده )7/6)؛ ِل�َسان الَعرب )5)/30))؛ القامو�ص املحيط، �ص )8)3)(، مادة )غ ط ي(.  (4(
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املعا�سرون  فه  وعرَّ وُعطا�ًسا)))،  َعْط�ًسا  َيعِط�ص  عَط�َص  ِمْن  اللَُّغة:  يف  والُعَطا�س 

؛ ب�سبب  َتَهُيٍّج يف الِغ�ساء  ٍة ل اإَِراِديًّا مع �سوٍت َقِويٍّ باأنَّه: اندفاع الهواء من الأَْنِف ب�ِسدَّ
اِخِليِّ لالأْنِف)2). الدَّ

َي�ْسُعُل �ُسَعاًل، وهو: َحرَكٌة تدفع بها َطبيَعُة اجل�سِم اأذى عن  ِمْن �َسَعَل  َعال:  وال�ضُّ

َئَتني)4). ل بها)3)، وِقيل: انِدفاٌع ُمفاِجٌئ وَقِويٌّ للهواء من الِرّ ِتي َتتَّ�سِ َئِة والأع�ساء الَّ الِرّ

ة َحتَّى ل تنتقَل ميكروبات  �ِسيَّ َنفُّ :  َتْغِطَيُة املنافِذ التَّ واملق�سوُد بهذا التَّْدِبري الِوَقاِئيِّ
َعاَل هما َو�ِسيلتان يتخلَّ�ُص  ليم؛ لأنَّ الُعَطا�َص وال�سُّ املَر�ص الَوَباِئّي من املري�ص اإلى ال�سَّ
مبر�ص  امل�ساُب  َيعِط�ُص  فعندما  له،  ِحماَيًة  ة  يَّ املَر�سِ امليكروبات  من  اجل�سُم  بهما 
يَّة، فاإذا مل ُيَغطِّ َفَمُه واأَْنَفُه؛ خرجْت  �ِسيٍّ اأو َي�ْسُعُل، َيْقِذُف باآلف امليكروبات املَر�سِ َتَنفُّ

بْت لهم املَر�ص)5). هذه امليكروبات يف الهواء، واأ�سابْت اأَُنا�ًسا اآخرين و�سبَّ

َعال:  ثانًيا: َم�ْضُروِعيَّة  َتْغِطَية  الأَْنف  واْلَفم عند الُعَطا�س اأو ال�ضُّ

َعال، الأِدلَّة الآتية:  ة  َتْغِطَية  الأَْنف  واْلَفم عند الُعَطا�ص اأو ال�سُّ َدلَّ على َم�ْسُروِعيَّ

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ان، عن اأبي هريرة : »اأَنَّ النَّ َمّ ليل الأوَّل: ما رواه اأبو �سالح  ال�َسّ الدَّ

ْوَتُه«)6). ى َوْجَهُه ِبَيِدِه اأَْو ِبَثْوِبِه َوَغ�صَّ ِبَها �سَ َكاَن اإَِذا َعَط�َص َغطَّ

حمن الأْعَرج، عن اأبي هريرة ، اأنَّ ر�سوَل اهلِل  ليل الثَّاين: ما رواه عبدالرَّ الدَّ

ْوَتُه«)7). ْيِه َعَلى َوْجِهِه َوْلُيْخِف�ْص �سَ ْع َكفَّ َحُدُكْم؛ َفْلَي�سَ ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »اإَِذا َعَط�َص اأَ

ة  َتْغِطَية  يَّ اأَهمِّ على  ن  دللة  �سريحة  َيُدلَّ احلديثني  اأنَّ هذين  للة:  ووجه  الدَّ
َحاح )950/3)؛ معجم مقايي�ص اللَُّغة )354/4(، مادة )ع ط �ض(. كتاب العني ))/9)3)؛ ال�سِّ  (((

َرة )2256/4). ة امْلَُي�سَّ املعجم الو�سيط )608/2)؛ معجم ُلَغًة الفقهاء، �ص )5)3)؛ املو�سوعة العربيَّ  (2(
ينظر: القامو�ص املحيط، �ص )4)0))؛ َتاج الَعُرو�ص )200/29)؛ املعجم الو�سيط ))/)43)، مادة )�ص ع ل).  (3(

ة الَعامَلِيَّة )2)/256). املو�سوعة العربيَّ  (4(
ة  الِفْقِهَيّة، �ص ))72). يَّ بِّ ة الَعامَلِيَّة )2)/256)، و)6)/0)3)؛ املو�سوعة الطِّ املو�سوعة العربيَّ  (5(

وقال:  له،  واللَّفظ   ،(2745( رقم   (86/5( مِذي  والرتِّ )5029)؛  رقم   (307/4( داود  اأبو  اأخرجه   (6(
�سحيح”. “ح�سن 

هبي. اأخرجه احَلاِكم يف امل�ستدرك )293/4) رقم )7684)، وقال: “هذا حديث �سحيح الإ�سناد”، ووافقه الذَّ  (7(
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ِبيِّ  ل حكى فعَل النَّ الوجه -ومنه  الأَْنف  واْلَفم- عند الُعَطا�ص، فاحلديث الأوَّ
مون  املتقدِّ الُعَلماُء  ذكر  وقد  بذلك؛  اأمره  على  ن�ضَّ  والثَّاين  لذلك،  ملسو هيلع هللا ىلص 
ة اجُلَل�َساء  واملعا�سرون اأنَّ من ِحْكَمِة  َتْغِطَية الوجه عند الُعَطا�ص،  خ�سيَة  اأَِذيَّ
من  كثرًيا  يحمل  َذاُذ  الَرّ وهذا  الُعَطا�ص،  عند  الهواء  يف  امْلَُتَطاير  َذاِذ  بالَرّ
هذه  انت�سار  دائرُة  َتتَّ�ِسَع  ل  وَحتَّى  وغرِيها)))،  كاجلراثيم  ة  رَّ امْلُ�سِ الأ�سياء 

وِت عند الُعَطا�ص كما يف احلديث.  ، اأََمَر ملسو هيلع هللا ىلص بخف�ص ال�سَّ امل�سارِّ

بامل�سارِّ  ٌل  مَّ حُمَ الُعَطا�ص  عند  ي�سدر  الَِّذي  ذاَذ  الرَّ هذا  اأنَّ  على  يدلُّ  ا  ومِمَّ
الُعَطا�ص  اأنَّ  يقول:  اأنَّه  �ُسِرَع  للم�سلم عند  تخرج من اجل�سم،  الَِّتي  والأذايا 
هريرة  اأبي  فعن  اهلل)،  )يرحمك  له:  ُت  يقوَل  امْلُ�َسِمّ واأن  هلِل)،  )احلمُد 
َوْلَيُقْل   ، ِ َفْلَيُقْل: احَلْمُد هلِلَّ اأََحُدُكْم  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »اإَِذا َعَط�َص  ِبيِّ  ، عن النَّ
َذا َقاَل َلُه: َيْرَحُمَك اهلُل، َفْلَيُقْل: َيْهِديُكُم  اِحُبُه: َيْرَحُمَك اهلُل، َفاإِ َلُه اأَُخوُه اأَْو �سَ

ِلُح َباَلُكْم«)2). اهلُل َوُي�سْ

ة  َتْغِطَية  الأَْنف  واْلَفم عند انت�سار  يَّ ليل الثَّالث: اأنَّه ثبت يف العلم احلديث اأَهمِّ الدَّ

التََّداِبري  من  ُتَعدُّ  َتْغِطَية  الأَْنف  واْلَفم  حيُث  الَوَباِئيَّة،  ة  �ِسيَّ َنفُّ التَّ الأَْمَرا�ص 
الأطباُء  ين�سح  ولذلك  الأَْمَرا�ص؛  هذه  مثل  مكافحة  يف  ة  ة  امْلُِهَمّ الِوقاِئيَّ
َعال  يَّة، و َتْغِطَية الَفِم والأَْنِف عند ال�سُّ بِّ ب�سرورة لب�ص الِكَماَمات والأقنعة الطِّ
ُل يف  امْلََناِفع  وِلَيّة تقول: »الأَ�سْ اأو الُعَطا�ص بامْلِْرَفق اأو مِبْنِديل)3)، والقاعدة الأُ�سُ
َعال قد  اِرّ  امْلَْنع«)4)، و َتْغِطَيُة  الأَْنف  واْلَفم عند الُعَطا�ص اأو ال�سُّ  الإِْذُن ويف  امْلَ�سَ

ُتها.  ثبت نفُعها، فتثبْت م�سروِعيَّ
ة  الِفْقِهَيّة، �ص ))72). يَّ بِّ ينظر: فتح الباري لبن حجر )0)/602(؛ حتفة الأحوذي )6/8))؛ املو�سوعة الطِّ  (((

اأخرجه الُبخارّي )49/8) رقم )6224).  (2(
 Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus  (3(

disease (COVID-19): By: (WHO). pp. 2؛ دليل الِوقاَية من َفريو�ص كورونا املُ�ستِجّد، �ص )24).

الأ�سول  دراية  يف  الو�سول  نهاية  )423/2)؛  الِفْقه  اأ�سول  يف  الفائق  )97/6)؛  اِزّي  للرَّ املح�سول   (4(
.(3938/8(
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ابع املطلب الرَّ
ُب  ُماَلَم�َسة املري�س ُنّ َتَ

ُنّب  ُماَلَم�َضة املري�س:   اأوًل: تعريف جَتَ

ْيَء اْبَتَعَد عنه))). نَّب ال�سَّ ًبا، وجَتَ ُب جتُنّ َب  يتجَنّ ُب يف اللَُّغة: البتعاد، واأ�سله من جتَنّ التََّجنُّ

ْيِء، و الَلّْم�ُص  واملُـاَلَم�َضة: ُمفاَعَلة من مَلَ�َص َيْلُم�ُص وَيْلِم�ُص، اإذا اأْجَرى  َيَدُه  على  ال�َسّ

ْيِء، ُثمَّ َكرُثَ ذلك َحتَّى �سار ُكلُّ طاِلٍب ُمْلَتِم�ًسا)2). ُله باْلَيد لُيْعَرف َم�ُصّ ال�َسّ  اأَ�سْ

ى)3). واملَري�ُس: امل�ساب باملر�ص، واجلمع َمْر�سَ

البتعاُد عن م�سافحة امل�ساب مبَر�ص  بَتَجُنِّب  ُماَلَم�َضة املَري�س ُهنا:  واملق�ضوُد 

ا امْلُ�ْسَتَبه يف اإ�ساَبِتِهم  َوَباِئٍيّ اأو  َتْقِبيِله اأو ُمعاَنَقِته، اأو اللت�ساِق به، ويدخل يف ذلك اأي�سً
اء. َحّ ْمِييز بني امل�سابني والأَ�سِ ا�ص عند عدم التَّ باملر�ص اأو عموم النَّ

ُنِّب  ُماَلَم�َضة املري�س:  ثانًيا: َم�ْضُروِعيَّة جَتَ

ٌة كثرية، منها:  ِتها اأدلَّ ِب  ُماَلَم�َسِة املري�ص َدلَّ على م�سروِعيَّ ُنّ م�ساألُة جَتَ

ليل الأوَّل: قوُل اهلِل تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[. الدَّ

ْهُلَكة،  اإلى  الَتّ بنْف�ِسه  ُيْلِقَي  الإن�ساُن  اأن  تعالى  نهى  اأنَّ  اهلَل  للة:  ووجه  الدَّ
ْهُلَكة. ف�ص اإلى  الَتّ و ُماَلَم�َسُة املري�ص مبر�ٍص َوَباِئيٍّ ُيَعدُّ من  الإلقاء  بالنَّ

ي  َتَف�سِّ َتْرِك امل�سافحِة بالَيِد عند  وقد �ُسِئَلْت داُر الإفتاء امل�سريَّة عن ُحْكِم 
واجٌب؛  الأْنُف�ص  وَدْرَء اخلطِر عن  َرِر  ال�سَّ دفَع  “اإنَّ  فاأجابْت:   ، وبائيٍّ مر�ٍص 
اإلى  )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[، وُكلُّ ما كان و�سيلًة  لقوِلِه تعالى: 
معجم مقايي�ص اللَُّغة ))/483)؛ امْلُْحَكم لبن �ِسيَده )462/7)؛ ِل�َسان الَعرب ))/278)، مادة )ج ن ب).  (((
جمهرة اللَُّغة )859/2)؛ معجم مقايي�ص اللَُّغة )0/5)2)؛ املطلع على األفاظ املقنع، �ص )275)، مادة   (2(

)ل م �ص).
تهذيب اللَُّغة )2)/26)؛ معجم مقايي�ص اللَُّغة )5/))3)؛ ِل�َسان الَعرب )7/)23)، مادة )م ر �ص).  (3(
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وينت�سُر  الَعْدَوى  تنقُل  َثًة، وقد  ُمَلوَّ الَيُد  تكوُن  �َسْرًعا... فقد  ذلك فهو واجٌب 
ياَنًة  �سِ امل�سافحِة  ِك  برَتْ ذلك  اتقاُء  �َسْرًعا  الواجِب  فمن  بوا�سطِتها،  الَوَباُء 

المة والنَّجاة”))). لالأرواح، واأَْخًذا باأحِد اأ�سباب ال�سَّ

َثِقيف رجٌل  َوْفد  ، قال: كان يف  �ُسَوْيد  ِريد بن  ال�سَّ حديث  الثَّاين:  ليل  الدَّ

ا َقْد َباَيْعَناَك َفاْرِجْع«)2). ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإِنَّ ُذوم، فاأر�سَل اإليه النَّ جَمْ

اأن  اأراد  الَِّذي  امْلَْجُذوم  امتنع  عن  م�سافحة  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيَّ  النَّ اأنَّ  للة:  ووجه  الدَّ
ِب  ُنّ ِة جَتَ يَّ ُيَباِيَعه، وكان من عاَدِتِه ملسو هيلع هللا ىلص  م�سافحُة  َمْن باَيَعُه، مما َيدلُّ على اأهمِّ

 ُماَلَم�َسة امل�ساب مبر�ٍص ُمْعٍد.

ِمَن  »ِفرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سوُل  قال  قال:   ، هريرة  اأبي  الثَّالث: حديث  ليل  الدَّ

امَلْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن الأَ�َسِد«)3).

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اأََمَر بالِفرار من امل�ساب باملر�ِص امْلُْعِدي، ومن  للة: اأنَّ النَّ  ووجه  الدَّ
ُب ُماَلَم�َسِته. ُنّ مقت�سى الِفرار جَتَ

َبرْيِ َيْوًما  ابع: ما رواه ِه�سام بن ُعْرَوة عن اأبيه، اأنَّه قال: »اأَْقَبْلُت اإَِلى الُزّ ليل الرَّ الدَّ

َبرْيُ  اإيَِلَّ الُزّ ْبَر�َص، َفاأَ�َساَر  اأََم�َصّ اْلأَ اأَْن  َفاأََرْدُت  اأَْبَر�ُص،  َواأََنا ُغاَلٌم َوِعْنَدُه َرُجٌل 
ُه«)4). ْن  اأََم�َشّ ِرَف  َكَراِهَيَة  اأَ َفاأََمَريِن اأَْن اأَْن�شَ

الفتاوى  ينظر:  0/28)/947)م.  يف  خملوف  حممد  ح�سنني  يخ  ال�سَّ عهد  يف  فتواها  بذلك  �سدرت   (((
الإ�سالميَّة من دار الإفتاء امل�سريَّة، )5)/25).

تقدم تخريجه.  (2(

تقدم تخريجه.  (3(
ْكتور عبدالعلي  ق الكتاب الدُّ قِّ ف اإ�سناده حُمَ عَّ اأخرجه البيهقي يف �ُسَعب الإِمَيان )2/)49) رقم )296))، و�سَ  (4(
ناد، وقد  قال  فيه  ابن  حجر يف تقريب التَّْهِذيب،  حمن بن اأبي الزِّ عبداحلميد،  ُمَعِلّاًل  ذلك باأنَّ الإ�سناَد فيه عبُد الرَّ
الْعِتَدال  ِميَزان  يف  َهِبّي  الذَّ كالم  ذكر  ثم  فقيًها”،  وكان  بغداد،  مَلَّا  َقِدَم  َتَغرَيّ  ِحْفُظه  “�سدوق   :(340( �ص 
ِفني فقط.  عِّ ق على نقل اأقوال امْلُ�سَ ِقني، وقد اقت�سر امْلَُحقِّ ِفني له وامْلَُوثِّ عِّ َهِبّي اأقوال امْلُ�سَ )575/2)؛ فقدنقل الذَّ

َقه مالك. قال �سعيد بن اأبي مرمي: قال يل َخايِل  ُمو�َسى  بن  ابق: “وَوَثّ َهِبّي يف املو�سع ال�سَّ وقد قال الذَّ
ناد”. حمن بن اأبي الزِّ  �َسَلَمة: قلُت ملالك: ُدَلِّني على رجٍل ِثَقة، قال: عليك بعبِدالرَّ

َقات لبن �َساِهني،  ا�ص يف ِه�سام بن ُعْرَوة”. ينظر: تاريخ اأ�سماء الثِّ وقال يحيى بن َمِعني: “هو اأثبت النَّ
�ص )47))، ويف هذا الأثر هو يروي عن ِه�سام بن ُعْرَوة.=
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للة: اأنَّ الأثَر دلَّ دللًة �سريحًة على َكراِهَيِة َم�صِّ امل�ساب باملر�ص  ووجه  الدَّ
رع ِخاَلُفه.  ٌة فيما مل َيِرْد يف ال�سَّ حابي وفعُلُه ُحجَّ امْلُْعِدي، وقوُل ال�سَّ

ُب ُكلِّ �َسْيٍء با�َسَرُه بَيِدِه، لي�ص اأمًرا  ُنّ ُب  ُماَلَم�َسِة امل�ساب مبر�ٍص ُمْعٍد، وجَتَ فَتَجُنّ
ابقني.  ا عند ال�سَّ جديًدا ُعرف يف الع�سر احلا�سر، بل كان معروًفا اأي�سً

ما  العجب  “ومن  ة:  الإَِداِريَّ الرَتاِتيب  كتاب  382)ه) يف  الَكتَّاين )ت:  قال  وقد 
وهو  فار�ص  اأبي  لولده  كتب  املن�سور؛  العبا�ص  اأبي  لطان  ال�سُّ مكتوب  يف  عليه  وقفُت 
قال  ب�ُسو�ص)))  ذاك  اإذ  حدث  وباٍء  اأمِر  يف  )))0)ه)  بتاريخ  اِك�ص  َمرَّ على  خليفته 
ه: )والبطاقة الَِّتي ترد عليكم من �ُسو�ص من عند احَلاِكم اأو َوَلد َخاِلكم  فيه ما َن�سُّ
ُفكم  وُيَعِرّ قراءتها  يتولى  هو  لَكاِتِبُكم،  ُتْعَطى  بل  داًرا،  ُتْدَخل  ول  ُتْقَراأ  ل  وغريهما 
م�سموَنها، ولأجل اأنَّ كاِتَبكم يدخل جمل�َسُكْم وُياَلب�ص مقاَمُكْم؛ َحتَّى هو ل يفتحها اإلَّ 
فكم مب�سموِنها،  َّى تَيْبَ�صَ، وحينئٍذ يقروؤها وُيَعرِّ ٍّ ثَقِيف وتُنْ�سَر حَت بعد اأن تُغْمَ�َص يف خَل

اإذ لي�ص ياأتيكم من �ُسو�ص ما يوجب  الِكْتَمان عن مثل كاتبكم)”)2).

املطلب اخلاِم�س
راب عام وال�سَّ احِلْر�ُس على َنَظاَفة الطَّ

راب:  عام وال�ضَّ  اأوًل: تعريف احِلْر�ِس على َنَظاَفة الطَّ

وامْلُباَلَغُة يف  ْيِء  ال�سَّ ْغَبُة يف  الرَّ َيحِر�ُص، وهو:  َحَر�َص  م�سدر  اللغة:  احلر�س يف 

يِلِه)3). �شِ حَتْ
ا�ص يف ِه�سام،  َتْرَتِفُع درجُة  ه اأثبت النَّ ناد، وو�سف ابن َمِعني له باأنَّ = فبتوثيق الإمام مالك لبن اأبي الزِّ

ْعف اإلى احُل�ْسن، واهلل اأعلم. هذا الأثر من ال�سَّ
َّدُ فيها كالأحاديث،  ويُغْتَفَر فيها ال�سَّعْف اليَ�سِري، خُ�سُو�سًا اأنَّ هذا ال والآثار كما �سبق، ل يُ�سَد

املعنى، وي�سهد له العلم احلديث.
�ُسو�ص: منطقة يف جنوب املغرب العربي. ينظر: معجم البلدان )3/)28).  (((

الرَتاِتيب الإَِداِريَّة ))/359).  (2(
معجم مقايي�ص اللَُّغة )40/2)؛ امْلُْحَكم لبن �ِسيَده )45/3))؛ َتاج الَعُرو�ص )7)/3)5)، مادة )ح ر �ص).  (3(
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ْعِريُف بها))). َظاَفُة �سبق التَّ والنَّ

راُب: معروفان. عاُم وال�ضَّ والطَّ

ة  اَلِّتي  يَّ حِّ ال�سِّ راِئق  راِب:  اِتّباُع  الطَّ وال�ضَّ عاِم  الطَّ َنَظاَفِة  باحِلْر�ِس على  واملق�ضوُد 
َلوُّث)2). ت�سمن �سالمَة الأغِذيَة من جميع عوامل التَّ

راب:  عام وال�ضَّ ثانًيا: َم�ْضُروِعيَّة احِلْر�ِس على َنَظاَفة الطَّ

راب، منها:  عام وال�سَّ ة احِلْر�ِص على َنَظاَفة الطَّ هناك اأدلة كثرية تدل على َم�ْسُروِعيَّ

�َص  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى اأَن ُيَتَنفَّ ل: حديث اأبي قتادة الأن�ساريِّ : »اأَنَّ النَّ ليل الأوَّ الدَّ
يِف اْلإَِناِء«)3).

ملسو هيلع هللا ىلص،  ، قال: �سمعُت ر�سوَل اهلل  ليل الثَّاين: حديث جابر بن عبداهلل  الدَّ
َنِة َلْيَلًة َيْنِزُل ِفيَها َوَباٌء، َل  َقاَء)4)، َفاإِنَّ يِف ال�سَّ وا اْلإَِناَء، َواأَْوُكوا ال�سِّ يقول: »َغطُّ
َنَزَل ِفيِه ِمْن َذِلَك  لَّ  اإِ َلْي�َص َعَلْيِه ِوَكاٌء،  اأَْو �ِسَقاٍء  َلْي�َص َعَلْيِه ِغَطاٌء،  ِباإَِناٍء  رُّ  مَيُ
ُروا اآِنَيَتُكْم َواْذُكُروا  ، َوَخمِّ ِ اْلَوَباِء«، ويف لفظ: »َواأَْوُكوا ِقَرَبُكْم َواْذُكُروا ا�ْسَم اهللَّ

وا َعَلْيَها �َسْيًئا«)5). ، َوَلْو اأَْن َتْعُر�سُ ِ ا�ْسَم اهللَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص اأَْن  ا�ص ، قال: »َنَهى َر�ُسوُل اهللَّ ليل الثَّالث: حديث عبداهلل بن عبَّ الدَّ
�َص يِف اْلإَِناِء، اأَْو ُيْنَفَخ ِفيِه«)6). ُيَتَنفَّ

ينظر: املطلب الثَّاين من هذا املبحث.  (((
الِغذاء والتَّغذية، �ص )))2).  (2(

اأخرجه الُبخارّي ))/42) رقم )53))؛ وم�سلم )602/3)) رقم )267)، واللَّفظ له.  (3(
، ومنه الِوَكاء، وهو: اخَلْيُط اأو احَلْبُل  اأَْوُكوا: فعُل  اأَْمٍر  للجماعة، من الفعل  َوَكى  َيِكي، مبعنى َرَبَط و�َسدَّ  (4(
َحاح )2528/6)؛ مقايي�ص  ال�سِّ اللَُّغة ))/246)؛  به  َفُم  الِقْرَبِة ونحوها. ينظر: جمهرة  ُيْرَبُط  الَِّذي 

اللغة )37/6))، مادة )و ك ى). 
)2379/6)؛  َحاح  ال�سِّ )9/)8))؛  اللَُّغة  تهذيب  ينظر:   . والَلّنَبِ لْلَماء  يكون  ِجْلٍد  من  ِوعاٌء  َقاء:  وال�سِّ

املعجم الو�سيط ))/437)، مادة )�ص ق ى).
واللَّفظ  له،  واللَّفظ   ،(20(4( رقم   ((596/3( وم�سلم  )5623)؛  رقم   ((((/7( الُبخارّي  اأخرجه   (5(

الثَّاين للُبخاِرّي.
مذي )304/4) رقم )888))؛ وابن ماجه )34/2)))  اأخرجه اأبو داود )338/3) رقم )3728)؛ والرتِّ  (6(

مذي: “ح�سن �سحيح”. رقم )3430)، وقال الرتِّ



التدابري الوقائية من األمراض الوبائية يف ضوء 

الشريعة اإلسالمية

العدد  احلادي واخلمسون  493العدد  احلادي واخلمسون 492

ْهي عن  والنَّ بَتْغِطَية  الآِنَية،  الأَْمُر  الأحاديث  اأنَّه جاء يف هذه  للة:  ووجه  الدَّ
على  فيهما،  وهذا  غايُة  احِلْر�ِص  ْفِخ  والنَّ راب  وال�سَّ عام  الطَّ اآِنَيِة  يف  �ِص  َنُفّ الَتّ

راب.  عام وال�سَّ َنَظاَفة الطَّ

ِته  لأَُمّ َحْماًل  راب؛  ْفخ يف  ال�َسّ الَنّ ملسو هيلع هللا ىلص عن  “نهى  الَباِجيُّ )ت: 474ه):  يقول 
اِفَخ يف اآِنَية املاء يجوز اأن  َيَقَع  من  ِريِقِه  فيها  �َسْيٌء  على مكاِرم الأخالق؛ لأنَّ النَّ

اِظُر وُيْف�ِسُدُه عليه”))).  ُره النَّ فخ فَيَتَقَذّ مع النَّ

ْفَخ فيهما  راب والنَّ عام اأو ال�سَّ �َص يف الطَّ َنُفّ بِّ احلديث اأنَّ الَتّ وقد ثبت يف الطِّ
ي�ساعد  ا  ْفِخ، مِمَّ والنَّ �ص  َنُفّ الَتّ الَِّتي تخرج عند  َّة  املَْرَ�سِي بامليكروبات  ِّثُهما  يُلَو
راب مك�سوفني يجعلهما  عام وال�سَّ يف نقل الأَْمَرا�ص امْلُْعِدَية، وكذلك َتْرك الطَّ

َلوُّث باجلراثيم)2). ًة للتَّ ُعْر�سَ

اأ )236/7). املنتقى �سرح امْلَُوطَّ  (((
بويَّة، �ص )544). ة النَّ نَّ ينظر: الإعجاز العلمي يف ال�سُّ  (2(
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ابع املبحث الرَّ
اه التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة امل�سوؤوليَّة ُتَ

ل املطلب الأوَّ
اه التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة وِليَّة  احلاِكم ُتَ َم�ْسوؤُ

ة،  ِعيَّ اإنَّ من امل�سوؤوليات الكبرية الَِّتي تقع على عاتق احَلاِكم؛ حفَظ م�سالح الرَّ
اأعظِم  من  واإنَّ  �سالمِتهم،  و�سماُن  حياِتهم،  ِحْفُظ  ذلك  ومن  عنها،  املفا�سد  وَدْرَء 
م�سوؤوليات  من  كان  ولذا  ُة؛  الَوَباِئيَّ الأَْمَرا�ُص  الإن�سان،  حياَة  ُد  ُتَهدِّ ِتي  الَّ املخاطر 
ِزمة ملحاربِتها؛ والأ�سُل يف هذه امل�سوؤوليَّة قوُل  احَلاِكم وواجباِتِه اتخاُذ التََّداِبري الالَّ
اه التَّداِبري  ُة  احَلاِكم جُتَ ِتِه«)))، وَتَتَمَثُّل َم�ْسوؤُوِليَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »الإَِماُم َراٍع َوَم�ْسوؤُوٌل َعْن َرِعيَّ النَّ

الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة يف الأمور الآتية: 

ِة التَّداِبري الِوقاِئيَّة:  يَّ اأوًل: َتْوِعَية  املجتمع  باأَهمِّ

وَتْثِقيُفه  َتْوِعَيُة املجتمع  ة،  ينوب عنه من اجلهات  امْلُْخَت�سَّ اأو من  احَلاِكم   فعلى 
ا�ص على الْلِتَزام بالتََّداِبري  ِتها،  وَحُثّ النَّ يَّ ة واأهمِّ بطُرُق الِوقاَية من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّ
ة الَِّتي ت�سمن �سالمَتهم، وذلك عرب و�سائل الإعالم املختلفة مبا فيها الو�سائل  يَّ حِّ ال�سِّ
يًّا  حِّ يِهْم �ُسُلوًكا �سِ يَّة هي اخلطوة الأولى لَتَبِنّ حِّ ا�ص بالأمور ال�سِّ احلديثة، »فمعرفة النَّ

ة ومكافحة املَر�ص«)2). حَّ وِليَّة تعزيز ال�سِّ ِلهم َم�ْسوؤُ �َسِليًما، ولتحمُّ

اء:  َحّ ثانًيا: َعْزُل امل�ضابني عن الأَ�ضِ

عن  باملر�ص  امل�سابني  َعْزُل  الَوَباِئّي  املَر�ص  احَلاِكم يف حال  م�سوؤوليات  من 
اأخرجه الُبخارّي )50/3)) رقم )2558)؛ وم�سلم )459/3)) رقم )829)) من حديث عبداهلل بن   (((

. عمر
ِطبُّ املجتمع، �ص )23).  (2(
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 ،(((» حٍّ ُم�سِ َعَلى  ِر�ٌص  مُمْ ُيوِرَدنَّ  »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِبيِّ  النَّ قوُل  هذا  يف  والأ�سل  اء،  َحّ الأَ�سِ
ُعَمُر  اأََمَر  وقد  َفاْرِجْع«)2)،  َباَيْعَناَك  َقْد  ا  »اإِنَّ ُمَبايًعا:  جاء  الَِّذي  للمَجْذُوم  وقولُهُ 
ل  َحتَّى  بيِتها  يف  جتل�َص  اأن  بالبيت،  تطوف  كانت  الَِّتي  امْلَْجُذوَمة  املراأَة   

اء)3).  حَّ تختلَط بالأَ�سِ

ا�ص  النَّ خمالطة  للَجْذَماء  يجوز  “ول   : ة  َتْيِميَّ ابن  يقول  َدد  ال�سَّ هذا  ويف 
كما  ذلك،  ونحو  لهم  ُمْفَرٍد  مكان  ي�سكنون يف  بل  لهم،  ا�ص  النَّ ول خمالطة  عموًما، 
ُة ر�سوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وخلفاِئِه، وكما ذكره الُعَلماء، واإذا امتنع ويلُّ الأَْمر من  جاءت به �ُسنَّ

ذلك اأو امْلَْجُذوُم اأَِثَم بذلك، واإذا اأ�سرَّ على َتْرِك الواجِب مع ِعْلِمه به، َف�َسق”)4).

ُة امل�ضابني باملر�س الَوَباِئّي واإِْلزاُمهم بالَتَّداِوي:  ثالًثا: ُمَعاجَلَ

ة؛  الَوَباِئيَّ بالأَْمَرا�ص  امل�سابني  معاجلَة  ِعيَّة  الرَّ اه  جُتَ احَلاِكم  م�سوؤوليات  من  اإنَّ 
ة  منوط  بامل�شلحة”)5)، ومن  ِعيَّ ف الإمام على الرَّ ُرّ لأنَّ القاعدة  الِفْقِهَيّة تقول: “َت�شَ
ودفُع  به،  امل�ساب  عن  الَوَباِئّي  املَر�ص  َرر  �سَ اإزالُة  َلَحِة  امل�ْسهوِد  لها  بالعتبار  امْلَ�سْ
اء؛ ول يكون ذلك اإلَّ مبعاجلة امل�ساب، ول يكفي فقط َعْزُلُه عن  َحّ َرِره عن الأَ�سِ �سَ
اء؛ لأنَّ يف ذلك ُمَراَعاًة مل�سلحِتهم هم، واإِْهَماًل مل�سلحِته هو، واحَلاِكُم م�سوؤوٌل  َحّ الأَ�سِ

ِعيَّة دون ا�ستثناء، قال تعالى: )ک  ک  ک   يَّة جلميع الرَّ حِّ َعاَية ال�سِّ عن توفري الرِّ
ة له، وقد قال تعالى  يَّ حِّ َعاَية ال�سِّ گ( ]الإ�سراء: 70[، ومن  مقت�سى  التَّكرمي َتْقِدمُي الرِّ
ة: )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ( ]املائدة: 32[، ول �َسكَّ  ْف�ص  الَب�َسِريَّ يف النَّ

ْف�ص واإنقاٌذ لها من الهالك. اأنَّ معاجلَة املر�سى  �سبٌب  لإحياء النَّ
تقدم تخريجه.  (((
تقدم تخريجه.  (2(
تقدم تخريجه.  (3(

الفتاوى الكربى )534/5).  (4(
الأَ�ْسَباه  ))2))؛  �ص  ُيوطي،  لل�سُّ والنَّظاِئر  الأَ�ْسَباه  ))/309)؛  القواعد  الِفْقِهَيّة  يف  املنثور  ينظر:   (5(

ْيم، �ض )04)). والنَّظاِئر لبن جُنَ
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رين ب�ضبب َتْنِفيِذ بع�ِس التََّداِبري الِوقاِئيَّة:  رِّ رابًعا: ُم�َضاَعَدُة امْلَُت�ضَ

ا�ص،  ُر ب�سببها بع�ُص النَّ ة يت�سرَّ هناك بع�ص التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّ
فر، وغرِيها من التََّداِبري  ، وَحْظِر التَّْجوال، وَمْنِع ال�سَّ يِّ حِّ ، واحَلْجِر ال�سِّ يِّ بِّ كالَعْزِل الطِّ
التََّداِبري  َرُر  �شَ يكوَن  ل  وَحتَّى  حلركِتِه،  واإِعاقٌة  الإن�شان  لن�شاِط  تقييٌد  فيها  الَِّتي 
�ص ُم�ْسِكاَلِتِهم، وُم�َساَعَدُة  ة وَتَلمُّ ِعيَّ ُد الرَّ ة اأعظَم من َنْفِعها، فعلى احَلاِكم َتَفقُّ الِوقاِئيَّ

َفَقُة على  ُفَقراِئهم، وهذا ما َن�صَّ عليه جماعٌة من الفقهاء))). تاِجهم، والنَّ  حُمْ

ِدَم�ْسق  اأر�ص  اجَلاِبَية من  َمْقَدِمه  اأنَّه عند    اب  بن اخلطَّ ُعَمَر  وُرِوَي عن 
دقات واأن ُيْجَرى عليهم  ُذوِمنَي مَن النَّ�سارى، فاأََمَر اأن  ُيْعَطْوا  مَن  ال�سَّ َمرَّ بقوٍم  جَمْ

الُقوت)2).

اأن  احلوا�سر  مر�سى  على  “لي�ص  225ه):  )ت:  املالكي  الَفَرج  بن  َبغ  اأَ�سْ يقول 
يخرجوا منها اإلى ناِحَيٍة بق�ساٍء ُيْحَكُم به عليهم، ولكن اإن اأَْجَرى عليهم الإماُم من 
جن اإن �ساء”)3)،  ا�ص بُلُزوم ُبُيوِتهم، اأو بال�سَّ ْزق ما َيْكِفيهم ُمِنُعوا من خمالطة النَّ الرِّ
ا املراد ما ُيْعَرف  ياق، واإمنَّ جن ُهنا �َشْجن العقوبة كما يقت�شي ال�شِّ ولي�ض املق�شود بال�شَّ
ولة، وهذا ميكن  ِتي ُت�ْسِرف عليها الدَّ ة الَّ �سات اخلا�سَّ يِّ يف املوؤَ�سَّ حِّ الآن باحَلْجِر ال�سِّ

ِطالِحّي. اأن ُيْطَلَق عليه �سجًنا باملعنى الُلَّغِوّي ولي�ص ال�سْ

وقال ابُن َوْهٍب )ت: 97)ه) يف اأمثاِل هوؤلء: “ اإذا  كان  له  ماٌل:  اأُِمَر  اأن  ي�سرتي 
 لنف�ِسِه من َيُقوُم باأمِرِه، وَيْخُرُج يف حواِئِجِه، وَيْلَزُم هو بيَته فال َيخرُج، واإن مل يكْن له 

ماٌل: َخرَج من املنزل، اإذا مل يكن فيه �سيٌء، وُيْنَفُق عليه من َبْيِت املاِل”)4).
يا�سة  ال�سِّ يف  احُلْكِميَّة  رق  الطُّ )9/))4)؛  والتَّح�سيل  البيان  )266/7)؛  اأ  امْلَُوطَّ �سرح  املنتقى  ينظر:   (((

رعية، �ص )242). ال�سَّ
فتوح البلدان، �ص ))3)).  (2(

اأ )266/7). ينظر: �سرح �سحيح الُبخارّي لبن بطال )2/9)4)؛ املنتقى �سرح امْلَُوطَّ  (3(
رعية )732/2). يا�سة ال�سَّ رق احُلْكِميَّة يف ال�سِّ ينظر: البيان والتَّح�سيل )409/9)؛ الطُّ  (4(
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خاِم�ًضا: ُمَعاَقَبُة املخاِلفني للتََّداِبري الِوقاِئيَّة: 

ة وُيخاِلْفَها؛  اإنَّ من م�سوؤوليات احَلاِكم: معاقبَة ُكلِّ من مل َيْلَتِزْم بالتََّداِبري الِوقاِئيَّ
ة  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ن�صَّ على ُعقوبٍة ُمَغَلّظٍة ملن يخالف التََّداِبري الِوقاِئيَّ والأ�سُل يف ذلك اأنَّ النَّ
ْحِف«)))، فهو ملسو هيلع هللا ىلص  اُعوِن، َكاْلَفارِّ ِمَن الزَّ من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة، فقال: »اْلَفارُّ ِمَن الطَّ
ُخول اإلى اأر�ص الَوَباء واخلروج منها)2)، ذكر هذه الُعُقوبة وهي  بعد اأن نهى عن الدُّ

و�ص. ُمون النُّ�سُ ا�ص يف زماِنِه، لأنهم كانوا  ُيَعِظّ كانْت كاِفَيًة ملنع النَّ

كان  و�ص،  النُّ�سُ تعظيم  فيه  ُعف  و�سَ التََّديُّن  فيه  َقلَّ  الَِّذي  َمان  الزَّ هذا  يف  اأما 
َيَزُع  لطان ما ل  “ اإنَّ  اهلَل  َيَزُع  بال�سَّ الأثر:  ْنَيِوَيّة، ويف  بالُعُقوبة  الُدّ دُع  الرَّ الأن�سب  من 

بالقراآن”)3).

وللَحاِكِم ا�ْسِتْحَداُث ُعُقوباٍت َجِديدٍة ت�سمن تطبيَق التََّداِبري الِوقاِئيَّة على َوْجِهَها 
حيح؛ وُم�ْسَتَنُد ذلك اأنَّ خمالفَة الأنظمة والأوامر الَِّتي ي�سدرها احَلاِكم ب�ساأن  ال�سَّ
ل  به  اأمر  ما  كان  اإذا  ا  و�سً ُخ�سُ الُعُقوبة،  َت�ْسَتْوِجب  جرميًة  ُتعدُّ  ة  الِوقاِئيَّ التََّداِبري 
ًة كما هو احلال يف التََّداِبري الِوقاِئيَّة، فاإنَّها  َلَحًة عامَّ ق َم�سْ رع ويحقِّ يت�سادم مع ال�سَّ
�َشِريَعة  مقا�شد  ومن  الهالك،  من  لالأَْنُف�ض  بِحْفِظها  وذلك  ًة،  عامَّ َلَحًة  َم�شْ ق  ِقّ  حُتَ

ْف�ص. ُروَرات اخلم�ص، ومنها: حفُظ النَّ الإ�سالم حفُظ ال�سَّ

وحترمِي  الأَْمِر(،  ) َويِلِّ  احَلاِكم  طاعة  وجوِب  يف  كثريٌة  ن�شو�ٌض  جاءْت  وقد 
خُمالَفِتِه، منها: 

�ساء: 59[. قوُله تعالى: )ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی( ]النِّ

يُّ )ت: 0)3ه) يف تف�سري الآية: “اإنَّه ل طاعَة جتب لأحٍد  رَبِ قال ابُن َجِرير الطَّ
ة الَِّذين اأَْلَزم اهلُل عباَده طاعَتهم  ُة ُوُجوِبه اإلَّ لالأئمَّ فيما اأََمَر  وَنَهى فيما مل َتُقْم ُحجَّ
ُقو امل�سند:  قِّ ، وقال حُمَ اأخرجه اأحمد يف امل�سند ))73/4) رقم )24527) من حديث عائ�سة   (((

َجيِّد”.  “حديث 
ّي، �ض )475). حِّ �شبق ذكر الأحاديث الَِّتي تفيد ذلك يف املطلب الثَّالث من املبحث الثَّاين: احَلْجر ال�شِّ  (2(

تقدم تخريجه.  (3(
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بذلك  اأَمُروه  َمْن  على  فاإنَّ  ِعَيّة،  الَرّ ِة  لعامَّ َلَحٌة  َم�سْ هو  مما  َرِعَيَّتهم  به  اأمروا  فيما 
طاَعَتهم، وكذلك يف ُكلِّ ما مل يكْن هلِل مع�سيًة”))).

َفَقْد  الأَِمرَي  َيْع�صِ  َوَمْن  اأََطاَعِني،  َفَقْد  الأَِمرَي  ُيِطِع  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  وقال 
يف  خالَف  “ل  احلديث:  �سرح  يف  544ه)  )ت:  ِعَيا�ص  ي  الَقا�سِ قال  ايِن«)2).  َع�شَ

وجوِب طاعة الأُمراء فيما ل يخالف اأمر اهلل”)3).

الَِّتي  احلديثة  والأنظمِة  بالتَّداِبري  َد  َقُيّ اأنَّ  الَتّ على  املعا�سرون  الُعَلماء  َن�صَّ  وقد 
ا�ض، داِخٌل يف وجوب طاعة  َويِلِّ الأَْمِر؛ ِلأَنَّ هذه الأنظمة مل تو�شع  حتفظ م�شالح النَّ
ا�ص واأموالهم، و�سيانًة حلقوقهم.  اإلَّ مل�سلحة الفرد واملجتمع، وحفاًظا على اأرواح النَّ

مة املوؤمتر الإ�سالمّي:  َمع الِفْقه الإ�سالمي املُْنَبِثق من ُمنظَّ  وقد جاء يف قرارات جَمْ
اإنَّ الْلِتزاَم بالأنظمة الَِّتي ل تخالف اأحكام ال�ّسريعة الإ�سالميَّة واجٌب �سرًعا؛ لأنَّه من 
مه من اإجراءات بناًء على دليل امل�سالح املر�سلة، وينبغي  طاعة  َويِلِّ الأَْمِر فيما ُيَنظِّ
ة الَِّتي مل تطبق يف هذا املجال، ومما  رِعيَّ اأن ت�ستمَل تلك الأنظمة على الأحكام ال�سَّ
ملن  املايّل  التَّعزير  ومنها  باأنواعها،  الّزاجرة  الأنظمة  �َسنُّ  ا  اأي�سً َلَحة  امْلَ�سْ تقت�سيه 

يخالف تلك الأوامر والتَّعليمات)4).

املطلب الثَّاين
اه التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�س الَوَباِئيَّة ِعيَّة ُتَ وِليَّة الرَّ َم�ْسوؤُ

ُكلُّ  بل  فقط،  احَلاِكم  على  تقت�سر  ل  الأَْمَرا�ص  الِوقاِئيَّة من  التَّداِبري  ُة  وِليَّ َم�ْسوؤُ
ِعيَّة يجب عليه ِوَقاَية نف�شه ووقاية غريه من الَّذين هم حتت  فرٍد ُمَكلٍَّف من اأفراد الرَّ
وَويِلُّ  املح�سون،  عن  م�سوؤوٌل  واحلا�سن  اأبنائهما،  عن  وليته،  فالوالدان  م�سوؤولن 

َجاِمع الَبَيان )84/7)).  (((
تقدم تخريجه.  (2(

اإِكَمال امْلُْعِلم )240/6).  (3(
َمع الِفْقه الإ�شالمي، العدد الثَّامن، اجلزء الثَّاين، �ض ))37، 372) بت�سرف ي�سري. جملَّة جَمْ  (4(
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وُكلُّ  َمْن  له  ِوَلَية  على غريه، فهو م�سوؤوٌل عنه، قال ر�سوُل اهلل  اليتيم م�سوؤوٌل عنه، 
ُجُل يِف اأَْهِلِه  ِتِه، َوالرَّ وٌل َعْن َرِعيَّ ِتِه، َفالإَِماُم َراٍع َوَم�ْسوؤُ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُُّكْم َراٍع َوَم�ْسوؤُوٌل َعْن َرِعيَّ
ِتَها«))).  وَلٌة َعْن َرِعيَّ ِتِه، َوامَلْراأَُة يِف َبْيِت َزْوِجَها َراِعَيٌة َوِهَي َم�ْسوؤُ وٌل َعْن َرِعيَّ َراٍع َوُهَو َم�ْسوؤُ

ْف�ص  فواجٌب على ُكلِّ م�سلٍم  احلفاُظ  على  نف�ِسِه واأهِلِه وجمتمِعِه؛ ويحرم  تعري�ص النَّ
َرر، قال اهلل تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 95)[، وقال: )ڃ   للهالك وال�سَّ
عنها:  الهالك  ودفع  ْف�ص  النَّ على  احلفاظ  اأ�سباب  ومن   ،]29 �ساء:  ]النِّ چ(  چ  

و�ص. الِوَقاَية من الأَْمَرا�ص عموًما، والَوَباِئيَّة منها على وجه اخُل�سُ

تنفيذ  يف  ومعاونُتُه  احَلاِكم  طاعُة  ِعيَّة؛  الرَّ عاتق  على  تقع  الَِّتي  امل�سوؤولية  ومن 
َلَحًة للجميع، قال تعالى:  التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة؛ لأنَّ يف ذلك َم�سْ

�ساء: 59[، وقال: )ەئ  وئ   )ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی( ]النِّ

وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ( ]املائدة: 2[.

ة  اِلُح اأروَع الأمثلة يف طاعة َويِلِّ الأَْمِر يف التََّداِبري الِوقاِئيَّ لُف ال�سَّ وقد  �سرب  ال�سَّ
اب تطوف بالبيت،  من الأَْمَرا�ص، فها هي املراأة امْلَْجُذوَمة الَِّتي وجدها ُعَمُر بن اخلطَّ
ا�َص، َلْو َجَل�ْسِت يِف َبْيِتِك”، فجل�ست، فَمرَّ بها رجٌل  ، َل ُتوؤِْذي النَّ ِ فقال لها: “َيا اأََمَة اهللَّ
“ما كنُت  اإنَّ الَِّذي كان قد نهاِك قد مات؛ فاخرجي، فقالت:  بعد ذلك، فقال لها: 
ًتا”)2)، فانظر كيف اأطاعت َويِلَّ اأَْمِرها َحتَّى بعد وفاته؟ مع  َيُه َمِيّ ا واأَْع�سِ ِلأُِطيَعُه َحيًّ
ة على  َلَحة العامَّ َمت امْلَ�سْ ها َقدَّ َرٌر عليها، ولكنَّ اأنَّ جلو�َسها يف البيت قد يكون فيه �سَ

اعُة والإيثاُر! دْت فيه الطَّ ة، فما اأعظمه من َمْوِقٍف َنِبيٍل جت�سَّ م�سلحِتها اخلا�سَّ

تقدم تخريجه.   (((
تقدم تخريجه.  (2(
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اخلامتة

الم على من اأكمل اهلل  الة وال�سَّ احلات،  وال�سَّ احلمُد  هلل  الَّذي  بنعمِته  َتِتمُّ  ال�سَّ
ٍد وعلى اآله واأ�سحابه وَمْن تبعهم باإح�ساٍن اإلى يوم املمات. نا حممَّ �سالت، َنبيِّ به الرِّ

ا َبْعُد:  اأمَّ

ْلُت اإليه من نتائج، وهي:  ففي ختام هذا البحث يجدر بي اأْن اأبنِيّ اأهمَّ ما َتَو�سَّ

ِتي ُتتََّخذ حلماية . ) ف التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص باأنَّها: الإجراءات الَّ ُتَعرَّ
وقف  اأو  حدوثها  مبنع  وذلك  املختلفة؛  الأَْمَرا�ص  من  واملجتمع  الإن�سان 

انت�سارها.

يُب . 2 ُي�سِ النت�سار،  �سريُع  ماألوٍف،  غرُي  مر�ٌص  باأنَّه:  الوبائّي  املَر�ص  ف  ُيَعرَّ
ٍد. دَّ َنٍة ويف وقٍت حُمَ ٍة ُمَعيَّ ا�ص يف منطقٍة اأو مناطَق ُجْغرافيَّ جماعًة من النَّ

ِريَعة . 3 يف  ال�َسّ كبريٌة  ٌة  يَّ اأَهمِّ لها  ة  الَوَباِئيَّ الأَْمَرا�ص  من  َة  الِوقاِئيَّ َداِبرَي  التَّ اأنَّ 
ا�ص.  ة وواقع النَّ الإ�سالميَّ

ٌة تقوم عليها.. 4 ة اأُ�ُس�ٌص وقواعُد ُمِهمَّ للتََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّ

الَوَباِئيَّة: )الَعْزُل . 5 امْلَُتَّخَذة للِوقاَية من الأَْمَرا�ص  ة  التََّداِبري الإْلزاِميَّ اأهمِّ  من 
َفر). ، وَحْظُر التَّْجوال، وَمْنُع ال�سَّ يُّ حِّ ، و الإِْلَزاُم بالَتَّداِوي، واحَلْجُر ال�سِّ يُّ بِّ الطِّ

ة امْلَُتَّخَذة للِوقاَية من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة: )التَّباُعُد . 6 من اأبرز التََّداِبري الإْر�ساِديَّ
اأو  الُعَطا�ص  عند  و َتْغِطَية  الأَْنف  واْلَفم  َيّة،  ْخ�سِ َظاَفُة  ال�َسّ والنَّ  ، اجَل�َسِديُّ
راب). عام وال�سَّ ُنّب  ُماَلَم�َسة املري�ص، واحِلْر�ص على َنَظاَفة الطَّ َعال، وجَتَ ال�سُّ

الأَْمَرا�ص . 7 من  الِوقاِئيَّة  التََّداِبري  اه  جُتَ ٌة  َم�ْسوؤُوِليَّ ة  ِعيَّ والرَّ احَلاِكم  من  لُكلٍّ 
الَوَباِئيَّة.
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من . 8 الِوقاِئيَّة  التَّداِبري  اأُ�ُس�ِص  ِع  َو�سْ يف  احلديث  بَّ  الطِّ �سبق  الإ�سالَم  اأنَّ 
ة. الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّ

د واآله  نا حممَّ واآخُر دعوانا اأن احلمُد هلِل َربِّ العاملني، و�سلى اهلل و�سلَّم على نبيِّ
و�سحبه اأجمعني.
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قائمة امل�سادر واملراجع

اأوًل: املراجع العربيَّة: 

القراآن الكرمي. )
اإحياء علوم الدين: لأبي حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي )ت: 505ه)، . 2

دار املعرفة، بريوت. 
َوِوّي )ت: 676ه)، . 3 َوِوّية: لأبي زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النَّ الأربعون النَّ

دار املنهاج، لبنان - بريوت، ط)، 430)ه/2009م.
4 . ،R Bonita. R Beaqlehole. T Kjellstrom لـ  الوبائيات:  اأ�سا�سيات علم 

املركز العربي للتعريب والرتجمة، دم�شق، ط)، 2008م.
ال�ستذكار: لأبي عمر يو�سف بن عبداهلل ابن عبدالرب النمري )ت: 463ه)، . 5

حتقيق: �شامل حممد عطا، حممد علي معو�ض، دار الكتب العلمية، بريوت - 
لبنان، ط)، )42)ه/2000م. 

الأ�ْسباه والنَّظائر: لتاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ال�سبكي )ت: )77ه)، . 6
دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط)، ))4)ه/)99)م.

الأ�ْشباه والنَّظائر: لزين الدين بن اإبراهيم بن حممد ابن جنيم امل�شري )ت: . 7
970ه)، خرج اأحاديثه: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 

ط)، 9)4)ه/999)م.
)ت: . 8 ال�سيوطي  الدين  جالل  بكر  اأبي  بن  لعبدالرحمن  والنظائر:  الأ�سباه 

))9ه(، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط)، ))4)ه/990)م.
ة: لـ د. �سالح بن اأحمد ر�سا، مكتبة العبيكان، . 9 بويَّ ة النَّ نَّ الإعجاز العلمي يف ال�سُّ

الريا�ض - ال�شعودية، ط)، )42)ه/)200م.
اأ واإعرابه على الأبواب: ملحمد بن عبداحلق  الَيُفَريِنّ . 0) اب يف غريب املوطَّ الْقِت�شَ
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)ت: 625ه(، حتقيق: د. عبدالرحمن بن �شليمان العثيمني، مكتبة العبيكان، 
ط)، )200م.

اإكمال املعلم بفوائد م�سلم: لأبي الف�سل عيا�ص بن مو�سى بن عيا�ص اليح�سبي، )ت: . ))
544ه(، حتقيق: د. يحيى اإ�شماعيل، دار الوفاء، م�شر، ط)، 9)4)ه/998)م. 

علي . 2) احل�سن  اأبي  الدين  لعالء  اخلالف:  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف 
ود.  الرتكي،  عبداملح�شن  بن  عبداهلل  د.  حتقيق:  885ه(،  )ت:  املرداوي 
عبدالفتاح حممد احللو، دار هجر، القاهرة - م�شر، ط)، 5)4)ه/995)م.

الأوبئة والتاريخ: ل�شلدون وات�ض، املركز القومي للرتجمة، ط): 0)20م.. 3)
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع: لعالء الدين اأبي بكر بن م�سعود بن اأحمد . 4)

الكا�شاين احلنفي )ت: 587ه(، دار الكتب العلمية، ط2، 406)ه/986)م.
ين اْلَعْيِنّي . 5) البناية �سرح الهداية: لأبي حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بدر الدِّ

)ت: 855ه(، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط)، 420)ه/2000م.
520ه)، . 6) )ت:  ر�سد  بن  اأحمد  بن  حممد  الوليد  لأبي  والتح�سيل:  البيان 

حتقيق: د. حممد حجي واآخرين، دار الغرب الإ�شالمي، بريوت - لبنان، ط2، 
408)ه/988)م. 

القامو�ص: ملحّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق مرت�سى . 7) العرو�ص من جواهر  تاج 
بيدي )ت: 205)ه(، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار الهداية.  الزَّ

اق . 8) التاج والإكليل ملخت�سر خليل: ملحمد بن يو�سف بن اأبي القا�سم بن يو�سف  امْلََوّ
)ت: 897ه(، دار الكتب العلمية، ط)، 6)4)ه/994)م.

ة بن عبيدة بن ريطة النمريي )ت: 262ه(، حتقيق: . 9) تاريخ املدينة: لعمر بن �َسبَّ
فهيم حممد �سلتوت، جدة، 399)ه. 

عبدالرحيم . 20 بن  عبدالرحمن  ملحمد  مذي:  الرتِّ جامع  ب�شرح  الأحوذي  حتفة 
املباركفوري )ت: 353)ه)، دار الكتب العلمية، بريوت. 

382)ه)، . )2 )ت:  الكتاين  عبدالكبري  بن  احَلّي  َعْبد  ملحمد  الإدارية:  الرتاتيب 
حتقيق: عبداهلل اخلالدي، دار الأرقم - بريوت، ط2. 
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الزرك�سي )ت: . 22 بهادر  بن  امل�سامع بجمع اجلوامع: ملحمد بن عبداهلل  ت�سنيف 
794ه(، حتقيق: د. �شيد عبدالعزيز، ود. عبداهلل ربيع، مكتبة قرطبة، ط)، 

8)4)ه/998)م. 
التعريفات: لعلي بن حممد بن علي الزين ال�شريف اجلرجاين )ت: 6)8ه)، . 23

دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 983)م.
تقريب التَّهذيب: لأبي الف�شل اأحمد بن علي بن حممد بن حجر الع�شقالين )ت: . 24

اَمة، دار الر�شيد، �شوريا، ط)، 406)ه/986)م. 852ه(، حتقيق: حممد َعوَّ
التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�شانيد: لأبي عمر يو�شف بن عبداهلل بن . 25

حممد بن عبدالرب النمري )ت: 463ه(، حتقيق: م�شطفى بن اأحمد العلوي 
واآخرين، وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالميَّة، املغرب، 387)ه. 

اأحمد بن علي بن حممد بن حجر الع�شقالين . 26 التَّهذيب: لأبي الف�شل  تهذيب 
)ت: 852ه(، مطبعة دائرة املعارف النظامية، الهند، ط)، 326)ه.

تهذيب اللَُّغة: لأبي من�سور حممد بن اأحمد الأزهري الهروي )ت: 370ه(، حتقيق: . 27
د عو�ض مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت - لبنان، ط)، )200م.  مَّ حُمَ

بن . 28 لأبي جعفر حممد  الطربي):  القراآن )تف�سري  اآي  تاأويل  البيان عن  جامع 
جرير الطربي )ت: 0)3ه(، حتقيق: د. عبداهلل بن عبداملح�شن الرتكي، دار 

هجر، ط)، 422)ه/)200م. 
بن . 29 اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  بن  ملحمد  البخاري):  )�سحيح  حيح  ال�سَّ اجلامع 

النا�شر، دار  البخاري، )ت: 256ه(، حتقيق: حممد زهري بن نا�شر  املغرية 
طوق النجاة، ط)، 422)ه.

ِبّي بن عبدالر�سول الأحمد . 30 جامع العلوم يف ا�سطالحات الفنون: للقا�سي عبدالنَّ
)ت: ق 2)ه(، دار الكتب العلمية، لبنان - بريوت، ط)، )42)ه/2000م. 

بن رجب احلنبلي . )3 اأحمد  بن  الدين عبدالرحمن  لزين  واحلكم:  العلوم  جامع 
)ت: 795ه(، حتقيق: �شعيب الأرنوؤوط - اإبراهيم باج�ض، موؤ�ش�شة الر�شالة، 

بريوت - لبنان، ط7، 422)ه/)200م. 
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)ت: . 32 القر�سي  م�سلم  بن  وهب  بن  عبداهلل  حممد  لأبي  احلديث:  يف  اجلامع 
97)ه(، حتقيق: د. م�شطفى ح�شن ح�شني، دار ابن اجلوزي - الريا�ض، ط)، 

6)4)ه/995)م.
جمهرة اللَُّغة: اأبي بكر حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي )ت: )32ه(، حتقيق: . 33

رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت - لبنان، ط)، 987)م. 
دليل التثقيف ال�سحي املدر�سي، لوزارة ال�سحة الأردنية، 9)20م.. 34
دليل الِوقاَية من َفريو�ص كورونا املُ�ستِجّد: لفنغ هوي، دار الن�سر لالأدب والفنون، . 35

ال�سني، 2020م.
دليل تدريبي ملجموعات ممثلي الأحياء واملتطوعني ال�سحيني: ملنظمة ال�سحة . 36

العاملية املكتب الإقليمي ل�سرق املتو�سط، 2009م. 
دليل �ساحب العمل اإلى اإدارة مكان العمل خالل َجاِئَحة كوفيد: ملنظمة العمل . 37

الدولية، ط)، 2020م. 
�سم�ص . 38 �سعد  بن  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  العباد: ملحمد  املعاد يف هدي خري  زاد 

الدين ابن َقيِّم اجلوزية )ت: )75ه(، حتقيق: �شعيب الأرنوؤوط، وعبدالقادر 
الأرنوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، مكتبة املنار الإ�شالميَّة، الكويت، ط27، 

5)4)ه/994)م. 
)ت: . 39 القزويني  ماجه  ابن  يزيد،  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  ماجه:  ابن  �سنن 

273ه(، حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الكتب العربيَّة.
)ت: . 40 ِج�ْشتاين  ال�شِّ اإ�شحاق  بن  الأ�شعث  بن  �شليمان  داود  لأبي  داود:  اأبي  �شنن 

275ه(، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة الع�شرية، �شيدا - 
بريوت.

�َسْورة . )4 بن  عي�سى  بن  حممد  عي�سى  لأبي  الكبري):  )اجلامع  الرتمذي  �سنن 
الرتمذي )ت: 279ه(، حتقيق وتعليق: اأحمد حممد �شاكر، مطبعة م�شطفى 

البابي احللبي، م�شر، ط2، 395)ه/975)م.
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اأحمد بن مهدي الدارقطني . 42 �سنن الدارقطني: لأبي احل�سن علي بن عمر بن 
واآخرون،  الأرنوؤوط  �شعيب  عليه:  وعلق  ن�شه  و�شبط  حققه  385ه(،  )ت: 

موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت - لبنان، ط)، 424)ه/2004م. 
�سنن الن�سائي: لأحمد بن �سعيب الن�سائي )ت: 303ه)، تخريج وتعليق: حممد . 43

نا�شر الدين الألباين، اعتنى به: م�شهور بن ح�شن اآل �شلمان، مكتبة املعارف، 
الريا�ض، ط3، 429)ه/2008م.

احل�سني . 44 بن  عبدالرحيم  ين  الدِّ زين  الف�سل  لأبي  والتذكرة:  التب�سرة  �سرح 
العراقي )ت: 806ه(، حتقيق: عبداللطيف الهميم، وماهر يا�شني فحل، دار 

الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط)، 423)ه/2002م.
ال�سيخ حممد الزرقا، �سححه وعلق عليه: . 45 �سرح القواعد  الِفْقِهَيّة: لأحمد بن 

م�شطفى اأحمد الزرقا، دار القلم، دم�شق - �شوريا، ط2، 409)ه/989)م. 
)ت: . 46 العثيمني  حممد  بن  �سالح  بن  ملحمد  امل�ستقنع:  زاد  على  املمتع  ال�سرح 

)42)ه(، دار ابن اجلوزي، ط)، 422)- 428)ه. 
�سرح �سنن اأبي داود: لأحمد بن ح�سني بن علي بن ر�سالن )ت: 844ه(، حتقيق: . 47

عدد من الباحثني باإ�شراف خالد الرباط، دار الفالح، الفيوم - م�شر، ط)، 
437)ه/6)20م.

عبدامللك . 48 بن  خلف  بن  علي  احل�سن  اأبي  بطال  لبن  البخاري:  �سحيح  �سرح 
)ت: 449ه(، حتقيق: اأبي متيم يا�شر بن اإبراهيم، مكتبة الر�شد، ال�شعودية، 

الريا�ض، ط2، 423)ه/2003م. 
�سرح خمت�سر خليل: لأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل اخَلَر�ِسّي املالكي )ت: . 49

)0))ه)، دار الفكر، بريوت - لبنان.
�سعب الإميان: لأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي )ت: 458ه(، حتقيق: د. . 50

عبدالعلي عبداحلميد حامد، مكتبة الر�سد بالريا�ص بالتعاون مع الدار ال�سلفية 
ببومباي بالهند، ط)، 423)ه/2003م. 

�سم�ص العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: لن�سوان بن �سعيد احلمريى اليمني . )5
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)ت: 573ه(، حتقيق: د ح�شني العمري واآخرين، دار الفكر املعا�شر، بريوت - 
لبنان، ط)، 420)ه/999)م.

ال�سحاح تاج اللَُّغة و�سحاح العربيَّة: لأبي ن�سر اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري . 52
)ت: 393ه(، حتقيق: اأحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت - 

لبنان، ط4، 407)ه /987)م. 
ة للعالقات . 53 تك يف احلج والعمرة، لوزارة ال�سحة ال�سعودية: الإدارة العامَّ �سحَّ

والإعالم والتوعية ال�سحية. 
�سحيح م�سلم: مل�سلم بن احلجاج اأبي احل�سن الق�سريي )ت: )26ه(، حتقيق: . 54

حممد فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.
اأكادمييا . 55 العربي،  العامل  يف  اجلامعات  اأ�ساتذة  من  لنخبة  املجتمع:  طب 

انرتنا�سيونال، بريوت - لبنان، ))20م. 
م�شطفى . 56 حتقيق:  الأ�شبهاين،  نعيم  اأبي  عبداهلل  بن  لأحمد  النبوي:  ّب  الطِّ

خ�شر الرتكي، دار ابن حزم، ط)، 2006م.
629ه)، . 57 )ت:  البغدادي  عبداللَّطيف  ين  الدِّ ق  مْلُوفَّ ة:  نَّ وال�سُّ الِكتاب  من  بُّ  الطِّ

حتقيق: د. عبدامْلُعطي َقْلَعجي، دار املعرفة، بريوت - لبنان، ط3، 4)4)ه/994)م.
بن . 58 بكر  اأبي  بن  لأبي عبداهلل حممد  ال�سرعية:  ال�سيا�سة  الطرق احلكمية يف 

اأيوب ابن قيم اجلوزية )ت: )75ه(، حتقيق: نايف بن اأحمد احلمد، دار عامل 
الفوائد، مكة املكرمة، ط)، 428)ه. 

ان . 59 ّب وحديث امل�سطفى: لـ د. حممد علي الَبار، دار الفتح، عمَّ الَعْدَوى َبنْي الطِّ
- الأردن، ط)، ))20م.

ال�سحة . 60 منظمة  التغذية،  يف  املتخ�س�سني  من  ملجموعة  والتَّغذية:  الِغذاء 
 - بريوت  انرتنا�سونال،  اأكادمييا  املتو�سط،  ل�سرق  الإقليمي  املكتب  العاملية، 

لبنان، 997)م.
اإبراهيم . )6 �شليمان  د.  حتقيق:  احلربي،  اإ�شحاق  بن  لإبراهيم  احلديث:  غريب 

العايد، جامعة اأم القرى، مكة، ط)، 405)ه.
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الفائق يف اأ�سول الفقه: ل�سفي الدين حممد بن عبدالرحيم بن حممد الأرموي . 62
 - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  ن�شار،  حممود  حتقيق:  5)7ه(،  )ت:  الهندي 

لبنان، ط)، 426)هـ/2005م.
الفتاوى الإ�سالميَّة من دار الإفتاء امل�سرية: لـ اأ. د. علي جمعة، دار مطبعة دار . 63

الكتب والوثائق القومية، القاهرة - م�سر، 432)ه/))20م. 
الفتاوى الكبى: لأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�شالم ابن َتْيِميَّة احلراين )ت: . 64

728ه(، دار الكتب العلمية، ط)، 408)ه/987)م. 
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري: لأبي الف�سل اأحمد بن علي بن حممد بن حجر . 65

852ه)، دار املعرفة، بريوت - لبنان، 379)م، ترقيم: حممد  الع�شقالين )ت: 
ين اخلطيب، تعليق: عبدالعزيز بن باز.  فوؤاد عبدالباقي، اإ�سراف: حمب الدِّ

فتوح البلدان: لأحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَبالُذري )ت: 279ه)، دار . 66
ومكتبة الهالل - بريوت، 988)م.

الفقه املي�سر يف �سوء الكتاب وال�سنة: جمموعة من املوؤلفني، جممع امللك فهد . 67
لطباعة امل�سحف ال�سريف، 424)ه. 

القامو�ص املحيط: ملجد الدين اأبي طاهر حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي )ت: . 68
7)8ه(، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�ش�شة الر�شالة، باإ�شراف: حممد 
نعيم العرق�ُشو�شي، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت - لبنان، ط8، 426)ه/2005م. 

قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام: لعز الدين عبدالعزيز بن عبدال�سالم )ت: . 69
الأزهرية،  الكليات  مكتبة  �سعد،  عبدالروؤوف  طه  وتعليق:  مراجعة  660ه)، 

القاهرة، 4)4)ه/)99)م. 
ط)، . 70 كرات�شي،  البكتي،  املجددي  الإح�شان  عميم  ملحمد  الفقه:  قواعد 

407)ه/986)م.
ني، )ت: 829ه)، . )7 ين احِل�سْ القواعد: لأبي بكر بن حممد بن عبداملوؤمن تقي الدِّ

حتقيق: د. عبدالرحمن ال�شعالن، ود. جبيل الب�شيلي، مكتبة الر�شد، الريا�ض 
- ال�شعودية، ط)، 8)4)ه/997)م.
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القواعد: لزين الدين عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي )ت: 795ه)، . 72
ة  حتقيق: اأبي عبيدة م�شهور بن ح�شن اآل �شلمان، دار ابن عفان، اململكة العربيَّ

ال�شعودية، ط)، 9)4)ه. 
365ه)، . 73 )ت:  اجلرجاين  عدي  بن  اأحمد  لأبي  الرجال:  �شعفاء  يف  الكامل 

حتقيق: عادل اأحمد عبداملوجود - علي حممد معو�ض، الكتب العلمية، بريوت 
- لبنان، ط)، 8)4)ه/997)م. 

كتاب العني: لأبي عبدالرحمن اخلليل بن اأحمد بن عمرو الفراهيدي )ت: 70)ه)، . 74
حتقيق: د. مهدي املخزومي، ود. اإبراهيم ال�شامرائي، دار ومكتبة الهالل. 

التهانوي، . 75 القا�سي  ابن  علي  بن  ملحمد  والعلوم:  الفنون  ا�سطالحات  ك�ساف 
حتقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان - بريوت، ط)، 996)م.

094)ه)، . 76 )ت:  الكفوي  احل�سيني  مو�سى  بن  اأيوب  البقاء  لأبي  الكليات: 
حتقيق: عدنان دروي�ض، وحممد امل�شري، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت - لبنان، 

9)4)ه/998)م.
ين حممد بن . 77 الالمع ال�سبيح ب�سرح اجلامع ال�سحيح: لأبي عبداهلل �سم�ص الدِّ

قني  ماوي )ت: )83هـ(، حتقيق: جماعة من املحقِّ الرِبْ عبدالدائم بن مو�سى 
ين طالب، دار النوادر، �شوريا، ط)، 433)ه/2)20م. باإ�شراف نور الدِّ

ل�سان العرب: لأبي الف�سل حممد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن منظور . 78
الأفريقي )ت: ))7ه(، دار �شادر، بريوت - لبنان، ط3، 4)4)ه. 

امْلُْبِدع يف �سرح امْلُْقِنع: لإبراهيم بن حممد بن عبداهلل ابن ُمْفِلح )ت: 884ه)، . 79
دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط)، 8)4)ه/997)م.

ْرَخ�شّي )ت: 483ه)، . 80 املب�شوط: ملحمد بن اأحمد بن اأبي �شهل �شم�ض الأئمة ال�شَّ
دار املعرفة، بريوت - لبنان، 4)4)ه/993)م.

درا�سة . )8 395ه)،  )ت:  القزويني  زكريا  بن  فار�ص  بن  لأحمد  اللَُّغة:  جممل 
وحتقيق: زهري عبداملح�شن �شلطان، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت - لبنان، ط2، 

406)ه/986)م. 
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تيمية . 82 بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبي  الدين  لتقي  الفتاوى:  جمموع 
احلراين )ت: 728ه(، حتقيق: عبدالرحمن بن حممد بن قا�شم، جممع امللك 
فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة النبوية - ال�سعودية، 6)4)ه/995)م. 

املح�سول: لأبي عبداهلل حممد بن عمر بن احل�سن فخر الدين الرازي )ت: . 83
606ه(، درا�شة وحتقيق: د. طه جابر فيا�ض العلواين، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط3، 

8)4)ه/997)م. 
املحكم واملحيط الأعظم: لأبي احل�سن علي بن اإ�سماعيل بن �سيده املر�سي )ت: . 84

لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  هنداوي،  عبداحلميد  حتقيق:  458ه(، 
ط)، )42)ه/2000م. 

اأبي بكر بن عبدالقادر . 85 اأبي عبداهلل حممد بن  خمتار ال�سحاح: لزين الدين 
احلنفي الرازي )ت: 666ه(، حتقيق: يو�شف ال�شيخ حممد، املكتبة الع�شرية، 

الدار النموذجية، بريوت - �شيدا، ط5، 420)ه/999)م.
ازي . 86 حمن بن حممد بن اإدري�ص ابن اأبي حامت الرَّ املرا�سيل: لأبي حممد عبدالرَّ

)ت: 327ه(، حتقيق: �شكر اهلل نعمة اهلل قوجاين، موؤ�ش�شة الر�شالة - بريوت، 
ط2، 4)4)ه/998)م.

)ت: . 87 احلاكم  عبداهلل  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  ال�سحيحني:  على  امل�ستدرك 
405ه(، حتقيق: م�شطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 

ط)، ))4)ه/990)م.
)ت: . 88 ال�شيباين  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  اأحمد  عبداهلل  لأبي  امل�شند: 

)24ه(، حتقيق: �شعيب الأرنوؤوط واآخرون، اإ�شراف: د عبداهلل بن عبداملح�شن 
الرتكي، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط)، )42)ه/)200م. 

م�سارق الأنوار على �سحاح الآثار: لأبي الف�سل عيا�ص بن مو�سى بن عيا�ص بن . 89
عمرون اليح�سبي ال�سبتي، )ت: 544ه)، املكتبة العتيقة ودار الرتاث.

امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري: لأحمد بن حممد بن علي الفيومي )ت: . 90
770ه)، املكتبة العلمية - بريوت.
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)ت: . )9 ال�شنعاين  احلمريي  نافع  بن  همام  بن  عبدالرزاق  بكر  لأبي  امل�شنف: 
))2ه(، حتقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، املكتب الإ�شالمي، بريوت - لبنان، 

ط2، 403)ه.
مطالع الأنوار على �سحاح الآثار: لإبراهيم بن يو�سف بن اأدهم ابن قرقول )ت: . 92

ِقني بدار الفالح، وزارة الأوقاف وال�شوؤون  569ه(، حتقيق: جمموعة من املحقِّ
الإ�شالميَّة بقطر، ط)، 433)ه/2)20م.

)ت: . 93 البعلي،  الف�سل  اأبي  بن  الفتح  اأبي  بن  ملحمد  املقنع:  األفاظ  على  املطلع 
709ه(، حتقيق: حممود الأرنوؤوط ويا�شني حممود اخلطيب، مكتبة ال�شوادي، 

ط)، 423)ه/2003م.
اب، دار القلم، . 94 املعامل الأثرية يف ال�سنة وال�سرية: ملحمد بن حممد ح�سن �ُسرَّ

الدار ال�شامية - دم�شق - بريوت، ط)، ))4)ه.
معجم الأَْمَرا�ص وعالجها: لـ د. زينب من�سور، دار اأ�سامة، عمان - الأردن، . 95

ط)، 0)20م. 
معجم البلدان: ل�سهاب الدين اأبي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الرومي احلموي . 96

)ت: 626ه(، دار �شادر، بريوت، ط2، 995)م.
فريق عمل، عامل . 97 اأحمد خمتار عمر مب�ساعدة  د.  لـ  الُلَّغِوّي:  ال�سواب  معجم 

الكتب، القاهرة، ط)، 429)ه/2008م. 
اأيوب بن مطري الطباين . 98 اأحمد بن  القا�شم �شليمان بن  الكبري: لأبي  املعجم 

َتْيِميَّة،  ابن  مكتبة  ال�شلفي،  عبداملجيد  بن  حمدي  حتقيق:  360ه(،  )ت: 
القاهرة، ط2.

)ت: . 99 عمر  عبداحلميد  خمتار  اأحمد  د.  لـ  رة:  امْلُعا�سِ ة  العربيَّ اللَُّغة  معجم 
424)ه( مب�شاعدة فريق عمل، عامل الكتب، ط)، 429)ه/2008م. 

ة . 00) العامَّ الهيئة  بالقاهرة،  ة  العربيَّ اللَُّغة  ملجمع  يَّة:  بِّ الطِّ امل�سطلحات  معجم 
ل�سوؤون املطابع الأمريية، القاهرة، 999)م.
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املكتب . )0) العاملية  ال�سحة  منظمة  واآخرين،  ل�ست  جلون.م.  الوبائيات:  معجم 
الإقليمي ل�شرق املتو�شط، ط3: 2000م.

دار . 02) املوؤلفني،  من  جمموعة  بالقاهرة،  ة  العربيَّ اللَُّغة  ملجمع  الو�سيط:  املعجم 
الدعوة. 

معجم ُلَغًة الفقهاء: ملحمد روا�ص قلعجي - حامد �سادق قنيبي، دار النفائ�ص، . 03)
بريوت - لبنان، ط2، 408)ه/988)م. 

معجم مقاليد العلوم يف احلدود والر�سوم، لأبي الف�سل عبدالرحمن ال�سيوطي، . 04)
مكتبة الآداب، القاهرة - م�شر، ط): 424)ه/2004م.

معجم مقايي�ص اللَُّغة: لأبي احل�سني اأحمد بن فار�ص بن زكريا القزويني الرازي، . 05)
د هارون، دار الفكر، 399)ه/979)م.  مَّ )ت: 395ه(، حتقيق: عبدال�شالم حُمَ

بن . 06) عثمان  عمرو  لأبي  ال�سالح):  ابن  )مقدمة  احلديث  علوم  اأنواع  معرفة 
نور  حتقيق:  643ه(،  )ت:  ال�سالح  بابن  املعروف  ين  الدِّ تقي  عبدالرحمن، 
ين ِعرْت، دار الفكر - �سوريا، دار الفكر املعا�سر - بريوت، 406)ه/986)م. الدِّ

اأحمد . 07) بن  حممد  ين  الدِّ ل�سم�ص  املنهاج:  األفاظ  معرفة  اإلى  امْلُْحَتاج  ُمْغِني 
لبنان، ط)،   - العلمية، بريوت  الكتب  دار  ْرِبيِنّي )ت: 977ه(،  ال�سِّ اخلطيب 

5)4)ه/994)م.
)ت: . 08) القرطبي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  حممد  الوليد  لأبي  دات:  امْلَُمهِّ املقدمات 

520ه(، دار الغرب الإ�شالمي، ط)، 408)ه/988)م.
املنتقى �سرح املوطاأ: لأبي الوليد �سليمان بن خلف بن �سعد بن اأيوب بن وارث . 09)

الباجي )ت: 474ه(، مطبعة ال�شعادة - م�شر، ط)، 332)ه. 
بن . 0)) عبداهلل  بن  حممد  الدين  بدر  عبداهلل  لأبي  القواعد  الِفْقِهَيّة:  يف  املنثور 

بهادر الزرك�سي )ت: 794ه(، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 405)ه/985)م. 
�سرف . ))) بن  يحيى  ين  الدِّ حميي  زكريا  لأبي  املفتني:  وعمدة  الّطالبني  منهاج 

ط)،  الفكر،  دار  عو�ض،  اأحمد  قا�شم  عو�ض  حتقيق:  676ه(،  )ت:  َوِوّي  النَّ
425)ه/2005م.
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بن . 2)) يحيى  الدين  حميي  زكريا  لأبي  احلجاج:  بن  م�سلم  �سحيح  �سرح  املنهاج 
َوِوّي )ت: 676ه(، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت - لبنان، ط2،  �سرف النَّ

392)ه. 
)ت: . 3)) اِطِبّي  ال�َسّ الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  مو�سى  بن  لإبراهيم  املوافقات: 

790ه(، حتقيق: اأبي عبيدة م�شهور بن ح�شن اآل �شلمان، دار ابن عفان، ط)، 
7)4)ه/997)م. 

ط): . 4)) النفائ�ض،  دار  كنعان،  حممد  اأحمد  د.  لـ  ة  الِفْقِهَيّة:  يَّ بِّ الطِّ املو�شوعة 
420)ه/2000م.

ة العاملية: دار موؤ�س�سة اأعمال املو�سوعة، الريا�ص - ال�سعودية، . 5)) املو�سوعة العربيَّ
ط2، 9)4)ه/999)م. 

ة املي�شرة: دار املكتبة الع�شرية، بريوت - لبنان، ط3، 2009م.. 6)) املو�شوعة العربيَّ
مو�سوعة القواعد  الِفْقِهَيّة: لأبي احلارث حممد �سدقي بن اأحمد بن حممد اآل . 7))

بورنو الغزي، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت - لبنان، ط)، 424)ه/2003م.
املوطاأ: ملالك بن اأن�ض بن مالك بن عامر الأ�شبحي املدين )ت: 79)ه)، ترقيم . 8))

وتخريج وتعليق: حممد فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت - 
لبنان، 406)ه/985)م. 

الَقَرايِفّ . 9)) اإدري�ص  بن  اأحمد  ين  الدِّ ل�سهاب  املح�سول:  �سرح  الأ�سول يف  نفائ�ص 
)ت: 684ه(، حتقيق: عادل عبداملوجود، وعلي مَعوَّ�ض، مكتبة نزار م�شطفى 

الباز، ط)، 6)4)ه/995)م.
نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول: ل�سفي الدين حممد بن عبدالرحيم الأرموي . 20)

املكتبة  ال�شويح،  �شعد  ود.  اليو�شف،  د. �شالح  الهندي )ت: 5)7ه(، حتقيق: 
التجارية مبكة، ط)، 6)4)ه/996)م.

ْيم . )2) جُنَ بن  اإبراهيم  بن  عمر  ين  الدِّ ل�شراج  الدقائق:  كنز  �شرح  الفائق  هر  النَّ
احلنفي )ت: 005)ه(، حتقيق: اأحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، بريوت 

- لبنان، ط)، 422)ه/2002م.
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الهداية يف �سرح بداية املبتدي: لعلي بن اأبي بكر بن عبداجلليل برهان الدين . 22)
العربي،  اإحياء الرتاث  يو�شف، دار  593ه(، حتقيق: طالل  امَلْرِغيناين، )ت: 

بريوت - لبنان.
دار . 23) الزحيلي،  م�سطفى  حممد  د.  اأ.  لـ  الإ�سالمي:  الفقه  اأ�سول  يف  الوجيز 

اخلري، دم�شق - �شوريا، ط2، 427)ه/2006م.

ثانًيا: املجالت واملن�ضورات واملواقع الإلكرتونية: 

للِوقاَية . ) الوطني  املركز  ّي):  بِّ الطِّ الَعْزل   - ّي  حِّ ال�سِّ الإر�سادي )احَلْجر  الدليل 
ة ال�شعودية، الإ�شدار الثاين، 2020م. من الأَمْرَا�ض ومكافحتها - اململكة العربيَّ

الإ�سالمي . 2 )التَّعاون)  املوؤمتر  مة  ملُنظَّ التابع  الإ�سالمي،  الفقه  جممع  جملة 
الثامن، اجلزء  والعدد  الثالث 2)4)ه/992)م،  ال�سابع، اجلزء  العدد  بجدة، 

الثاين 5)4)ه/994)م.
ملنظمة . 3 من�سور   ،(9- كوفيد  َجاِئَحة  �سياق  يف  الآمنة  الرم�سانية  املمار�سات 

ال�سحة العاملية بتاريخ 5) اأبريل 2020م.
4 ..(https://cutt.us/Y4c4J( :الرابط ،(www.who.int( موقع منظمة ال�سحة العاملية

ثالًثا: املراجع الأجنبيَّة: 
1. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission 

of Infectious Agents in Healthcare Setting: By: Healthcare 
Infection Control Practices Advisory Committee. 2019.

2. 8) Medical Microbiology: By: Murray, PhD & Rosenthal, PhD 
& Pallet, MD. (8th edn). Canada 2016.

3. Considerations for quarantine of individuals in the context of 
containment for coronavirus disease (COVID-19): By: World 
Health Organization. 2020. 

4. Encyclopedia of Microbiology: By: Anne Maczulak, Ph.D. New 
York NY. 2011.
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5. Foodborne disease outbreaks: By: World Health Organization. 
France. 2008.

6. Guide to Infection Control in the Hospital (Isolation of 
Communicable Diseases): By: Eric Nulens, MD, PhD. international 
society for infectious diseases.2018.

7. Guidelines for Quarantine facilities COVID-19. By: national 
centre for disease control. Indian. 

8. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-
prone acute respiratory infections in health care: By: World 
Health Organization.2014.

9. Infectious Disease Epidemiology: By: Bureau of Epidemiology 
in Arizona. 2018.

10. Isolation facilities for infectious patients in acute settings: By: 
department of health. Crown copyright. 2013.

11. Isolation Procedure ICPr012: By: Northamptonshire healthcare 
NHS foundation trust. 2018.

12. Medical Dictionary: By: The British Medical Association.
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فهر�س املحتويات

املقدمة........................................................................  449
455  .......... ة والأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة، وفيه مطلبني: التمهيد: َماِهَيّة التََّداِبري الِوقاِئيَّ
455  .................................... ة  ل: تعريف التََّداِبري الِوقاِئيَّ املطلب الأوَّ
456  .................................. ة  املطلب الثَّاين: تعريف الأَْمَرا�ض الَوَباِئيَّ
ة واأُ�ُس�ُسها، وفيه مطلبني:   459 ة التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّ يَّ ل: اأَهمِّ املبحث الأوَّ
ة ..............  459 ة التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّ يَّ ل: اأَهمِّ املطلب الأوَّ
ة   460 املطلب الثَّاين: الأُ�ُش�ض الَِّتي تقوم عليها التََّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ض الَوَباِئيَّ

ة امْلَُتَّخَذة للِوقاَية من الأَْمَرا�ض الَوَباِئيَّة،  املبحث الثَّاين: التََّداِبري الإْلزاِميَّ
465  ................................................... وفيه خم�سة مطالب: 
ّي ................................................  465 بِّ ل: الَعْزل الطِّ املطلب الأوَّ
470  .................... ة  املطلب الثَّاين:  الإِْلَزام بالَتَّداِوي من الأَْمَرا�ض الَوَباِئيَّ
474  ........................................... يُّ  حِّ املطلب الثَّالث: احَلْجُر ال�سِّ
ابع: َحْظر التَّْجوال ..............................................  478 املطلب الرَّ
480  .............................................. َفر  املطلب اخلام�ص: منع ال�سَّ

ة امْلَُتَّخَذة للِوقاَية من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة،  املبحث الثَّالث: التََّداِبري الإْر�ساِديَّ
482  ................................................... وفيه خم�سة مطالب: 
482  ........................................... ل: التَّباُعد اجَل�َسِدّي  املطلب الأوَّ
484  ........................................ َيّة  ْخ�شِ َظاَفة  ال�َشّ املطلب الثَّاين: النَّ
486  ............... َعال  املطلب الثَّالث:  َتْغِطَية  الأَْنف  واْلَفم عند الُعَطا�ص اأو ال�سُّ
489  .................................... ُب  ُماَلَم�َسة املري�ص  ُنّ املطلب الرابع: جَتَ
راب ...................  )49 عام وال�سَّ املطلب اخلام�ص: احِلْر�ُص على َنَظاَفة الطَّ
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اه التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّة، وفيه مطلبني:   494 ابع: امل�سوؤولية جُتَ املبحث الرَّ
ة ..  494 اه التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ص الَوَباِئيَّ ة  احَلاِكم جُتَ ل: َم�ْسوؤُوِليَّ املطلب الأوَّ
498  .. اه التَّداِبري الِوقاِئيَّة من الأَْمَرا�ض الَوَباِئيَّة ة جُتَ ِعيَّ ة الرَّ املطلب الثَّاين: َم�ْشوؤُوِليَّ
500  ....................................................................... اخلامتة
502  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 
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د. حنان بنت حممد بن ح�سني ج�ستنيه

اأ�ستاذ الفقه امل�سارك بكلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية
ق�سم ال�رشيعة - جامعة اأم القرى
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ملخص البحث

امل�ستجد  كورونا  وباء  نقل  عن  اجلنائية  امل�سوؤولية  بيان  را�سة  الدِّ هذه  تتناول 
وظهر  البلوى،  به  فعمت  العامل،  اجتاحت  م�ستجدة  نازلة  ُيعّد  الذي  )كوفيد-9))، 
والقت�ساديَّة  الجتماعيَّة  احلياة؛  جمالت  �ستى  يف  العاملي  املجتمع  على  تاأثريه 
ًة  ِفقهيَّ بناء منظومة  الدرا�سة م�ساهمًة يف  وتاأتي هذه  ة وال�سحيَّة.  والعلميَّ والدينية 
ا حلاجة املجتمع امل�سلم؛ وُتعنى هذه الدرا�سة ببيان  لأحكام م�سائل هذه النازلة �سدًّ
اأحكام امل�سائل اجلزئية جلائحة كورونا )COVID-19( يف جانب حتديد امل�شوؤولية 

اجلنائية عن نقل العدوى اإلى الغري، وتعري�سهم للخطر والأثر املرتتب على ذلك. 

تائج؛ اأهمها:  را�سة اإلى جملة من النَّ وخل�ست الدِّ

د �سخ�ص نقل عدوى مر�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)) اإلى �سخ�ص . ) اإذا تعمَّ
�سليم بق�سد قتله، فهو اآثم بفعله. فاإذا مات املجني عليه متاأثًرا باملر�ص مع 
حتقق قيام العالقة ال�شببية؛ فهذا ُيعّد قتاًل عمًدا ي�شتوجب العقوبة املقررة 

روط. �شرًعا بتحقق كافة ال�شُّ

املجتمع، . 2 اأفراد  �شيانة  هو  والعقوبة  اجلزائية  امل�شوؤولية  حتمل  من  الغاية 
والتق�سري  باملر�ص  العلم  انتفى  فاإذا  وحمايتهم؛ بردع املخالفني واملهملني. 

والإهمال انتفت العقوبة.

ا�سئ عن الإهمال وترك الحرتاز والتقيد . 3 كل من ت�سبب عن طريق اخلطاأ النَّ
بالإجراءات والقرارات والأنظمة باإ�سابة �سخ�ص بهذا الوباء، فنتج عن ذلك 
اأو مادي؛ ترتب على فعله امل�سوؤولية اجلزائية  اأو حلقه �سرر ج�سدي  موته، 

مان، اأو كليهما. املقررة �سرًعا، بالتعزير اأو ال�سَّ

الكلمات املفتاحية: امل�ضوؤولية، اجلنائية، كورونا، كوفيد-9).
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املقدمة

نوًرا  لنا  العلم وجعله  َفَهَدى، وهبنا  َر  َوَقدَّ ى،  َف�َسوَّ َخَلَق  العاملني؛  ْمُد هلِل رب  احْلَ  
حممد  نبينا  واملر�سلني،  الأنبياء  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  به.  نهتدي  ونربا�ًسا 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. وبعد: 

 اإنَّ الأمرا�ص املعدية واأحكامها من املو�سوعات امل�ستجدة التي تتعلق بها م�سائل 
هذه  وتتناول  بها.  البلوى  وعموم  انت�سارها  مع  �سيما  ل  النا�ص،  اإليها  يحتاج  كثرية 
)كوفيد-9))،  امل�ستجد  كورونا  مر�ص  وهو:  املعدية،  الأمرا�ص  هذه  اأحد  الدرا�سة 
على  تاأثريه  وظهر  البلوى)))،  به  فعمت  العامل  اجتاحت  م�ستجدة  نازلة  ُيعد  الذي 
ة وال�سحيَّة.  ة والدينية والعلميَّ املجتمع العاملي يف �ستى جمالت احلياة؛ القت�ساديَّ
رعي  وال�سَّ الطبي  اجلانب  يف  واآثاره  الوباء،  هذا  عن  الأ�سئلة  ظهور  ذلك  عن  ونتج 
والجتماعي وغريه. ولذلك ا�شتقطب هذا املو�شوع اهتمام كافة الأو�شاط، وانطلقت 
كافة املنابر العلميَّة لدرا�سة هذه اجلائحة كل يف جمال تخ�س�سه؛ بهدف معاجلة 

اآثارها واحلد من انت�سارها والق�ساء عليها. 
، ومن معانيها: ال�سمول واجلمع، وترك التف�سيل اإلى الإجمال. ينظر: )م:  عموم البلوى: العموم من َعمَّ  (((
عّم): املعجم الو�سيط: 629/2؛ امل�سباح املنري: 63). والبلوى من البتالء والبالء، ومن معانيها: الختبار 
واملحنة والمتحان. )م: بلى): املعجم الو�سيط: )/)7؛ امل�سباح املنري: 24. وعموم البلوى يف ا�سطالح 
الأ�شوليني والفقهاء: �شيوع املحظور اأو البالء �شيوًعا يْع�ُشر على املكلف معه حتا�شيه. معجم م�شطلحات 
الو�سعي: 5)).  القانون  ال�سرعية مقارنة مع  الفقه )بت�سرف): 299. وُينظر: نظرية ال�سرورة  اأ�سول 
قال الزرك�سي يف البحر املحيط نقاًل عن ال�سيخ اأبو حامد الإ�سفراييني يف تعليقه: “ومعنى قولنا تعمُّ به 
البلوى اأن كل اأحد يحتاج اإلى معرفته” البحر املحيط: 347/4. ومعنى هذا: اأن جميع املكلفني يحتاجون 
اإلى معرفة حكم تلك احلادثة اأو احلالة ل�سمولها كثرًيا من النا�ص مع تعذر الحرتاز عنها. ينظر اأمثلة 

لذلك: الأ�شباه والنظائر، لبن جنيم: 76-)8؛ الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي: 80-78.
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ا حلاجة  ورغبة مني يف امل�ساركة بدرا�سة هذه النازلة وبيان اأحكام م�سائلها �سدًّ
املجتمع امل�سلم وقع اختياري على مو�سوع: امل�سوؤولية اجلنائية عن نقل وباء كورونا 
كورونا  اجلزئية جلائحة  امل�سائل  اأحكام  ببيان  الدرا�سة  هذه  وُتعنى  )كوفيد-9)). 
)كوفيد-9)( يف جانب حتديد امل�شوؤولية اجلنائية بنقل العدوى اإلى لغري وتعري�شهم 

للخطر، والأثر املرتتب على ذلك. 

ويف احلقيقة فاإّن الو�شول اإلى حتديد امل�شوؤولية اجلنائية، والتحقق من الق�شد 
بنقل العدوى اأو عدمه لفريو�ص )كوفيد-9)( ي�شعب حتديده، وُيثري اإ�شكالت كثرية؛ 
لتفاوت وجهات النَّظر العلميَّة عن هذا الفريو�ص واآثاره؛ اإذ مل يثبت اأنَّ هذا الفريو�ص 
رعيَّة حول امل�سوؤولية اجلنائية  قاتل)))، ولذلك �سيتم التَّكييف واإبداء وجهة النظر ال�سَّ

ة العامة يف هذا الباب.  رعيَّ ا�ستناًدا على الأ�سول والقواعد ال�سَّ

وتظهر اأهمية هذه الدرا�سة يف ما يلي: 

حفظ  يف  ريعة  ال�شَّ ملقا�شد  حتقيق  فيها  ازلة  النَّ هذه  م�شائل  درا�شة  اأوًل: 
الوقائية  رق  بالطُّ الأوبئة  انت�سار  ومنع  الأرواح  على  باحلفاظ  روريات،  ال�سَّ

والإجرائية. 

تعري�ص  على  املرتتب  والأثر  اجلنائية،  بامل�سوؤولية  املتعلقة  الأحكام  بيان  ثانًيا: 
جوانب  من  جانًبا  يحقق  اإليه  الفريو�ص  هذا  عدوى  بنقل  للخطر  الغري 
ويدح�ص  الغمو�ص  ويزيل  امل�سلم،  املجتمع  يف  ف�سي  والنَّ الأمني  ال�ستقرار 
الأحكام على �سور وم�سائل  التي تعمم  الآراء  ال�سائعات؛ ل �سيما مع ظهور 
هذه النازلة واملنت�سرة عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي، وغريها من الو�سائل 
اللكرتونية، ومنها: اأنَّ كل من ُيخالف التعليمات ويخُرج من منزله وُي�ساعد 
بيان ذلك يف التعريف بفريو�ص كورونا كوفيد-9) يف املطلب الأول من الدرا�سة، وينظر: وزارة ال�سحة   (((

باململكة العربية ال�سعودية، فريو�ص كورونا اجلديد كوفيد-9): 
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pag-

es/corona.aspx
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يف نقل الفريو�ص ويت�سبب يف قتل الآخرين فهو قاتٌل. فكان لزاًما بيان وجهة 
ازلة. رعية حول امل�سوؤولية اجلنائية واجلزائية مل�سائل هذه النَّ النَّظر ال�سَّ

مع  التعامل  على  وقدرتها  و�سالحيتها  الإ�سالميَّة  ريعة  ال�سَّ عظمة  بيان  ثالًثا: 
امل�ستجدات؛ باإعمال اأ�سولها الثابتة وقواعدها الكلية لتحقيق امل�سالح ودرء 

املفا�سد.

الدرا�ضات ال�ضابقة: 

ة  رعيَّ ال�سَّ النَّظر  وجهة  من  العدوى  نقل  اأحكام  را�سات  الدِّ من  العديد  تناولت   
اأحكام  تناولت  درا�سات  فمنها  را�سات،  الدِّ هذه  مو�سوعات  وتفاوتت  والقانونية، 
الأمرا�ص املعدية عموًما، ومنها ما تناولت اأحكام طائفة من الأمرا�ص املعدية كمر�ص 

نق�ص املناعة املكت�سب الإيدز، ومر�ص التهاب الكبد الوبائي. ومن هذه الدرا�سات: 

ال�سيف. . ) نا�سر  بن  �سعود  بن  عبدالإله  املوؤلف:  املعدية،  الأمرا�ص  اأحكام 
اأطروحة ماج�ستري بكلية ال�سريعة - جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية. 
التي  والو�سائل  الأمرا�ص،  انت�سار  اأ�سباب  درا�سته  يف  الباحث  فيها  تناول 
وال�سالة،  الطهارة  يف  املرتتبة  ال�سرعية  والأحكام  مواجهتها،  على  ت�ساعد 

واملعامالت، والأحوال ال�سخ�سية، واجلنايات. 

وباء  ُيعّد  اإذ  العام؛  املو�سوع  يف  ا�سرتاكهما  الدرا�ستني  بني  به  ال�سَّ ووجه 
را�سة احلالية  ا يف كون الدِّ كوفيد-9) من الأمرا�ص املعدية. وت�سرتكان اأي�سً
الباحث �سمن  تناولها  التي  العنا�سر  اأحد  باب اجلنايات، وهو  ملو�سوع من 
فقد  وتف�سيالتها،  احلالية  را�سة  الدِّ م�سائل  اختالف  مع  درا�سته،  ف�سول 
احلد  اإقامة  وحكم  لل�سليم،  العدوى  نقل  يف  الت�سبب  حكم  الباحث  تناول 
ا ُمعدًيا وم�سائل اأخرى يف باب اجلنايات، بينما تناولت  على املري�ص مر�سً
الدرا�شة حتديد امل�شوؤولية اجلنائية لنقل العدوى بفريو�ض كورونا كوفيد-9). 

ت�سيب . 2 التي  املُعدية  الأمرا�ص  باأخطر  الغري  اإ�سابة  عن  اجلنائية  امل�سوؤولية 
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للدرا�سات  العربية  باملجلة  ركبة، بحث من�سور  اأبو  رامي عمر  املوؤلف:  الدم. 
العربية  باململكة  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  بجامعة  والتدريب  الأمنية 
ال�سعودية، املجلد30، العدد60، اأغ�سط�ص 4)20م. وكما يظهر عنوان الدرا�سة 
فقد تناول الباحث بيان امل�سوؤولية اجلنائية عن اإ�سابة الغري باأخطر الأمرا�ص 
را�سة اإلى التو�سل اإلى اأقرب تكييف  املُعدية التي ت�سيب دم الإن�سان. و�سعت الدِّ
بع�ص  يف  الوبائي  الكبدي  واللتهاب  الإيدز  مبر�ص  املت�سبب  لل�سلوك  مالئم 
رعي  القوانني اجلنائية الو�سعية. بينما تناولت الدرا�سة احلالية التاأ�سيل ال�سَّ

ملر�ض اآخر من الأمرا�ض املعدية يف جانب حتديد امل�شوؤولية اجلنائية.

امل�سوؤولية اجلزائية واملدنية ملري�ص الإيدز عن نقل املر�ص. املوؤلف: د. �سالح . 3
اأحمد حجازي، د. يو�سف اأحمد مفلح. بحث من�سور مبجلة البلقاء للبحوث 
املجلد  الأهلية،  عمان  بجامعة  العلمي  البحث  لعمادة  التابعة  والدرا�سات 
)22) العدد )2) 9)20م. وهدفت الدرا�سة اإلى بيان اأوجه القوة وال�سعف 
حياة  يحمي  مبا  الت�شريعي  النق�ض  اأوجه  ومعاجلة  الأردين،  الت�شريع  يف 
الأفراد من هذا املر�ص الفتاك، ولبيان امل�سوؤولية اجلزائية واملدنية املرتتبة 
الدرا�سة  تختلف هذه  وبذلك  الغري،  اإلى  امل�ساب  قبل  املر�ص من  نقل  على 
رعي  ال�سَّ التاأ�سيل  اإلى  �سبق  كما  تهدف  التي  احلالية  الدرا�سة  مو�سوع  عن 

للم�سوؤولية اجلنائية عن نقل عدوى جائحة كوفيد-9). 

را�سة يف القانون، ومنها:  كما ن�سرت العديد من املقالت عن مو�سوع الدِّ

• تناول 	 اأوهيا.  ه�سام  للباحث  كورونا،  فايرو�ص  نقل  عن  اجلنائية  امل�سوؤولية 
التَّكييف القانوين لنقل  الباحث يف املقال تعريف امل�شوؤولية اجلنائية، وبيان 
امل�شتجد؛  كورونا  فريو�ض  لنقل  القانوين  والو�شف  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ض 

ا�ستناًدا اإلى ن�سو�ص القانون اجلنائي املغربي.

را�شة؛ فقد �شاهمت يف حتديد اإطارها  را�شات من م�شادر هذه الدِّ وُتعّد هذه الدِّ
يرتكز على  را�سة احلالية  الدِّ العمل يف  لكن  لبع�ص م�سائلها.  اأ�سيل  والتَّ العام، 



د.  حنان بنت حممد بن حسني جستنيه

العدد  احلادي واخلمسون  527العدد  احلادي واخلمسون 526

فريو�ص  نقل  عن  للجناية  الفقهي  التَّكييف  ببيان  للنازلة،  رعي  ال�سَّ اأ�سيل  التَّ
لل�سور  رعي  ال�سَّ احلكم  وبيان  الغري،  اإلى   (COVID-19( امل�ستجد  كورونا 

وامل�سائل املتفرعة عن ذلك ا�ستكماًل للدرا�سات ال�سابقة يف بابها.

امل�ضكلة البحثية: 

الإطار البحثي �سيبحث يف الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ص: 

ما امل�ضوؤولية اجلنائية عن نقل فريو�س كورونا )كوفيد-9)( اإلى الغري؟ 

ويتفرع عن هذا ال�سوؤال عدة اأ�سئلة: 

الغري . ) اإلى  )كوفيد-9))  كورونا  فريو�ص  مر�ص  نقل  على  يرتتب  الذي  ما 
ق�سًدا، �سواًء كان ال�سخ�ص حاماًل للفريو�ص اأو ل؟

ما الذي يرتتب على نقل مر�ص فريو�ص كورونا )كوفيد-9)) اإلى الغري عن . 2
الحتياطات  باملر�ص  امل�ساب  اتخاذ  عدم  طريق  عن  �سواء  اخلطاأ،  طريق 
الحرتازية والتدابري الالزمة لوقاية غريه من العدوى، اأو عن طريق التكتم 

على الإ�سابة باملر�ص؟

منهج الدرا�ضة: 

با�ستقراء  املقارن  الو�سفي  ال�ستقرائي  املنهج  على  را�سة  الدِّ هذه  منهج  يقوم 
وازل ببيان التَّكييف  رعي وفًقا لأ�سول درا�سة النَّ ازلة، وبيان حكمها ال�سَّ وتتبع �سور النَّ
املعا�سرين  اأقوال  وعر�ص  رعي،  ال�سَّ اأ�سيل  بالتَّ العناية  مع  ازلة،  النَّ مل�سائل  الفقهي 
وابط  وال�سَّ القواعد  وفق  جيح  والرتَّ م�ستنده،  وبيان  وتعليله،  اأي  الرَّ وتوجيه  فيها، 
را�شة، مما يعطي  رعية ل�شتنباط الأحكام، وا�شتقراء وتتبُّع الفتاوى يف مو�شوع الدِّ ال�شَّ
ازلة وم�سائلها، مع  رعي مل�ستجدات هذه النَّ ت�سوًرا وا�سًحا ي�سهم يف بناء احلكم ال�سَّ
ور،  ال�سُّ اإلى موا�سعها من  القراآنية  الآيات  العلمي؛ من حيث: عزو  باملنهج  اللتزام 
اإلَّ ما ُذِكر يف  وتخريج الأحاديث من م�سادرها املعتمدة، وتعليقات العلماء عليها، 
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حيحني اأو اأحدهما فيكتفى بتخريجه منهما اأو من اأحدهما. والتعريف بالألفاظ  ال�سَّ
الغريبة وامل�شطلحات العلميَّة، وما يحتاج اإلى بياٍن من املعاين، وتوثيق النُّ�شو�ض من 

م�سادرها الأ�سيلة. 

خمطط الدرا�ضة: 

انتظمت الدرا�سة يف: مقدمة، واأربعة مطالب، وخامتة. وذلك على النحو التايل: 

وخمطط  البحثية،  وامل�سكلة  را�سة،  الدِّ واأهداف  املو�سوع،  اأهمية  وت�سمل:  املقدمة، 
را�سة، ومنهجها. الدِّ

املطلب الأول: التعريف مب�سطلحات الدرا�سة. 

املطلب الثاين: التكييف الفقهي للم�شوؤولية اجلنائية عن نقل العدوى بفريو�ض كورونا 
)كوفيد-9)).

املطلب الثالث: امل�سوؤولية اجلنائية عن تعمد نقل العدوى بفريو�ص كورونا )كوفيد-9)).

املطلب الرابع: امل�سوؤولية اجلنائية عن نقل العدوى بفريو�ص كورونا )كوفيد-9)) عن 
طريق اخلطاأ.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.

اأ�ساأل العلي القدير اأْن يتم علينا نعمته، ويحفظنا جميًعا من كل �سوء، واأْن يجعل 
ا لوجهه الكرمي. واحلمد هلل رب العاملني. عملي خال�سً
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املطلب الأول
التعريف مب�سطلحات الدرا�سة

قبل بيان الأحكام الفقهية للم�سوؤولية اجلنائية عن نقل العدوى بفريو�ص كورونا 
الدرا�سة متهيًدا  التعريف مب�سطلحات  املطلب  الدرا�سة يف هذا  تتناول  كوفيد-9) 

لبيان احلكم ال�سرعي مل�سائل هذه النازلة، وذلك على النحو التايل: 

اأوًل: تعريف امل�ضوؤولية اجلنائية: 

تعريف امل�ضوؤولية: . )

امل�ضوؤولية يف اللغة: من �ساأل ي�ساأل �سوؤاًل، وُيطلق ال�سوؤال ويراد به ال�ستف�سار وقد 

ومنه  اأفعاله))).  تبعة  الإن�شان  حتمل  اأي  امل�شوؤولية  لفظ  ومنه  امل�شوؤول،  بيان  به  يراد 
پ   )پ   تعالى:  وقوله   ،]24 ]ال�سافات:  ىب(  مب   )حبخب   تعالى:  قوله 
پپ  ڀ  ڀ  ڀ( ]احلجر: 92-93[، ويف احلديث: »اأََل ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َم�ْسُئوٌل 
ُجُل َراٍع َعَلى اأَْهِل  ِتِه، َوالرَّ ا�ِص َراٍع، َوُهَو َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ِتِه، َفاْلأَِمرُي الَِّذي َعَلى النَّ َعْن َرِعيَّ
َبْيِتِه، َوُهَو َم�ْسُئوٌل َعْنُهْم، َوامْلَْراأَُة َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َبْعِلَها َوَوَلِدِه، َوِهَي َم�ْسُئوَلٌة َعْنُهْم، َواْلَعْبُد 

ِتِه«)2). ِدِه َوُهَو َم�ْسُئوٌل َعْنُه، اأََل َفُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ َراٍع َعَلى َماِل �َسيِّ

�شمان  ال�شخ�ض  باإلزام  الت�شرفات  اآثار  حتمل  هي  امل�شوؤولية  ال�ضطالح:  ويف 

ال�سرر الواقع بالغري الناجت عن ت�سرفه)3).
ينظر: )مادة: �ص اأ ل): ل�سان العرب: ))/8)3؛ املعجم الو�سيط: )/))4.  (((

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الأحكام، باب قوله تعالى: )ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی(   (2(
العادل  الإمارة، باب ف�سيلة الأمري  ]الن�ساء: 59[، حديث )38)7): 443)، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب 
 :((829( حديث  عليهم،  امل�سقة  اإدخال  عن  والنهي  بالرعية،  الرفق  على  واحلث  اجلائر  وعقوبة 

 .529/((
ينظر: معجم لغة الفقهاء: 425؛ املو�سوعة الفقهية املي�سرة: 784/2).  (3(
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تعريف اجلناية: . )

اجلناية يف اللغة: ماأخوذة من مادة جنى، يقال: جنى الذنب عليه يجنيه جناية 

ا ُيوِجُب َعَلْيِه اْلِعَقاَب  ْنُب واجُلْرم َوَما َيْفَعُلُه الإِن�سان مِمَّ اأي: جره اإليه، “واجِلَناَيُة: الذَّ
ْنَيا َواْلآِخَرِة”))). ا�َص يِف الدُّ اأَو اْلِق�سَّ

َنْف�ٍص،  اأَْو  َماٍل  يِف  َكاَن  �َسَواٌء  ٍم  رَّ حُمَ ِلِفْعٍل  ا�ْسٌم  ال�ضرعي:  ال�ضطالح  واجلناية يف 

ْف�ِص َواْلأَْطَراِف)2). فكل ما اأوجب حًدا اأو  وتطلق يف ُعْرِف اْلُفَقَهاِء على اْلِفْعُل يِف النَّ
ا اأو تعلق باملال ي�سمى جناية ا�سطالًحا. جاء يف تب�سرة احلكام يف تعريفها:  ق�سا�سً
َناَيُة َعَلى  َناَيُة َعَلى امْلَاِل، َواجْلِ َناَيُة َعَلى اْلَعْقِل، َواجْلِ ْف�ِص، َواجْلِ َناَيُة َعَلى النَّ “َوِهَي: اجْلِ

َناَيُة يِف اْلأَْدَياِن”)3). َناَيُة َعَلى اْلِعْر�ِص، َوِجَناَيُة امْلَُحاَرِبنَي، َواجْلِ �َسِب، َواجْلِ النَّ

تعريف امل�ضوؤولية اجلنائية: . )

وهي:  وقانوًنا  فقًها  املعا�سرة  امل�سطلحات  من  اجلنائية  امل�سوؤولية  م�سطلح 
ملعانيها  مدرك  وهو  خمتاًرا  ياأتيها  التي  املحرمة  الأفعال  نتائج  الن�شان  “حتمل 
ونتائجها”)4). وهذا املعنى واإن مل يرد بهذا امل�سطلح يف امل�سنفات الفقهية القدمية 
والتي  الإ�سالمي،  الفقه  ال�سيا�سة اجلنائية يف  بنيت عليها  التي  الأ�سول  اأنه من  اإل 

تُبنى على حتمل املكلف لتبعة اأفعالة وفق اأ�شول و�شوابط �شرعية.

ثانًيا: تعريف الأمرا�س املعدية: 

تعريف املر�س: . )

ا  عف والنَّق�ص ح�سيًّ اِء و�سكونها ا�سُم جن�ٍص، واأ�سله ال�سَّ املر�س يف اللغة: بفتح الرَّ

)مادة: ج ن ى): ل�سان العرب: 4)/54). وينظر: امل�سباح املنري: 43.  (((
الفتاوى الهندية )بت�سرف): 2/6. وينظر: املو�سوعة الفقهية املي�سرة: )/)65.  (2(

.227/2  (3(
الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارًنا بالقانون الو�سعي: .)/392  (4(
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ك والريبة، والّنفاق،  ا))). وللمر�ص يف اللغة عدة معان منها: ال�سقم، وال�سَّ اأو معنويًّ
قم  لمة، والنحراف عن ال�سواب، وغريها)2). واملراد به يف هذه الدرا�سة: ال�سُّ والظُّ

حة. وهو املعنى املراد عند الفقهاء والأطباء. نقي�ص ال�سِّ

التي تعني قيام  “خروج اجل�سم عن حالة العتدال  باأنه:  ويعرف يف ال�ضطالح 

اأع�ساء البدن بوظائفها املعتادة، مما يعوق الإن�سان عن ممار�سة اأن�سطته اجل�سدية 
والعقلية والنف�سية ب�سورة طبيعية”)3). 

تعريف العدوى: . )

العدوى يف اللغة: من: َعدا َعْدًوا وُعدًوا: اإذا جاوز احلد. فالعني والدال واحلرف 

ُيقت�سر  اأن  ينبغي  ملا  ٍم  ال�سيء، وتقدُّ اأ�سٌل واحٌد �سحيح، يدل على جتاوٍز يف  املعتل 
عليه)4). ومنه قوله تعالى: )ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ( ]البقرة: 229[. وللعدوى يف اللغة 
ما  الإعداء:  من  ا�سم  والعدوى:  والف�ساد)5).  والنُّ�سرة،  الظلم،  منها:  عدة؛  معان 
ُيعدي ِمن جرب اأو غريه. اأي يجاوز �ساحبه اإلى غريه. ومنه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل َعْدوَى ول 

بي. رعي والطِّ َة...«)6)، وهو املعنى املراد بالعدوى يف ال�سطالح ال�سَّ ِطرَيَ

رعي هي: جماوزة العلة �ساِحَبها اإلى غريه)7). فالعدوى يف ال�ضطالح ال�ضَّ

ويف ا�ضطالح الأطباء العدوى: )Infection) دخول العوامل املمر�سة اإلى ج�سم 

الإن�شان ومنوها وتكاثرها فيه، وتفاُعل اجل�شم معها. 
ينظر: )م: م ر�ص): معجم مقايي�ص اللغة: 980؛ اأ�سا�ص البالغة: 590؛ ل�سان العرب: 3)/80؛ املعجم   (((

الو�سيط: 864-863/2.
ينظر: امل�سادر ال�سابقة.  (2(

ينظر: املو�سوعة الطبية الفقهية: 845. وينظر: التعريفات: 268.  (3(
)م: ع دو): معجم مقايي�ص اللغة )بت�سرف): 746. وينظر: )م: ع دا): ل�سان العرب: 5)/)3؛ املعجم   (4(

الو�سيط: 588/2-589؛ امل�سباح املنري: )5).
ينظر: )م: ع دا): ل�سان العرب: 5)/32-33، 39؛ املعجم الو�سيط: 589-588/2.  (5(

وم�سلم   ،((85  :(5707( حديث  )اجلذام)،  باب  الطب،  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   (6( 
يف �سحيحه، كتاب ال�سالم، باب )ل عدوى ول طرية ول هامة ول �سفر...)، حديث )2220): 3)/377.

ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: 508.  (7(
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اجلراثيم  من  الأنواع  اآلف  ت�سمل  العدوى  ت�سبب  التي  املمر�سة  والعوامل 
من  اأو  م�ساب  من  ال�سحيح  الإن�سان  اإلى  تنتقل  التي  والطفيليات،  والفريو�سات 
اأو من  اأدوات ملوثة بجرثومة املر�ص،  اأو من  اأو من حيوان،  �سحيح حامل للمر�ص، 

الهواء، اأو من املاء، م�سببًة اأنواًعا عديدة من الأمرا�ص ال�سارية واملعدية))). 

تعريف الأمرا�س املعدية: . )

تعريف  يف  الخت�سا�ص  وِجهات  الطبية  واملنظمات  الأطباء  عبارات  اختلفت 
ارية هي: الأمرا�ص التي  املر�ص املعدي، وامل�ستفاد منها: اأنَّ الأمرا�ص املعدية اأو ال�سَّ
ر�سة؛ مثل: اجلراثيم والفريو�سات والطفيليات والفطريات،  تنتج عن ِمكروبات مُمْ
التي تنتقل من اإن�سان اإلى اإن�سان، اأو من اإن�سان اإلى حيوان، اأو من حيوان اإلى حيوان، 

اأو من البيئة اإلى الإن�سان واحليوان بطريقة مبا�سرة، اأو غري مبا�سرة)2). 

وت�سنف الأمرا�ص املعدية اإلى ثالث فئات: 

الأولى: اأمرا�ص ت�سبب م�ستوياٍت عاليٍة من الوفيات.

الثانية: اأمرا�ص ت�سع على ال�سكان اأعباء ثقيلة من العجز.

انت�سارها  اأمرا�ص قد يكون لها تداعيات عاملية خطرية؛ نتيجة ل�سرعة  الثالثة: 
وعدم  الوباء  انت�سار  يوؤدي  وقد  النت�سار)3).  لهذا  املتوقعة  غري  والطبيعة 

ال�سيطرة عليه اإلى اجتماع الت�سنيفات الثالثة فيه.
ينظر: املو�سوعة الطبية الفقهية: )0).  (((

ينظر: منظمة ال�سحة العاملية، املكتب الإقليمي لل�سرق الأو�سط:   (2(
 http://www.emro.who.int/ar/health-topics/

اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سرة واملجتمع، مقال مكافحة الأمرا�ص ال�سارية: 
http://www.ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/186/cntId/17093/

ينظر: منظمة ال�سحة العاملية، املكتب الإقليمي لل�سرق الأو�سط:   (3(
 http://www.emro.who.int/ar/health-topics/.
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ثالًثا: التعريف مبر�س كورونا امل�ضتجد )كوفيد-9)(: 

�ساللٌة جديدٌة من ف�سيلة  امل�ستجد )nCoV)هو:  كورونا )كوفيد-9))  مر�ص 
ا اأكرث �سدة؛  ا تتنوع بني الزكام العادي، واأمرا�سً فريو�سات كورونا، التي ت�سبب اأمرا�سً
اللتهاب  ومتالزمة   ،((((MERS-CoV( التنف�سية  الأو�سط  ال�سرق  متالزمة  مثل: 

.(2((SARS-CoV( الرئوي احلاد الوخيم �سار�ص

كلمة كورونا  اأول حرفني من   (CO( فتمثل (COVID( بـــ الوباء  لهذا  ويرمز 
متالزمة ال�سرق الأو�سط التنف�سية )MERS-CoV): مر�ٌص تنف�سي فريو�سي يت�سبب فيه فريو�ص   (((
كورونا م�ستجد، ظهر باململكة العربية ال�سعودية عام 2)20م. ومن املرجح اأنَّ اجِلمال هي امل�سبب 
للمر�ص. لكن ل ُيعرف دورها يف انتقال الفريو�ص ول طريقة انتقاله. ويرتاوح و�سع امل�سابني بني 
عدم ظهور اأية اأعرا�ص، وبني الأعرا�ص التنف�سية املعتدلة حتى املر�ص التنف�سي احلاد الوخيم، الذي 
قد يت�سبب يف ف�سل التنف�ص واحلاجة اإلى العناية الفائقة وقد يوؤدي اإلى الوفاة. وت�سمل الأعرا�ص: 
ا اللتهاب الرئوي فهو  احلمى وال�سعال و�سيق التنف�ص، واأعرا�ص معدية معوية يف بع�ص احلالت. اأمَّ
�سائع، ولكنه ل يحدث دائًما. ينظر: منظمة ال�سحة العاملية، فريو�ص كورونا امل�سبب ملتالزمة ال�سرق 

اأو�سط التنف�سية: 
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syn-
drome-coronavirus-(mers-cov)

اللتهاب الرئوي احلاد الوخيم �سار�ص )SARS-CoV): مر�ٌص تنف�سيٌّ ُمْعٍد ت�سببه الفريو�سة املكَلّلة   (2(
وال�سعور  اجل�سدية،  والأوجاع  وال�سداع،  ال�سديدة،  احلمى  الأعرا�ص:  وت�سمل  بال�سار�ص.  املرتبطة 
العام بعد الراحة، وال�سعال اجلاف. ومعظم املر�سى ي�سابون بالتهاب رئوي. ويعترب �سار�ص اأول وباء 
نا�سئ يف القرن الـ )2 ظهر يف ال�سني يف نوفمرب 2002، وخالل ب�سعة اأ�سهر، انت�سر �سار�ص يف جميع 
اأنحاء العامل. ينت�سر �سار�ص ب�سكل اأ�سا�ص من خالل الت�سال ال�سخ�سي الوثيق بامل�ساب، ومبالم�سة 
الأ�سطح امللوثة بالفريو�ص. ينظر: منظمة ال�سحة العاملية، املكتب الإقليمي لل�سرق الأو�سط، املتالزمة 

التنف�سية احلادة: 
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome/in-
dex.html

مو�سوعة معرفة، متالزمة التنف�سية احلادة الوخيمة )�سار�ص): 
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D
9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8
%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9_
(_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3_) 
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)corona)، و)VI) وهما اأول حرفني من كلمة فريو�ص )virus)، و )D) اأول حرف 
.((((disease( من كلمة مر�ض بالإجنليزية

على  املر�ص  تاأثري  ويختلف  يوًما،   (4 اإلى  يوم  من  املر�ص  ح�سانة  فرتة  متتد 
دون   %80 نحو  ويتعافى  متو�شطة  اإلى  طفيفة  ا  اأعرا�شً اأكرثهم  ويعاين  امل�شابني، 
كل  تقريُبا من بني  واحد  �سخ�ص  الأعرا�ص  لدى  وت�ستد  اإلى عالج خا�ص،   احلاجة 
ائعة للمر�ص: ارتفاع درجة احلرارة،  )5) اأ�سخا�ص  م�سابني، وت�سمل الأعرا�ص ال�سَّ
اأقل  اأخرى  واأعرا�ص  الذوق.  اأو  ال�سم  حا�سة  وفقدان  التنف�ص،  يف  و�سيق  عال،  وال�سُّ
�سيوًعا؛ كالغثيان والقيء والإ�سهال، وقد ت�سوء احلالة املر�سية للم�ساب وتتطور اإلى 
اللتهاب الرئوي احلاد، والَف�َسل الُكَلوّي، وم�ساعفات توؤدي اإلى الوفاة)2)، وقد متتد 
اآثار املر�ص اإلى ما بعد التعايف بظهور اأعرا�ص متفاوتة احلدة لدى بع�ص املتعافني 
اأجريت يف هونغ  درا�سات  وبح�سب  والتعب،  بالإجهاد  وال�سعور  التنف�ص  منها: �سيق 
كونغ فن�سف املتعافني الذي �سملتهم عينة الدرا�سة لديهم �سعف يف وظائف الرئة. 
ويف درا�سة اأخرى اأجريت يف ال�سني جرى ت�سوير مر�سى كوفيد-9) بتقنية الت�سوير 
يعرفه  اأن  ينبغي  الذي  ما  )كوفيد-9)):  كورونا  فريو�ص  التاجي  الفريو�ص  مر�ص  اليون�سيف،  ينظر:   (((

الآباء والأمهات؟ كيف حتمي نف�شك واأطفالك؟ 
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9 %8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A-
%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%
D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7% D9%84%D-
8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9
%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

ينظر: مركز ال�سيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها )CDC)، اأعرا�ص الفريو�ص التاجي:   (2(
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

منظمة ال�سحة العاملية، املكتب الإقليمي لل�سرق الأو�سط: 
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses
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منهم   66 كان  متعاف   70 اأ�سل  من  اأنه  ليتبني  �سهر،  على مدى  املحو�سب  املقطعي 
يعانون من ت�سوهات رئوية بني خفيفة و�سديدة))).

وفًقا  اأنه  اإل  امل�سابني،  من   %( وفاة  اإلى  الفريو�ص  يوؤدي  اأن  الباحثون  ويتوقع 
لالإح�سائيات فهناك تباين كبري يف معدل الوفيات بني الدول)2)، ويرجع ذلك لعدة 
الطاقة  واختالف  العمرية،  وفئته  وجن�سه  للم�ساب  ال�سحية  منها: احلالة  عوامل، 
جميع  ون�سبة  وفح�سها،  احلالت  اإح�ساء  وطرق  ال�سحي،  للنظام  ال�ستيعابية 
الوفيات بني املر�سى امل�سابني بالعدوى اإلى فريو�ص كورونا امل�ستجد، حتى لو مل يكن 

الفريو�ص �سبًبا مبا�سرا يف الوفاة)3).

وتوؤكد املعلومات الطبية -املتوفرة حالًيا- اأن وباء كورنا امل�ستجد )كوفيد-9)) 
�سريع النت�سار؛ اإذ ينتقل الفريو�ص عرب الت�سال املبا�سر بالرذاذ التَّنف�سي ال�سادر 
واجللو�ص  امل�ساب  خمالطة  اأو  بالفريو�ص،  امللوثة  الأ�سطح  ومبالم�سة  امل�ساب  عن 
اأي �سخ�ص  امل�ساب، وجتنُّب خمالطة  وقائي هو عزل  اإجراء  اأهم  فاإنَّ  ولهذا  معه؛ 
من  التحقق  فح�ص  اإجراء  حني  اإلى  تنف�سي،  مبر�ص  الإ�سابة  اأعرا�ص  عليه  تبدو 
اإ�سابته مبر�ص )كوفيد-9))؛ نظًرا لت�سابه اأعرا�ص هذا الوباء مع اأعرا�ص الإنفلونزا 

والزكام العادي.
ينظر: �سكاي نيوز عربي، مقال: م�ساعفات ما بعد ال�سفاء من كورونا تقلق العلماء، 4)/2020/5م:   (((

https://www.skynewsarabia.com/technology/1343991
ملزيد من التف�سيل ومتابعة ن�سبة انت�سار الوباء ومعدل الوفيات ينظر: من�سة كورونا:   (2(

https://corona-v.com/
فريو�ص كورونا: خريطة انت�سار الوباء واأحدث الأرقام امل�سّجلة: 

https://www.bbc.com/arabic/51855397

National Center for Biotechnology In-( ينظر: املركز الوطني ملعلومات التكنولوجيا احليوية  (3(
formation): اخل�سائ�ص الوبائية لتف�سي فريو�ص كورونا اجلديد يف ال�سني لعام 9)20: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32064853/
مقال: ملاذا تتفاوت معدلت الوفيات من بلد لآخر؟ 

https://www.bbc.com/arabic/magazine-52190361
مقال: فريو�ص كورونا: ما هي احتمالت املوت جراء الإ�سابة؟، روبرت كويف رئي�ص ق�سم الإح�ساءات: 
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51692957
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اليدين  غ�سل  �سرورة  ا:  اأي�سً العدوى  انت�سار  من  الوقاية  تو�سيات  ت�سمل  كما 
بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند ال�سعال والعط�ص، وطهي اللحوم والبي�ص جيًدا. 

م�سادة  معينة  باأدوية  تو�سيات  اأو  للمر�ص،  لقاح  احلايل  الوقت  يف  يوجد  ول 
للفريو�سات ميكن ا�ستخدامها لعالج فريو�ص كورونا )كوفيد-9)). وُيعَتمد يف عالج 
من  والتخفيف  املر�سية،  الأعرا�ص  وعالج  املناعي،  اجلهاز  تقوية  على  امل�سابني 
�سرب  من  والإكثار  والراحة  ال�سعال،  واأدوية  الأمل  م�سكنات  با�ستخدام  امل�ساعفات 

ال�سوائل. وتو�سي بع�ص اجلهات بتلقي اآخر اللقاحات اجلديدة �سد الإنفلونزا))).

يت�سبب  وقد  انت�ساره،  ل�سرعة  العامة؛  حة  ال�سِّ يهدد  خطًرا  الوباء  هذا  وميثل 
ال�سعيف،  املناعي  اجلهاز  ذوي  الأ�سخا�ص  لدى  للوفاة  توؤدي  حادة  م�ساعفات  يف 
وامل�سنني والأ�سخا�ص امل�سابني باأمرا�ص مزمنة مثل: ال�سرطان، وال�سكري، واأمرا�ص 
اآثاره  اإلى  بالإ�سافة  ال�سحيَّة،  النُّظم  اقت�ساديًّا على  الرئة املزمنة، كما ميثل عبًئا 
الوخيمة على كافة جمالت احلياة يف حالة انت�ساره، وي�سنف هذا الوباء �سمن الفئة 

الثالثة من الأمرا�ص املعدية، وقد يجمع بني الفئات الثالثة يف حال انت�ساره)2). 

على  ول  الدُّ ال�سحيَّة مبختلف  والهيئات  املنظمات  عملت  الق�سية  هذه  ولأهمية 
ينظر: املو�سوعة الطبية للعائلة: 0)-))؛ مركز ال�سيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها )CDC)، كيف   (((

ينت�سر )كوفيد-9)): 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-
spreads.html

املرجع ال�شابق، كيف حتمي نف�شك والآخرين: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

هيئة ال�سحة بدبي، فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)): 
https://www.dha.gov.ae/Covid19/Pages/arcorona.aspx

ينظر: منظمة ال�سحة العاملية، مر�ص فريو�ص كورونا )كوفيد-9)):   (2(
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses

مايو كلينك، مر�ص فايرو�ص كورونا كوفيد-9): 
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/
syc-20479963
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و�سع اخلطط والربامج ملكافحة هذه اجلائحة، واحلد من انت�سارها. وقام جمل�ص 
حة لدول جمل�ص التعاون بو�سع برنامج ملكافحة الأمرا�ص املعدية، واأ�سند مهام  ال�سِّ
تفعيل الربنامج على جلنة خا�سة ت�سمى: اللجنة اخلليجية ملكافحة الأمرا�ص املعدية 
التي تعمل على التن�سيق امل�ستمر بني الدول الأع�ساء، والتن�سيق امل�ستمر وال�سريع يف 
حالة حدوث الأوبئة. كما تعمل على تبادل اخلطط الناجحة يف جمال مقاومة الأوبئة، 

ا اإعداد اخلطط املنا�سبة للتفاعل مع الأوبئة على م�ستوى دول املجل�ص))). واأي�سً

ينظر: جمل�ص ال�سحة لدول جمل�ص التعاون:   (((
http://ghc.sa/ar-sa/Pages/controlofinfectiousdiseases.aspx

وينظر: تقرير املجل�ص يف مواجهة كورونا والآثار القت�سادية املتوقعة على املنطقة: 
http://ghc.sa/ar-sa/Documents/covid19.pdf
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املطلب الثاين
التكييف الفقهي للم�سوؤولية اجلنائية عن نقل العدوى بفريو�س 

كورونا )كوفيد-19(

طرق  من  بطريقة  اإليه  العدوى  بانتقال  باملر�ص  ال�سليم  ال�سخ�ص  اأُ�سيب  اإذا 
ليم وقع عمًدا اأو خطاأً.  خ�ص ال�سَّ العدوى، فال يخلو اإما اأن يكون الت�سبب بالعدوى لل�سَّ
رر  ال�سَّ تفاوت  مع  عليه،  وقوع �سرر  اأو  خ�ص،  ال�سَّ اإلى موت  العدوى  نقل  يوؤدي  وقد 

احلا�سل، وهل اأثره دائم؟ اأم وقتي؟ طويل اأم ق�سري؟

امل�ستجد  كورنا  بفريو�ص  العدوى  نقل  م�سائل  تقدم ميكن ح�سر  ما  ومن خالل 
)كوفيد-9)) يف احلالت التالية: 

د نقل العدوى بفريو�س كورونا )كوفيد-9)(، وت�ضمل:  احلال الأولى: تعمُّ

د نقل العدوى بفريو�ص كورونا )كوفيد-9)) على وجه الإف�ساد  اأوًل: اجلناية بتعمُّ
العام.

�سخ�ص  اإلى  )كوفيد-9))  كورونا  بفريو�ص  العدوى  نقل  د  بتعمُّ اجلناية  ثانيا: 
بعينه بغر�ص قتله.

عن  )كــوفــيــد-9)(  كــورونــا  بفريو�س  الــعــدوى  بنقل  اجلناية  الثانية:  احلــال 
طريق اخلطاأ.

رعي بتحديد امل�سوؤولية اجلنائية  اأ�سيل ال�سَّ ويف جميع امل�سائل ال�سابقة ميكن التَّ
عن نقل وباء كورونا )كوفيد-9)) وما يرتتب عليها من م�سوؤولية جزائية على ما يلي: 

اأوًل: امل�سوؤولية املرتتبة على نقل العدوى بالأمرا�ص املعدية ذات املفا�سد العظمى؛ 
كنق�ص املناعة املُكت�سبة املعروف مبر�ص الإيدز، مع مالحظة اختالف الأثر 
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؛ حيث اإّن الفريو�ص املُ�سبب ملر�ص اليدز ُيعدُّ من الفريو�سات  املرتتب على كلٍّ
ا وباء كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)) - وفًقا  القاتلة، وفقا للحقائق العلمية، اأمَّ
للمقدمة التعريفية ال�سابقة به - فلم يثبت اأنَّه فريو�ص قاتل؛ بل تتفاوت اآثاره 
ة للم�ساب، وتطور حالة امل�ساب. اإل اأنَّ كال املر�سني  حيَّ بح�سب احلالة ال�سِّ
بالإ�سافة  بامل�ساب،  واملحيطني  املخالطني  ي�سرتكان يف وجود خطورة على 

اإلى املفا�سد العظمى املوؤثرة على اأمن املجتمع وا�ستقراره. 

ة  رعيَّ ال�سَّ والأبحاث  را�سات  الدِّ اأنَّ  اإل  اإليه  امل�سار  الفرق  وجود  مع  لكن 
لهذه  تاأ�سياًل  ُتعّد  املعدية  الأمرا�ص  ب�ساأن  ال�سادرة  املجمعية  والقرارات 
الإ�سالمي رقم )7/94/ الفقه  الق�سية. ومن ذلك ما جاء يف قرار جممع 
د9) ب�ساأن مر�ص نق�ص املناعة املكت�سب )الإيدز)، والأحكام الفقهية املتعلقة 
د نقل العدوى مبر�ص الإيدز اإلى ال�سليم منه باأية  “تعمُّ به. ومما جاء فيه: 
�سورة من �سور التعمد عمٌل حمرم، وُيعّد من كبائر الذنوب والآثام، كما اأنه 
ي�ستوجب العقوبة الدنيوية. وتتفاوت هذه العقوبة بقدر ج�سامة الفعل واأثره 
على الأفراد وتاأثريه على املجتمع. فاإن كان ق�سد املتعمد اإ�ساعة هذا املر�ص 
ُيعّد نوًعا من احلرابة والإف�ساد يف الأر�ص،  اخلبيث يف املجتمع فعمله هذا 
اإذا كان  ا  واأمَّ اآية احلرابة.  املن�سو�ص عليها يف  العقوبات  اإحدى  وي�ستوجب 
د نقل العدوى اإعداء �سخ�ص بعينه ولكن مل تنتقل اإليه العدوى  ق�سده من تعمُّ

فاإنَّه يعاقب عقوبة تعزيرية”))).

كما �سدر باململكة العربية ال�سعودية نظام الوقاية من متالزمة الَعَوز املناعي 
العربية  الإمارات  بدولة  ظبي  باأبو  املنعقدة  التا�سعة  الدورة  الدويل،  الإ�سالمي  الفقه  جممع  جملة   (((
قرار  التا�سع،  العدد  995)م،  )اإبريل)  ني�سان   6-( املوافق  5)4)هـ،  القعدة  ذي   6-( من  املتحدة 
رقم: 7/94/د9 ب�ساأن مر�ص نق�ص املناعة املكت�سب )الإيدز) والأحكام الفقهية املتعلقة به: 697/4. 
وينظر: امل�سوؤولية اجلنائية عن اإ�سابة الغري باأخطر الأمرا�ص املُعدية التي ت�سيب الدم، املجلة العربية 
للدرا�سات الأمنية والتدريب، املجلد30، العدد60: 29-30؛ امل�سوؤولية اجلزائية واملدنية ملري�ص الإيدز 

عن نقل املر�ص، جملة البلقاء للبحوث والدرا�سات، املجلد )22) العدد)2): )8)-86).
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املكت�سب )الإيدز) وا�ستملت مواد النظام على حقوق امل�سابني وواجباتهم))). 
ازلة  النَّ هذه  م�سائل  �سور  لبع�ص  احلكم  تقرير  يف  اإليها  ال�ستناد  وميكن 

اأن. اإ�سافة اإلى ما ي�سدر من اجلهات املخت�سة بهذا ال�سَّ

امة، وما ين�ساأ عن اإعطائها؛  ارة وال�سَّ ثانًيا: امل�سوؤولية املرتتبة على اإعطاء املواد ال�سَّ
طريق  عن  ذلك  وقوع  اأو  للقتل،  كو�سيلة  ا�ستخدامها  اأو  الأذى  اإيقاع  بق�سد 

رر بالعجز املوؤقت اأو الدائم. اخلطاأ والإهمال، مما يوؤدي اإلى الوفاة اأو ال�سَّ

والتَّكييف الفقهي مل�ضائل النَّازلة بهذا النَّظر يقوم على اعتبارين: 

الأول: ت�سنيف الفريو�سات وامليكروبات مواد �سارة ين�ساأ عن اإعطائها امل�سوؤولية 
اجلنائية واجلزائية بح�سب احلال؛ وذلك اإن املعتمد فقًها وقانوًنا: اأنَّ املادة 
ارة ت�سمل كل جوهر ين�ساأ عن اإعطائه مر�ص اأو عجز، �سواًء اأكانت �سلبة  ال�سَّ
اأم �سائلة اأم غازية. وهذا ي�سمل امليكروبات والفريو�سات ونحوها؛ لأنَّها �سيء 
مادي ميكن نقله اإلى الغري اأًيا كانت الو�سيلة امل�ستخدمة؛ فالعربة مبدى تاأثري 
املادة على ج�سم املجني عليه، وهو ما يتحقق بالإخالل بوظائف اجل�سم)2). 

ازلة  النَّ هذه  م�شائل  يف  احلكم  تقرير  في�شتند  الإعطاء،  مفهوم  حتديد  الثاين: 
اإي�شال  به اجلاين من  يتمكن  الوا�شع لالإعطاء؛ وهو: كل فعل  املفهوم  على 
ارة اإلى ج�سم املجني عليه بو�سيلة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. فيدخل  املادة ال�سَّ
ينظر: هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء باململكة العربية ال�سعودية، جمموعة الأنظمة ال�سعودية، اأنظمة   (((
وواجباتهم،  امل�سابني  وحقوق  )الإيدز)  املكت�سب  املناعي  العوز  متالزمة  من  الوقاية  نظام  ال�سحة، 

املجلد ال�ساد�ص: 
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9d240ae2-a709-48ee-ac82-a9e-
d0119f62d/1

3/)35-352؛  الفقه:  �سوء  يف  املغربي  اجلنائي  القانون  �سرح  يف  احلديثة  اجلنائية  املو�سوعة  ينظر:   (2(
امل�شوؤولية اجلنائية عن تقدمي مواد �شامة اأو �شارة درا�شة حتليلية تاأ�شيلية مقارنة، جملة جامعة النجاح 
اإجرامية يف  لالأبحاث )العلوم الإن�سانية) املجلد 28: 350)-354)؛ روؤية قانونية للمادة امل�سعة كو�سيلة 
https://journals.openedition.org/insaniyat/8095#authors :جرمية القتل العمد. جملة اإن�سانيات
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اأو  املالم�سة،  اأو  امل�ساركة  طريق  عن  ارة  ال�سَّ املادة  و�سول  املفهوم  هذا  يف 
اقل له))).  ا�ستعمال اأدوات املجني عليه من ِقَبل حامل الفريو�ص اأو النَّ

كما ي�ستند تقرير احلكم يف �سور وم�سائل هذه النازلة على املوازنة بني امل�سالح 
رعية يف باب اجلنايات. واملفا�سد، والقواعد والأ�سول ال�سَّ

وخال�ضة القول اإن التكييف الفقهي مل�ضائل هذه النازلة يبنى على م�ضاألتني: 

املفا�سد  ذات  املعدية  بالأمرا�ص  العدوى  نقل  على  املرتتبة  امل�سوؤولية  الأولى: 
؛ وذلك اأن الفريو�ص  العظمى، مع مراعاة الفرق بني الآثار املرتتبة على كلٍّ
ُيعّد  ل  اأنه  اإل  وبائًيا  معدًيا  ا  مر�سً ي�سنف  كوفيد-9)  كورونا  لوباء  املُ�سبب 
ة  حيَّ اآثاره بح�سب احلالة ال�سِّ فريو�ص قاتل يف الأحوال العادية، بل تتفاوت 
والفئة العمرية للم�ساب، وتطور حالة امل�ساب يف بع�ص احلالت، وي�سرتك 
واملحيطني  املخالطني  على  خطورة  بوجود  الوبائية  املعدية  الأمرا�ص  مع 
بامل�ساب من ذوي احلالت اخلا�سة، بالإ�سافة اإلى املفا�سد العظمى املوؤثرة 

على اأمن املجتمع وا�ستقراره مما هو واقع وم�ساهد من اآثار هذه اجلائحة.

باعتبار فريو�ص  امة،  وال�سَّ ارة  ال�سَّ املواد  اإعطاء  امل�سوؤولية املرتتبة على  الثانية: 
كورونا كوفيد-9) مادة �سارة ين�ساأ عن الإ�سابة بها خلل يف وظائف اجل�سم 
يف  واجلزائية  اجلنائية  امل�سوؤولية  ترتب  يوجب  مما  واآثاره،  حدته  تتفاوت 

حالت نقل العدوى عن طريق العمد اأو طريق اخلطاأ والإهمال.

ينظر: املو�سوعة اجلنائية احلديثة يف �سرح القانون اجلنائي املغربي يف �سوء الفقه: 3/ 352؛ امل�سوؤولية   (((
اجلنائية عن تقدمي مواد �شامة اأو �شارة درا�شة حتليلية تاأ�شيلية مقارنة، جملة جامعة النجاح لالأبحاث 

)العلوم الإن�سانية) املجلد 28: 354) - 355)، 358).
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املطلب الثالث

امل�سوؤولية اجلنائية عن تعمد نقل العدوى بفريو�س كورونا 
)كوفيد-19(

�سبيل  يف  ال�سريعة  اتخذت  �سرعي،  مق�سد  وهو   ، اهلل  ِنعم  ِمن  الأمن 
الدين  و�سيانة  بحماية  املتعلقة  الأحكام  ف�سرعت  تنظيمية؛  و�سائل  عليه  املحافظة 
ذلك  يف  �سواء  انتهاكها؛  على  العقوبات  وفر�ست  واملال،  والعر�ص  والعقل  والنف�ص 
ما كان حلماية اآحاد النا�ص؛ كالِق�سا�ص، وحد ال�سرقة والقذف، اأو ما كان حلماية 
روريات من  اجلماعة؛ كحد احلرابة. و�سرعت العقوبات التعزيرية حلماية تلك ال�سَّ

العتداء عليها، وغريها من الو�سائل املتخذة حلفظ اأمن الأمة. 

جملة  منها  وي�ستفاد  م�ستفي�سة،  ذلك  يف  بوية  النَّ والنُّ�سو�ص  القراآنية  والآيات 
اأحكام  عليها  وتتخرج  املعنى،  هذا  تت�سمن  التي  الفقهيَّة  وال�سوابط  القواعد  من 
اأَْن  َمُن اإّل  ْد، واملَت�َسبِّب ل َي�سْ َيَتَعمَّ هذا الباب، ومنها قاعدة: املَُبا�ِسُر �ساِمٌن واإْن مَلْ 

ى))).  َيَتَعدَّ

ومنها: “الأ�سل يف اجلنايِة الواردِة على حمٍل مع�سوٍم اعتبارها باإيجاِب اجلابِر 
اأو الزاجِر ما اأْمكَن”)2).

ومنها: اأنَّ املعترب يف اجلناية ماآلها بناء على قاعدة اعتبار املاآلت)3). 
 ،92 )م:  احلكام:  درر  و�سرحها  العدلية  الأحكام  284؛ جملة  لبن جنيم:  والنظائر،  الأ�شباه  ينظر:   (((

.83-82/( :(93
وحا�سية  ال�سغري  ال�سرح  90/6؛  الهمام:  لبن  القدير،  فتح  وينظر:   .323/7 ال�سنائع:  بدائع  ينظر:   (2(
ال�ساوي عليه: 4/)38؛ مغني املحتاج: 77/4؛ املغني: 275/8-276؛ املو�سوعة الفقهية الكويتية: 8)/69.

ينظر: املوافقات: 40/4) القواعد، للمقري، )ق: 394): 606/2؛ الفروق: 24/2؛ الأ�سباه والنظائر،   (3(
لل�سيوطي: 78)؛ الأ�سباه والنظائر، لبن ال�سبكي: )/98.
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الآخرين  اإلى  الأمرا�ص  عدوى  نقل  د  تعمُّ اأنَّ  يف  خالف  فال  ذلك:  على  وقيا�ًسا 
رر  م؛ حلرمة الإ�سرار بالآخرين. وهو جناية ت�ستوجب العقوبة بح�سب ال�سَّ عمل حمرَّ
ِد العمد اأو ن�شر املر�ض. ويف هذ املطلب من الدرا�شة  ق ق�شْ ا�شئ عن الفعل، وحتقُّ النَّ
د نقل العدوى بفريو�ص كورونا )كوفيد-9)) على  رعي حلالت تعمُّ بياُن للحكم ال�سَّ

النحو التايل: 

)كوفيد-9)(  كورونا  بفريو�س  العدوى  نقل  بتعمد  اجلناية  الأولــى:  احلــال 
على وجه الإف�ضاد العام.

العدوى  نقل  د  تعمُّ ُد  ق�سْ ثبت  اإذا  ه  باأنَّ القول  اإلى  املعا�سرين  من  فريق  اجته 
بفريو�ص كورونا )كوفيد-9)) على وجه الإف�ساد العام، واإ�ساعة املر�ص يف املجتمع؛ 
يجب  التي  فو�ص  النِّ عن  دفاًعا  عقوبتها؛  ت�ستوجب  احلرابة  من  نوًعا  ُيعّد  ذلك  فاإن 

حفظها عن املر�ص املهٍلك، وحفًظا لأمن املجتمع، ورعاية مل�ساحله. 

وممن قال بهذا: اأ. د. ه�سام بن عبدامللك اآل ال�سيخ)))، وهو قول اأ.د علي اأحمد 
ال�سالو�ص)2)، يف من �سعى بالإف�ساد يف الأر�ص باإ�ساعة املر�ص بني امل�سلمني؛ فيُحكم 
عليه ق�ساًء باإحدى العقوبات املن�سو�ص عليها يف اآية احلرابة؛ بح�سب املر�ص الذي 

�سعى يف نقله بني النا�ص، وخطورته، واأثره)3). 

د نقل العدوى مبر�ص نق�ص املناعة املكت�سب  وم�ستند هذا القول: القيا�ص على تعمُّ
اأ�ستاذ ال�سيا�سة ال�سرعية  اآل ال�سيخ  اأ. د. ه�سام بن عبدامللك بن عبداهلل بن حممد بن عبداللطيف   (((

والق�ساء اجلزائي باملعهد العايل للق�ساء. ينظر يف �سريته الذاتية: املوقع الر�سمي لف�سيلته:
https://dralshaikh.com/mycv.

وينظر: جريدة الريا�ض، مقال: نا�شر كورونا مف�شد يف الأر�ض...!، تقرير �شارة القحطاين، ال�شبت 2 
 http://www.alriyadh.com/1817631 :رم�سان )44)هـ - 25 اأبريل 2020م

الفقه  مبجمع  وخبري  قطر  جامعة  ال�سريعة  بكلية  والأ�سول  الفقه  اأ�ستاذ  ال�سالو�ص  اأحمد  علي  د.  اأ.   (2(
الإ�سالمي.  العامل  برابطة  الإ�سالمي  الفقهي  وباملجمع  الإ�سالمي  املوؤمتر  مبنظمة  الدويل  الإ�سالمي 

 http://www.alisalous.com/message/about :ينظر يف �سريته الذاتية: املوقع الر�سمي لف�سيلته
ينظر: مو�سوعة الق�سايا الفقهية املعا�سرة والقت�ساد الإ�سالمي: 0)7.  (3(
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الإيدز؛ فقد ت�سمن قرار جممع الفقه الإ�سالمي ب�ساأن مر�ص نق�ص املناعة املكت�سب 
د نقل العدوى بق�سد اإ�ساعة هذا املر�ص  -الإيدز- والأحكام الفقهية املتعلقة: اأنَّ تعمُّ
اإحدى  وي�ستوجب  الأر�ص،  يف  والإف�ساد  احلرابة  من  نوًعا  ُيعّد  املجتمع  يف  اخلبيث 

العقوبات املن�سو�ص عليها يف اآية احلرابة))). 

ووجه الإحلاق باحلرابة: اأنَّ الأثر املرتتب على احلرابة املن�سو�ص عليها املتمثلة 
يف  عليهم  العتداِء  اأو  طريِقهم،  وقطِع  لإخافِتهم،  بال�ّسالِح  للّنا�ِص  التعّر�ُص  يف 
عِب واخلوف يف قلوب  اأمواِلهم؛ مما يت�سبب يف ن�سُر الرُّ اأو  هم،  اأو اأعرا�سِ اأنف�ِسهم، 
د  الّنا�ِص وفقد الأمُن، وتعطل امل�سالُح، واختالل املعاي�ُص)2) متحقق يف اجلناية بتعمُّ
نقل العدوى بالأمرا�ص الوبائية بق�سد الإف�ساد العام؛ فينتج عن ذلك اإ�ساعة اخلوف 
والذعر يف املجتمع، واإزهاق لالأرواح، و�سرر يف الأموال وتتفاوت هذه الآثار بح�سب 

املر�ص وخطورته، ويختلف احلكم تبعا لذلك. 

)ڇ  ڍ  ڍ   ڌ(  يقول ابن جرير الطربي يف بيان معنى قوله تعالى: 
ي ِمْن اإَِخاَفِة �ُسُبِل ِعَباِدِه امْلُوؤِْمِننَي ِبِه،  ِ ِبامْلََعا�سِ ]املائدة: 33[: “َيْعِني: َيْعَمُلوَن يِف اأَْر�ِص اهللَّ

َوثُِّب َعَلى ُحَرِمِهْم  َوالتَّ َوُعْدَواًنا،  ُظْلًما  ْمَواِلِهْم  اأَ ْخِذ  َواأَ َوَقْطِع ُطُرِقِهْم،  ِتِهْم  اأَْو �ُسُبِل ِذمَّ
َيِة،  ِبامْلَْع�سِ َتُكوُن  َوَقْد  اْلَفا�ِسِد،  ِباِلْعِتَقاِد  َتُكوُن  َراَبُة  “فاحْلِ َوُف�ُسوًقا”)3).  ُفُجوًرا 

ْثِلَها”)4). َفُيَجاَزى مِبِ

باإخافة  ع�سيانهما،  ور�سوله:  اهلل  “فمحاربة  واملمهدات:  املقدمات  يف  جاء 
ال�سبيل. واإخافة ال�سبيل هو ال�سعي يف الأر�ص ف�ساًدا. اأو ال�سعي يف الأر�ص ف�ساًدا هو 
ينظر: جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، الدورة التا�سعة املنعقدة بدولة الإمارات العربية املتحدة -   (((
اأبو ظبي: من )-6 ذي القعدة 5)4)هـ، املوافق )-6 ني�سان )اإبريل) 995)م، العدد التا�سع، قرار رقم: 

7/94/د9 ب�ساأن مر�ص نق�ص املناعة املكت�سب )الإيدز) والأحكام الفقهية املتعلقة به: 697/4.
ينظر: حا�سية ابن عابدين: 4/ 3))؛ الذخرية: 2)/23)- 24)؛ حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري:   (2(

348/4؛ البيان: 2)/)50-502؛ املغني: 44/9). 
جامع البيان: 372/8.  (3(
اأحكام القراآن: 94/2.  (4(
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احلرابة نف�سها ل غريها. وَقْوله َتَعاَلى: )ڇ  ڍ  ڍ   ڌ( ]املائدة: 33[ تكرير 
لذكر احلرابة بغري ا�سم احلرابة؛ على �سبيل التاأكيد”))).

الأر�ض  يف  الإف�شاد  معنى  فيها  حتقق  م�شائل  باحلرابة  الفقهاء  اأحلق  ولذلك 
التي  الرئي�شة  املباين  اأحد  وهذا  الأموال،  على  والتعدي  الآمنني،  وترويع  بالتخويف 

يثبت بها حتقق احلرابة)2). 

وترويع  الأر�ص  الإف�ساد يف  بها  يق�سد  كل جرمية  باإحلاق  الفتاوى  �سدرت  كما 
الآمنني باحلرابة يف احلكم؛ كع�سابات اخلطف وال�سطو، واملتاجرة يف املخدرات)3). 

عِب يف قلوب الّنا�ِص؛  د ِفْعلها ن�سُر الرُّ و�سابط ذلك: اأن كل جناية يرتتب على تعمُّ
مما يفقد معه الأمُن، وَي�سيع اخلوُف، وتنقطع الّطرُق، وتتعطل امل�سالُح، وتختلُّ املعاي�ُص 
يعد جناية ت�ستوجب العقوبة التعزيرية، التي قد ت�سل اإلى الق�ساء على مرتكبها بحكم 

احلرابة، اإل ما ورد له حكم �سرعي؛ كال�سرقة، وما يجب فيه الق�سا�ص. 

املعدية  الأمرا�ص  من  )كوفيد-9))  كورونا  فريو�ص  اأن  تقريره  ينبغي  ومما 
رر  ال�سَّ واإحلاق  العام،  بالنظام  والإخالل  العامة،  حة  ال�سِّ على  البارز  التاأثري  ذات 
على  الوخيمة  اآثاره  اإلى  بالإ�سافة  اأرواحهم.  اإزهاق  اإلى  يف�سي  قد  بالآخرين؛ مما 
كافة جمالت احلياة التي �سهدها العامل يف الأ�سهر املا�سية؛ فقد ت�سبب انت�سار هذا 

نف جائحة عاملية- ب�سلل عامٍّ يف جميع املجالت)4).  الوباء -والذي �سُ
227/3. وينظر: الذخرية: 2)/25)؛ احلاوي: /353.  (((

ينظر: اأحكام القراآن: 94/2؛ جامع البيان: 39/2، )4؛ حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري: 4/ 348-  (2(
349؛ جملة العدل، الأو�ساف اجلرمية حلد احلرابة وما يلحق بها، العدد )5) حمرم )42): 05)، 

.(26-(25 ،((3
مبدينة  املنعقدة  والع�سرين  التا�سعة  دورته  يف  ال�سادر   ،(38 رقم  العلماء  كبار  هيئة  قرار  ينظر:   (3(
هيئة  املخدرات؛  ومروج  مهرب  حكم  ب�ساأن  407/6/20)هـ  وحتى  407/6/9)هـ  بتاريخ  الريا�ص 
ال�سام الإ�سالمية، اأحكام حد احلرابة و�سوابط تطبيقية، املكتب العلمي، فتوى )69) 436/6/8)هـ، 

.https://islamicsham.org/fatawa/2393 :5/3/28)20م
من الدرا�سات واملقالت التي تناولت تاأثري جائحة كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)): مقال: كورونا امل�ستجد   (4(
وتاأثريه على القت�شادين ال�شيني والعاملي، اإدارة الدرا�شات والبحوث باحتاد امل�شارف العربية، جملة 

احتاد امل�شارف العربية، ع )74، فرباير 2020م. 
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وهذا مما ي�ستوجب عدم التهاون يف الق�ساء بالعقوبة التعزيزية الرادعة التي قد 
د نقل  يه باجلناية بتعمُّ ت�سل اإلى الق�ساء على مرتكبها بحكم احلرابة ملن ثبت تعدِّ
رر املرتتب على ذلك،  ون�سر العدوى بهذا الوباء على وجه الإف�ساد العام؛ لعظم ال�سَّ

املتمثل يف التعدي على الكليات اخلم�ص باملبا�سرة، اأو الت�سبب. 

احلال الثانية: اجلناية بتعمد نقل العدوى بفريو�س كورونا )كوفيد-9)( اإلى 
�ضخ�س بعينه بغر�س قتله: 

ل خالف بني العلماء يف اأنَّ القتل العمد يكون ب�سدور القتل من اإن�سان، مع وجود 
نية  باجتاه  يتحقق  اجلنائي  الق�سد  ووجود  بها.  يقتل  اآلة  وبا�ستعمال  القتل،  ق�سد 

الفاعل اإلى الفعل، مع علمه بالتحرمي))).

َفاٍق اأَْن َيُكوَن  ُط ِفيِه ِباتِّ َفُقوا َعَلى اأَنَّ اْلَقاِتَل الَِّذي ُيَقاُد ِمْنُه ُي�ْشرَتَ قال ابن ر�سد: “اتَّ
ُه”)2).  َتاًرا ِلْلَقْتِل ُمَبا�ِسًرا َغرْيَ ُم�َساِرٍك َلُه ِفيِه َغرْيَ َعاِقاًل َباِلًغا خُمْ

النبي  لقول  ال�سبهة)3)؛  انتفاء  العمد  بالقتل  اجلناية  حكم  ثبوت  يِف  ُل  واْلأَ�سْ
َفَت�ْسَتْدِعي  ُمَتَكاِمَلٌة  دَّ ُعُقوَبٌة  َوِلأَنَّ احْلَ ُبَهاِت«)4).  ُدوَد ِبال�سُّ : »اْدَرُءوا احْلُ
الأطر اخلربية للتناول الإعالمي جلائحة كورونا )Covid-19( درا�شة تطبيقية على املوقع الإلكرتوين 
لقناة رو�سيا اليوم الف�سائية الإخبارية، عبداهلل حممد عبداهلل اأطبقية، جملة كلية الفنون والإعالم، 

ع 9، يونيو 2020م. 
�سامل  الزهراء  فاطمة  )الكورونا)،  امل�ستجد  كوفيد-9)  زمن  يف  الرتبوية  واآثاره  الجتماعي  التباعد 

حممود، املجلة الرتبوية، ج 75، يوليو 2020م. 
الآثار  عن  العلمية  الدرا�سات  من  �سل�سلة  اإ�سدار  مبادرة  مب�سر  القومي  التخطيط  معهد  تبّنى  كما 
والتداعيات العلمية جلائحة كورونا على القت�ساد امل�سري. لالطالع على هذه الدرا�سات ينظر موقع 

http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4835 :املعهد
على خالف وتف�سيل بني العلماء فيما يعد اآلة للقتل. ينظر: بدائع ال�سنائع: 234/7؛ بداية املجتهد:   (((

79/4)-80)؛ ال�سرح الكبري وحا�سية الد�سوقي عليه: 237/4؛ الأم: 6/6؛ املغني: 267-260/8.
بداية املجتهد: 78/4).  (2(

ينظر: الأ�شباه والنظائر، لبن جنيم: 25)؛ الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي: 22)-23).  (3(
وفيه    علي  البيهقي عن  اأخرجه  باألفاظ خمتلفة.    َحاَبِة   ال�سَّ ِمْن  َواِحٍد  َغرْيِ  َعْن  روي   (4(

امْلُْخَتاُر ْبُن َناِفٍع َوُهَو ُمْنَكر احلديث. ال�سنن الكربى: 238/8. 
ِعيٌف =  . ويف اإ�ْسَناِده َيِزيُد ْبُن اأَِبي ِزَياٍد َوُهَو �سَ اِكُم، َواْلَبْيَهِقيُّ ِمِذيُّ عن َعاِئ�َسة ، واحْلَ ْ واأخرجه الرتِّ
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ثبوت  يف  فال�سك   ،((( ْبَهِة  ال�سُّ اْنِتَفاِء  ِعْنَد  اإلَّ  ِجَناَيًة؛  تتكامل  ول  ُمَتَكاِمَلًة،  ِجَناَيًة 
اجلناية على نحو معترب ُي�سِقط ثبوت احلد، ولأنَّ »الأ�سل براءة الذمة«)2). وحتقيقها 
يف م�سائل اجلنايات اأنَّ براءة املتهم ثابتة بيقني وان�سغال ذمته بالتهمة احتمال؛ فما 

ثبت باليقني مرّجح على ما ثبت بالحتمال وال�سك. 

امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  العمد  للقتل  اجلنائية  امل�سوؤولية  تتحقق  وحتى 
)كوفيد-9))، ويرتتب على ذلك العقوبة املقررة �سرًعا يجب اأن تتحقق اأركان اأ�سا�ص 

تتمثل يف ما يلي: 

الركن الأول:

قل والوفاة. اأي: اأنَّ ح�سول وفاة املجني عليه  قيام العالقة ال�سببية بني فعل النَّ
اإلى املجني عليه، ويكون نقل العدوى عمًدا هو �شبب  ينتج عن نقل اجلاين العدوى 

الوفاة، اأيًّا كان �سكل اأو و�سيلة النقل امل�ستخدمة.

ازلة؛ ب�سبب وجود  ومما ينبغي بيانه: اأنَّ ثبوت هذه العالقة قد يتعذر يف هذه النَّ
عوامل  نتيجة  الوفاة  فتح�سل  للوفاة،  الرئي�ص  ال�سبب  هي  تكون  قد  اأخرى  عوامل 
م�شرتكة تتمثل يف فعل اجلاين بنقل العدوى، مع عوامل اأخرى �شابقة للعدوى؛ كتقدم 
امْلَْوُقوُف؛ كما يف رواية وكيع. ُيْنظر: اجلامع ال�سحيح 25/4، كتاب  َواُب  . َوال�سَّ ِمِذيُّ ْ = َكَما قال الرتِّ
ُدوِد؛ امل�ستدرك 384/4، كتاب احلدود؛ ال�سنن الكربى 238/8، كتاب  ُدود، َباب َما َجاَء يِف َدْرِء احْلُ احْلُ

ُبَهاِت. ُدود ِبال�سُّ احلدود، باب ما جاء يف َدْرء احْلُ
ِعيٌف.  ِل َوُهَو �سَ ُه ِمْن َطِريِق اإْبَراِهيَم ْبِن اْلَف�سْ ِعيٍف؛ لأَنَّ ِباإِ�ْسَناٍد �سَ واأَْخَرَجُه اْبُن َماَجْه عن اأبي هريرة 
ُبَهاِت؛ م�سند اأبي يعلى  ُدود ِبال�سُّ �سنن اْبن َماَجْه 850/2، كتاب احلدود، باب ال�سرت على املوؤمن ودفع احْلُ
وكاين يف َنْيل الأَْوَطار: 7/ 8)): “وما يف الباب واإِْن كان فيه امْلََقاُل  2/6))، م�شند اأبي هريرة. قال ال�شَّ
ُدوِد  ة َدْرِء احْلُ ُلُح َبْعَد ذلك لالحتجاج به على َم�ْسُروِعيَّ ِدِه َما َذَكْرَناُه، َفَي�سْ امْلَْعُروُف َفَقْد �َسدَّ ِمْن َع�سُ

ْبَهِة”.  ُبَهاِت امْلُْحَتَمَلِة، ل ُمْطَلِق ال�سُّ ِبال�سُّ
البداية  اأحاديث  تخريج  يف  الهداية  309/3؛  الراية:  ن�سب  56/4؛  احلبري  التلخي�ص  وُيْنظر: 

.539-535/8
بدائع ال�سنائع )بت�سرف): 234/7.  (((

الأ�شباه والنظائر، لبن جنيم: 59؛ الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي: 53.   (2(
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كالأخطاء  ل حقة؛  اأو  للعدوى  �سابقة  بحال �سحية  تاأثره  اأو  العمر،  عليه يف  املجني 
الطبية؛ وت�سمل: اخلطاأ يف العالج الطبي، اأو الرعاية ال�سحية، اأو عدم تقيُّد الطاقم 
حيحة وغريها؛ مما يتحقق معه وجود ما مينع ثبوت  ال�سَّ العزل  باإجراءات  الطبي 
لأن  الق�سا�ص؛  حق  ثبوت  فيمتنع  �سرًعا،  الفعل  على  املرتتبة  اجلزائية  امل�سوؤولية 

اإل مبا تثبت به احلدود”))).  يثبت  فال  بال�سبهة  الدفع  يف  كاحلدود  “الق�سا�ص 

الركن الثاين:

اقل للعدوى  ق ق�شد الناقل واجتاه اإرادته عن بينة واختيار لرتكاب الفعل النَّ حتقُّ
اأم  بالعدوى  اإ�شابته  نتيجة  عليه  املجني  وتويف  الق�شد  حتّقق  �شواء  القتل؛  بق�شد 
للعدوى،  الناقل  الفعل  بارتكاب  اإ�شابة املجني عليه مع قيام اجلاين  تتعذر  ل. فقد 
كما قد ي�ساب املجني عليه بالعدوى مع عدم ح�سول الوفاة. ويف كل الأحوال تثبت 
ق  اإليه احلال. فتحقُّ امل�سوؤولية اجلزائية املرتتبة على الفعل �سرًعا؛ بح�سب ما يوؤول 
د القتل العمد هو احلدُّ الفا�سل الذي ميكن من خالله التمييز بني حالت  وجود ق�سْ
ف�ص، اأو ع�سو  القتل العمد، وحالت القتل اخلطاأ، وحالت الإيذاء املوؤدية اإلى تلف النَّ

من الأع�ساء)2). 

اأنَّه ي�سعب اإثبات ق�سد القتل العمد؛ لعدم اإمكان اجلزم باأن فريو�ص كورونا  اإل 
امل�ستجد )كوفيد-9)) من الفريو�سات القاتلة؛ فالأثر املرتتب على الإ�سابة به يتفاوت 
بح�سب احلال ال�سحية للم�ساب، وقوة جهازه املناعي، واملرحلة العمرية، وغري ذلك 
من العوامل، لكن يظهر هذا الق�شد اإذا كان اجلاين يعلم اأنَّ هذا ال�شخ�ض ل يقوى على 
الو�سائل والإجراءات  ال�سن فاتخذ  اأو كرب  حي،  ال�سِّ مقاومة الفريو�ص؛ ب�سبب و�سعه 
حية مما اأدى  التي ت�ساهم يف اإ�سابته بالعدوى، فنتج عن ذلك تدهور بالغ يف حالته ال�سِّ
اإلى تلف نف�سه، اأو ع�سو من اأع�سائه، اأو وقوع اإعاقة دائمة، فتثبت امل�سوؤولية اجلزائية 

الأ�شباه والنظائر، لبن جنيم: 29).  (((
ينظر: جملة القانون والأعمال الدولية، مقال: امل�سوؤولية اجلنائية عن نقل فريو�ص كورونا:   (2(

https://www.droitetentreprise.com/?p=18757
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املرتتبة على الفعل �سرًعا جرًبا للفائت و�سفاء للغليل)))، بثبوت الق�سا�ص اأو الدية اأو 
العقوبة التعزيرية الرادعة، ويتفرع على هذه احلال م�سائل يختلف احلكم فيها)2): 

امل�ساألة الأولى: اإذا تعمد �سخ�ص نقل عدوى مر�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)) 
اإلى �سخ�ص �سليم بق�سد قتله: فهو اآثم بفعله. فاإذا مات املجني عليه متاأثًرا 
ا؛  باملر�ض، مع حتقق قيام العالقة ال�شببية كان جزاء اجلاين اأْن ُيقتل ق�شا�شً
لقوله تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( ]البقرة: 
تخريًجا   .](78 ]البقرة:  ک(  ک   ک   ڑ   )ڑ   تعالى:  وقوله   .](79

مِّ ونحوه من الو�سائل اخلفية  الَقَود بالقتل بال�سُّ باإيجاب  على قول اجلمهور 
ارة)3).  ال�سَّ

البدن  اإلى  يدخل  خفي  ب�سبب  القتل  �سور  من  ال�سورتني  اأنَّ  اجلمع:  ووجه 
ال�سليم، موؤدًيا اإلى موته يف الغالب، واإن كان لي�ص يف احلال. وكلُّ و�سيلة تزهق 
ا اأم جراثيما  الروح اأو يغلب عليها اإزهاق الروح؛ �سواًء اأكانت �سالًحا اأم �ُسمًّ

وفريو�سات ونحوها يوجب ا�ستخدامها بق�سد القتل الَقَود)4).

التعزيرية  بالعقوبة  اجلاين  فيعاقب  عليه،  املجني  يتعافى  اأن  الثانية:  امل�شاألة 
ينظر: املنثور يف القواعد 324/2.  (((

ينظر: روؤية اإ�سالمية للم�ساكل الجتماعية ملر�ص الإيدز، جملة جممع الفقه الإ�سالمي، الدورة التا�سعة   (2(
اإ�سالمية  ال�سابعة )روؤية  الفقهية  الطبية  الندوة  قرار  ال�سابق:  امل�سدر  التا�سع: 548/4-)55؛  العدد 
الآخرة،  جمادى  بالكويت،  الطبية  للعلوم  الإ�سالمية  للمنظمة  الإيدز)،  ملر�ص  الجتماعية  للم�ساكل 

4)4)هـ: 569/4؛ مو�سوعة الق�سايا املعا�سرة والقت�ساد الإ�سالمي: 0)7.
عند  واملعتمد  احلنابلة،  عند  واملذهب  افعية،  ال�سَّ عند  والظاهر  واملالكية،  احلنفية،  بع�ص  قول  وهو   (3(
الكبري وحا�سية  ال�سرح  عليه: 543/6؛  ابن عابدين  املختار وحا�سية  الدر  ينظر:  املعا�سرين.  جمهور 
الد�سوقي: 244/4؛ احلاوي: 2)/85؛ املغني: 256/8؛ نق�ص املناعة املكت�سبة الإيدز: اأحكامه وعالقة 
املري�ص الأ�سرية والجتماعية، جملة جممع الفقه الإ�سالمي، الدورة التا�سعة، العدد التا�سع: 4/ 428-
والقانون، جملد  ال�سريعة  درا�سات  مقارنة)،  الإ�سالمي )درا�سة  الفقه  بال�سم يف  القتل  430؛ عقوبة 

)40) ملحق ))): 863؛ اأحكام الأمرا�ص املعدية يف الفقه الإ�سالمي: 386-385. 
ينظر: عقوبة القتل بال�سم يف الفقه الإ�سالمي )درا�سة مقارنة)، درا�سات ال�سريعة والقانون، جملد   (4(

)40) ملحق ))): 863.
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التي تتوافق مع اجلناية التي ارتكبها، وللمجني عليه املطالبة بحقه اخلا�ص 
الوظيفة.  فقدان  اأو  العالج،  م�ساريف  من  ماله  يف  اأ�سابه  عّما  بالتعوي�ص 
اأو  تلف ج�سدي  اأو  وقوع �سرر  مان يف حال  بال�سَّ باملطالبة  له احلق  وكذلك 
العقوبة  فاإيقاع  حمددة،  و�سرعية  نظامية  اإجراءات  وفق  وذلك  معنوي؛ 
فاملتعدي  رر،  ال�سَّ بالتعوي�ص عن  باملطالبة  املت�سرر  بحق  ُيِخلُّ  ل  التعزيرية 

مان بال خالف))). ملزم بال�سَّ

اجلاين  وفاة  بعد  باملر�ض  متاأثًرا  عليه  املجني  وفاة  تتحقق  اأن  الثالثة:  امل�شاألة 
الق�شا�ض؛  اإمكان  لعدم  وذلك  اجلاين؛  تركة  يف  الدّية  ثبوت  هو  فاحلكم 

ية. فنتنزل اإلى الدِّ

اجلاين  على  فتطبق  املعني  خ�ض  ال�شَّ اإلى  العدوى  تنتقل  ل  اأن  الرابعة:  امل�شاألة 
العقوبة التعزيرية املنا�سبة، ب�سبب ق�سد الإيذاء والتعدي.

امل�ساألة اخلام�سة: اأن تنتقل العدوى اإلى غري ال�سخ�ص املعني فتكون جناية املعدي 
يف هذه احلالة من قبيل اخلطاأ؛ فاإذا مات املنقول اإليه املر�ص ب�سبب العدوى 
فالقتل خطاأ، وتثبت اأحكامه بوجوب الدية والكفارة. واإذا ت�سرر املجني عليه 
رر. كما تطبق على اجلاين العقوبة  مان بح�شب ال�شَّ ا ثبت ال�شَّ ا اأو ماديًّ ج�شديًّ

ُد الإيذاء والتعدي. التعزيرية املنا�سبة اإذا ثبت ق�سْ

ينظر: الذخرية: 8/8)3؛ الفروق: 4/)33؛ املنثور يف القواعد: 327/2؛ املغني: 372/5.  (((
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املطلب الرابع
امل�سوؤولية اجلنائية عن نقل العدوى بفريو�س كورونا 

)كوفيد-19( عن طريق اخلطاأ.

تظهر حكمة الت�شريع برتتيب امل�شوؤولية اجلزائية على القتل اخلطاأ يف حتقيق مقا�شد 
ال�سارع حماية الأنف�ص ورعايتها؛ حتى لو كان هذا العتداء ناجت عن طريق اخلطاأ. 

وقاعدة ذلك: اأنَّ اخلطاأ واجلهل والن�سيان ُم�سِقط لالإثم، فاإن وقعا يف فعٍل منهيٍّ 

مان. وحقوق الآدميني العامد واملخطئ فيها �سواء))).  عنه فيه اإتالف مل ي�سقط ال�سَّ
اإل اأنَّ موجب القتِل العمِد الق�سا�ُص اأو الدية، وموجب القتِل اخلطاأٍ الديُة والكفارُة؛ 

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ          ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    )ڀ   تعالى:  لقوله 
ٹ( ]الن�ساء: 92[.

العدوى بفريو�ص  ولتقرير احلكم يف م�سائل ترتُّب امل�سوؤولية اجلزائية على نقل 
باإ�سابته  يعلم  كان  من  بني  يفرق  اأْن  يجب  اخلطاأ  طريق  عن  )كوفيد-9))  كورونا 
يعلم  ل  من  وبني  اأهمل،  اأو  حي  ال�سِّ باحلجر  واللتزام  التَّقيد  من  وامتنع  باملر�ص 
ل امل�شوؤوليَّة اجلزائية والعقوبة هو حماية الأنف�ض  بحمله للفريو�ض؛ لأنَّ الغاية من حتمُّ
رر الناجت عن انت�سار هذا الوباء؛ بردع املخالفني واملهملني. فاإذا  والأموال، ورفع ال�سَّ
انتفى العلم باملر�ص والتق�سري والإهمال انتفت العقوبة. وذلك لأنَّ اإيقاع العقوبة مع 

رعية. اجلهل وعدم الوعي والإدراك يتنافى مع الأ�سول ال�سَّ

رعية والنَّظامية  كما اأنَّه من املتفق عليه اأنَّ العمل وفق القواعد والإجراءات ال�سَّ
- على وجه العموم- ووفق اأ�سول وقواعد املهنة من قبل املمار�سني ال�سحيني ينفي 

مان. امل�سوؤولية اجلزائية وال�سَّ
ينظر: الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي )بت�سرف): 95؛ املنثور يف القواعد: 22/2).  (((
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نعة حقها، ومل جْتِن يده، فتولد من  اأعطى ال�سَّ “طبيب حاذٌق  قال ابن القيم: 
ف�ص اأو ذهاب  ارع، ومن جهة من ُيّطبه تلُف الع�سو اأو النَّ فعله املاأذون فيه من جهة ال�سَّ

�سفة؛ فهذا ل �سمان عليه اتفاًقا”))).

واأي�شا حتى يثبت حكم القتل اخلطاأ يجب اإثبات عالقة ال�شببية بني فعل اجلاين 
عليه  للمجني  العدوى  نقل  اأنَّ  اأي:  عليه  املجني  وفاة  وبني  العدوى  نقل  يف  املت�سبب 
الوفاة  لأن  اإثبات ذلك؛  فاإنَّه ي�سعب  العمد  تقدم يف حالت  وكما  الوفاة،  �سبب  هو 
اأو  اأ�سباب متداخلة، لكن هذا ل ينفي ثبوت العقوبة التعزيرية  تنتج غالًبا عن عدة 

ال�سمان، اأو كليهما عند ثبوت التفريط، اأو التعدي بالإهمال. 

ق الق�شد العمد،  وعلى هذا؛ فكل �شلوك خاطئ ينتج عنه نقل العدوى دون حتقُّ
اأو ق�سد اإ�ساعة املر�ص يف املجتمع يعد جنايًة ترتتب عليه امل�سوؤولية اجلزائية التي 

مان، اأو كليهما؛ بح�سب احلال، ومن �سور ذلك:  ت�ستوجب التَّعزير اأو ال�سَّ

• المتناع عن تنفيذ الإجراءات املقررة من �سلطات الدولة املُخت�سة ملنع انت�سار 	
العدوى اأو نقلها للغري؛ كمنع التجمعات يف الأماكن العامة.

• وبالتعليمات 	 الوقائي،  باحلجر  باإ�سابته  امل�ستبه  اأو  امل�ساب  التزام  عدم 
املخت�سة؛  الفح�ص  مراكز  اإلى  بالتوجه  الخت�سا�ص  جهات  عن  ال�سادرة 
العدوى  انتقال  عنه  ينتج  والتوعية، مما  العالج  وتلقي  الإ�سابة  من  للتحقق 
وانت�سارها. حتى واإن مل يعلم الناقل باإ�سابته، اإل اأنَّه ت�سبب باإهماله، وعدم 

التزامه باأوامر اأويل الأمر، واجلهات املعنية بنقل العدوى اإلى غريه. 

• اجت عن اخلطاأ الّطبي؛ بعدم التقيد بالإجراءات الحرتازية 	 انتقال العدوى النَّ
حيَّة، مما يرتتب عليه اإ�سابة �سخ�ص من الكادر الّطبي اأو  داخل املن�ساأة ال�سّ
بية بالنَّظر  رعية الطِّ انتقال العدوى للمر�سى بامل�ست�سفى. وتخت�ص الهيئة ال�سَّ
ة التي ينتج عنها وفاة، اأو تلف ع�سو من اأع�ساء  حيَّ يف الأخطاء املهنية ال�سِّ

زاد املعاد: 29/4).  (((
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ل بالنظر يف املخالفات  اجل�سم اأو فقد منفعته، .كما تخت�ص جلان خا�سة ُت�َسكَّ
حي))). الأخرى للنَّظام ال�سّ

• املمار�سني 	 قبل  من  اإ�سابته  يف  امل�ستبه  اأو  امل�ساب  عن  الإبالغ  يف  التهاون 
ال�سحيني يف القطاعني احلكومي اأو اخلا�ص، اأو امل�سوؤول يف مكان عمل املري�ص 
اأو درا�سته، اأو امل�ستبه يف اإ�سابته، والإهمال يف اتخاذ التَّدابري الوقائية ملنع 

انت�سار الوباء.

• العدوى 	 نقل  عن  يت�سبب  مما  للغري؛  وخمالطته  اإ�سابته،  امل�ساب  اإخفاء 
وانت�سارها)2).

وترك  الحرتاز  وعدم  الإهمال  عن  ا�سئ  النَّ اخلطاأ  طريق  عن  ت�سبب  من  فكل 
التقيد بالإجراءات والقرارات والأنظمة باإ�سابة �سخ�ص بهذا الوباء، فنتج عن ذلك 
املقررة  اجلزائية  امل�سوؤولية  ِفعله  على  ترتب  مادي؛  اأو  �سرر ج�سدي  اأو حلقه  موته 
رر يدفع  مان، اأو كليهما. فالأ�سل اأنَّ »ال�سرر يزال«)3)، »وال�سَّ �سرًعا بالتَّعزير اأو ال�سَّ
 ،23  :(34 )م:  التنفيذية:  ولئحته  ال�سعودية،  العربية  باململكة  ال�سحية  املهن  مزاولة  نظام  ينظر:   (((

)م: 38): 25.
وبع�ص  ال�سعودية،  العربية  باململكة  ال�سحية  املهن  مزاولة  نظام  مواد  ال�سور من خالل  �سيغت هذه   (2(
دي�سمرب  كوفيد-9) يف  تف�سي فريو�ص  فبعد  ال�سارية.  الأمرا�ص  مكافحة  وقانون  البحثية،  الدرا�سات 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  املجتمع  ووقاية  املتحدة  العربية  بالإمارات  ال�سحة  وزارة  اأدرجت   ،20(9
املهن  مزاولة  نظام  ينظر:  ر�سمي.  ب�سكل  بالقانون  املرفق  ال�سارية  الأمرا�ص  جدول  يف  كوفيد-9) 
قانون  9)-20؛   :(27 )م:   ،((  :((( )م:  التنفيذية:  ولئحته  ال�سعودية،  العربية  باململكة  ال�سحية 
38؛   :(33  ،23 )م:   ،30  :((8 )م:   ،26  :((2 )م:   ،20-(9  :(3 )م:  ال�سارية:  الأمرا�ص  مكافحة 
امل�سوؤولية اجلزائية واملدنية ملري�ص الإيدز عن نقل املر�ص، جملة البلقاء للبحوث والدرا�سات، املجلد 
)22) العدد )2): 85)-86)؛ البوابة الر�سمية حلكومة الإمارات العربية املتحدة، القوانني والقرارات 

املتعلقة بالأمرا�ص ال�سارية )املعدية):
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/health-and-fitness/combatting-commu-
nicable-diseases

الأ�شباه والنظائر، لبن جنيم: 85؛ الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي: 83.   (3(
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وتقديره  حالة  كل  مالب�سات  بح�سب  كلمته  الق�سائي  ولالجتهاد  الإمكان«))).  يَقْدِر 
ا�سئ بناء على راأي اخلرباء واأهل الخت�سا�ص. رر النَّ لل�سَّ

ا�سئ عن الإهمال وعدم  ولتحقيق احلدِّ من انت�سار هذا الوباء عن طريق اخلطاأ النَّ
الحرتاز وترك التقيد بالإجراءات اأ�سدرت وزارة الداخلية باململكة العربية ال�سعودية 
الأحكام والعقوبات املقررة بحق خمالفي الإجراءات والتَّدابري الوقائية املتخذة ملواجهة 
الجتماعي،  التباعد  فر�ص  اإلى  تهدف  التي  الطبية  للمعطيات  وفًقا  كورونا؛  جائحة 

وتنظيم التَّجمعات الب�سرية التي تكون �سبًبا مبا�سًرا لتف�سي هذا الوباء)2). 

لالأمرا�ص  بية  الطِّ النَّظر  وجهات  تباين  اأنَّ  تقريره  ينبغي  مما  فاإنَّه  وختاًما: 
هذا  ويظهر  رعي.  ال�سَّ احلكم  يف  موؤثر  معها  التعامل  وطرق  وت�سنيفاتها  الوبائية 
امل�ستجد  كورونا  وباء  الطبية عن  املعلومات  اأنَّ  وذلك  النازلة؛  م�سائل هذه  جلًيا يف 
)كوفيد-9)) متجّددة، ووجهات النظر الطبية عن هذا الفايرو�ص وكيفية التعامل 
التي  وال�سيا�سات  الإجراءات  يف  جلًيا  هذا  ظهر  وخمتلفة،  متفاوتة  وانت�ساره  معه 
الذي  الطبي  الجتاه  على  املبنية  الفايرو�ص،  هذه  مع  التعامل  يف  الدول  اتخذتها 
تتبعه. وقد تظهر لنا الدرا�سات والأبحاث عن هذا الوباء م�ستقباًل معلومات جديدة 

ت�ستدعي اجتهاًدا يف بيان احلكم ال�سرعي يف �سوء امل�ستجدات العلميَّة.

جملة الأحكام العدلية )م: )3) و�سرحا درر احلكام: )/38-37.  (((
ينظر: وكالة الأنباء ال�سعودية 2)رم�سان )44)هـ املوافق 5 مايو 2020م:  (2(

https //www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2082775 
https://www.spa.gov.sa/2092882 :7�سوال )44)هـ املوافق 30 مايو 2020م
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اخلامتة 

وباء  نقل  عن  اجلنائية  امل�سوؤولية  مو�سوع:  تناولت  التي  را�سة  الدِّ هذه  ختام  يف 
تائج والتَّو�سيات التالية:  كورونا )كوفيد-9)) تو�سل البحث اإلى النَّ

ا النَّتائج فهي:  اأمَّ

حة . ) ال�سِّ يهدد  خطًرا  وميثل  عاملية،  جائحة  )كوفيد-9))  كورونا  وباء  ُيعّد 
ة،  ال�سحيَّ النُّظم  على  اقت�ساديًّا  عبًئا  ميثل  كما  الوفاة،  اإلى  ويوؤدي  العامة 

بالإ�سافة اإلى اآثاره الوخيمة على كافة جمالت احلياة يف حال انت�ساره. 

توؤكد املعلومات الطبية �سرعة انت�سار وباء كورنا امل�ستجد )كوفيد-9))؛ اإذ . 2
ينتقل الفريو�ص عرب الت�سال املبا�سر بالرذاذ التَّنف�سي ال�سادر عن امل�ساب، 
معه؛  واجللو�ص  امل�ساب  خمالطة  اأو  بالفريو�ص،  امللوثة  الأ�سطح  ومبالم�سة 
ولهذا فاإن اأهم اإجراء وقائي هو عزل امل�ساب، وجتنُّب خمالطة اأي �سخ�ص 
تبدو عليه اأعرا�ص الإ�سابة مبر�ص تنف�سي، اإلى حني اإجراء فح�ص التحقق 
اأعرا�ص  الوباء مع  اأعرا�ص هذا  لت�سابه  اإ�سابته مبر�ص )كوفيد-9))؛  من 

الإنفلونزا والزكام العادي.

كورونا . 3 وباء  نقل  عن  اجلنائية  امل�سوؤولية  بتحديد  رعي  ال�سَّ اأ�سيل  التَّ
)كوفيد-9))، وما يرتتب عليها من م�سوؤولية جزائية ُيبنى على: 

املفا�سد  ذات  املعدية  بالأمرا�ص  العدوى  نقل  على  املرتتبة  امل�سوؤولية  اأ- 
بامل�ساب.  واملحيطني  املخالطني  على  خطورة  وجود  بجامع  العظمى؛ 
بالإ�سافة اإلى املفا�سد العظمى املوؤثرة على اأمن املجتمع وا�ستقراره، مع 
مراعاة اختالف الأثر املرتتب على كل مر�ص ُمعٍد مما يوؤثر يف احلكم 

الق�سائي يف بع�ص احلالت.
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عن  ين�ساأ  وما  امة،  وال�سَّ ارة  ال�سَّ املواد  اإعطاء  على  املرتتبة  امل�سوؤولية  ب- 
اإعطائها بق�سد اإيقاع الأذى، اأو ا�ستخدامها و�سيلًة للقتل، اأو وقوع ذلك 
بالعجز  رر  ال�سَّ اأو  الوفاة،  اإلى  يوؤدي  مما  والإهمال؛  اخلطاأ  طريق  عن 

املوؤقت اأو الدائم. 

عِب يف قلوب الّنا�ِص مما ُيْفَقُد معه . 4 د فعِلها ن�سُر الرُّ كل جناية يرتتب على تعمُّ
الأمُن، وَي�سيع اخلوُف، وتنقطع الّطرُق، وتتعطل امل�سالُح، وتختلُّ املعاي�ُص يعد 
اإلى الق�ساء على مرتكبها  جناية ت�ستوجب العقوبة التعزيرية التي قد ت�سل 
بحكم احلرابة، اإل ما ورد فيه حكم �سرعي؛ كال�سرقة، وما يجب فيه الق�سا�ص. 

اإذا تعمد �سخ�ص نقل عدوى مر�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)) اإلى �سخ�ص . 5
�سليم بق�سد قتله، فهو اآثم بفعله. فاإذا مات املجني عليه متاأثًرا باملر�ص مع 
حتقق قيام العالقة ال�شببية، فهذا ُيعّد قتاًل عمًدا ي�شتوجب العقوبة املقررة 

روط. ق كافة ال�شُّ �شرًعا؛ بتحقُّ

املجتمع، . 6 اأفراد  �شيانة  هو  والعقوبة  اجلزائية  امل�شوؤولية  حتمل  من  الغاية 
العلم باملر�ص والتق�سري  انتفى  فاإذا  وحمايتهم، بردع املخالفني واملهملني. 
يف  للتفريق  �سابًطا  هذا  وُيَعد  اخلطاأ،  حالت  يف  العقوبة  انتفت  والإهمال 

احلكم يف �سور وم�سائل هذه النازلة.

كل من ت�سبب عن طريق اخلطاأ النا�سئ عن الإهمال وعدم الحرتاز، وترك . 7
التقيد بالإجراءات والقرارات والأنظمة باإ�سابة �سخ�ص بهذا الوباء، فنتج 
امل�سوؤولية  اأو مادي؛ ترتب على فعله  اأو حلقه �سرر ج�سدي  عن ذلك موته، 

مان اأو كليهما. اجلزائية املقررة �سرًعا بالتعزير اأو ال�سَّ

مان؛ فللم�ساب بعدوى . 8 بال�سَّ املت�سرر  ُيخلُّ بحّق  التعزيرية ل  العقوبة  اإيقاع 
فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)) املطالبة بحقه اخلا�ص ممن نقل اإليه 

ظاميَّة. ة والإجراءات النِّ رعيَّ وابط ال�سَّ الفريو�ص؛ وذلك وفق ال�سَّ
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اختالف وجهات النَّظر الطبية لالأوبئة وطرق التَّعامل معها موؤثر يف احلكم . 9
ازلة، فُتْظهر الدرا�سات العلمية  رعي ويظهر هذا جليًّا يف م�سائل هذه النَّ ال�سَّ
ي�ستدعي  مما  )كوفيد-9))؛  عن  جديدةً  معلوماٍت  والأبحاث  التطبيقية 

اجتهاًدا متجدًدا يف بيان احلكم ال�سرعي؛ وفًقا للم�ستجدات العلميَّة.

ا التَّو�ضيات، فهي:  واأمَّ

دعوة الباحثني واملجامع الفقهية ودور الفتوى اإلى متابعة امل�ستجدات الطبية . )
عن هذا الوباء، ودرا�سة م�سائل هذه النازلة، واإ�سدار القرارات املجمعية يف 

بيان احلكم ال�سرعي.

الإجراءات . 2 باتخاذ  والإعالمية  والتعليمية  ال�سحية  اجلهات  جهود  تكثيف 
)كوفيد-9))،  امل�ستجد  كورونا  فايرو�ص  ال�سحي عن  الوعي  بن�سر  الكفيلة 
ال�شحي،  احلجر  و  العزل  و�شروط  وواجباتهم،  امل�شابني  حقوق  وبيان 
والإجراءات التي يخ�سع لها امل�سابون، اأو امل�ستبه يف اإ�سابتهم بهذا املر�ص.
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قائمة امل�سادر واملراجع 

اأول: امل�ضادر املطبوعة: 
القراآن الكرمي.. )
اأحكام القراآن. لأبي بكر حممد بن عبيداهلل بن اأحمد، املعافري الأندل�سي الأ�سبيلي . 2

عبدالقادر  حممد  عليه:  وعلق  اأ�سوله  راجع  543هـ.  ت:  العربي،  بابن  املعروف 
بعة الثالثة. بريوت - لبنان: دار الكتب العلمية، 424)هـ/2003م. عطا. الطَّ

3 . ، بكيِّ اب بن علي ال�سُّ ين عبدالوهَّ الأ�سباه والنَّظائر. تاأليف: اأبي النَّ�سر تاج الدِّ
بعة  يخ علي حممد معوَّ�ض. الطَّ يخ عادل عبداملوجود، ال�شَّ ت: )77هـ. حتقيق: ال�شَّ

الأولى. بريوت - لبنان: دار الكتب العلميَّة، ))4)هـ/)99)م.
بن . 4 ين  الدِّ زين  تاأليف:  النُّعمان.  حنيفة  اأبي  مذهب  على  والنَّظائر  الأ�سباه 

بعة: بدون).  ى �شنة 970هـ. )الطَّ هري بابن جنيم، املتوفَّ د ال�شَّ اإبراهيم بن حممَّ
بريوت - لبنان: دار الكتب العلميَّة، 405)هـ/985)م.

عبد . 5 ين  الدِّ جالل  تاأليف:  ة.  افعيَّ ال�سَّ فقه  وفروع  قواعد  يف  والنَّظائر  الأ�سباه   
دار  لبنان:  الأولى. بريوت -  بعة  الطَّ �سنة ))9هـ.  ى  املتوفَّ  ، يوطيِّ ال�سُّ حمن  الرَّ

الكتب العلميَّة، 403)هـ/983)م.
الأم. تاأليف: اأبي عبداهلل حممد بن اإدري�ص بن العبا�ص بن عثمان بن �سافع بن . 6

عبداملطلب بن عبد مناف املطلبي القر�سي املكي ال�سافعي ت: 204هـ. )الطبعة: 
بدون) بريوت: دار املعرفة، 0)4)هـ/990)م.

بن . 7 بهادر  بن  حممد  بن  الدين  بدر  تاأليف:  الفقه.  اأ�سول  يف  املحيط  البحر 
عبداهلل ال�سافعي الزرك�سي، ت: 794هـ. قام بتحريره: د. عمر �سليمان الأ�سقر. 
الأولى.  الطبعة  الأ�سقر.  �سليمان  و د. حممد  اأبو غدة  د. عبدال�ستار  وراجعه: 

الكويت: وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، 409)هـ/988)م.



د.  حنان بنت حممد بن حسني جستنيه

العدد  احلادي واخلمسون  559العدد  احلادي واخلمسون 558

احلنفي . 8 الكا�شاين  م�شعود  بن  بكر  اأبي  الدين  عالء  تاأليف:  ال�شنائع.  بدائع 
الكتب  دار  لبنان:  بريوت-  الثَّانية.  بعة  الطَّ 587هـ.  ت:  العلماء،  مبلك  امللقب 

العلمية الطبعة: الثانية، 406)هـ /986)م. 
حممد . 9 بن  اأحمد  بن  حممد  الوليد  اأبو  تاأليف:  املقت�سد  ونهاية  املجتهد  بداية 

بن اأحمد بن ر�سد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد، ت: 595هـ. )الطبعة: 
بدون). القاهرة: دار احلديث، 425)هـ/2004م.

البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي املوؤلف: اأبو احل�سني يحيى بن اأبي اخلري بن . 0)
النوري.  حممد  قا�سم  املحقق:  558هـ.  ت:  ال�شافعي  اليمني  العمراين  �شامل 

النا�سر: دار املنهاج - جدة. الطبعة: الأولى، )42) هـ/2000 م.
تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام. تاأليف: اإبراهيم بن علي . ))

بن حممد بن فرحون، برهان الدين اليعمري، ت: 799هـ. الطبعة الأولى. مكتبة 
الكليات الأزهرية، 406)هـ/986)م.

الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارًنا بالقانون الو�سعي. تاأليف: عبدالقادر عودة. . 2)
)الطبعة: بدون). بريوت دار الكتاب العربي، )التاريخ: بدون).

التعريفات. تاأليف: علي بن حممد بن علي اجلرجاين، ت: 6)8هـ. حققه وقدم . 3)
الكتاب  دار  بريوت:  الثانية.  الطبعة  الأبياري.  اإبراهيم  فهار�سه.  وو�سع  له 

العربي، 3)4)هـ/992)م. 
تلخي�ص احلبري يف اأحاديث الرافعي الكبري. تاأليف: اأحمد بن علي بن حجر اأبي . 4)

املدين. )الطبعة:  اليماين  ال�شيد عبداهلل ها�شم  الع�شقالين. حتقيق:  الف�شل 
بدون). املدينة املنورة: دار املحا�سن للطباعة، 384)هـ/964)م. 

جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن. تاأليف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري . 5)
الدكتور عبداهلل بن  اأبو جعفر الطربي ت: 0)3هـ. حتقيق:  الآملي،  بن غالب 
عبداملح�سن الرتكي. الدكتور عبدال�سند ح�سن ميامة. الطبعة: الأولى. النا�سر: 

دار هجر للطباعة والن�سر والتوزيع والإعالن، 422)هـ/)200م.
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ابن . 6) د  حممَّ عي�سى،  اأبي  تاأليف:   . مذيِّ الرتِّ ب�سنن  املعروف  حيح  ال�سَّ اجلامع 
�شاكر.  د  حممَّ اأحمد  و�شرح:  297هـ.حتقيق  ت:   ، مذيِّ الرتِّ �سورة  ابن  عي�سى 
دار  مة:  املكرَّ ة  مكَّ العلميَّة،  الكتب  دار  بدون).  �سر:  النَّ )مكان  الأولى.  بعة  الطَّ

الباز، 356)هـ/937)م. 
بن عرفة . 7) د  ين، حممَّ الدِّ �سم�ص  تاأليف:  الكبري.  رح  ال�سَّ على  �سوقي  الدُّ حا�سية 

الفكر  دار  بدون).  �سر:  النَّ بدون). )مكان  بعة:  )الطَّ �سوقي، ت: 230)هـ.  الدُّ
)التَّاريخ: بدون).

املعروف . 8) عمر،  بن  اأمني  حممد  تاأليف:  املختار.  الّدر  على  امْلُحتار  رد  حا�سية 
بعة الثَّانية. بريوت - لبنان: دار الفكر،  ى �سنة 252)هـ. الطَّ بابن عابدين، املتوفَّ

2)4)هـ/992)م. 
د بن حبيب املاورديِّ ت: 450هـ.. 9) احلاوي الكبري. تاأليف: اأبي احل�سن علي بن حممَّ

ج اأحاديثه وعلَّق عليه: ال�سيخ علي حممد معو�ص. وال�سيخ عادل اأحمد  قه وخرَّ حقَّ
بعة: الأولى. بريوت- لبنان: دار الفكر، 9)4)هـ/999)م. عبداملوجود. الطَّ

فهمي . 20 املحامي  تعريب  حيدر.  علي  تاأليف:  الأَْحَكام.  جملَّة  �سرح  اِم  كَّ احْلُ ُدَرر 
بعة الأولى. بريوت - لبنان: دار الكتب العلميَّة، ))4)هـ/)99)م. . الطَّ احل�سينيِّ

حمن . )2 ا�ص اأَْحَمد ْبن اإْدِري�ص ابن عبد الرَّ ين اأَِبي اْلَعبَّ خرية. تاأليف: �ِسَهاب الدِّ الذَّ
د حجي،  كتور / حممَّ الدُّ ، ت: 684هـ. حتقيق:  ِباْلَقَرايِفِّ امْلَ�ْسُهور   ، ْنَهاِجيِّ ال�سِّ
بريوت-  الأولى.  بعة  الطَّ اأعراب.  �سعيد  والأ�ستاذ  بوخبزة،  د  حممَّ والأ�ستاذ 

، 994)م. لبنان: دار الغرب الإ�سالميُّ
د ابن . 22 ين حممَّ زاد املعاد يف هدي خري العباد. تاأليف: اأبي عبداهلل، �سم�ص الدِّ

ابعة  بعة ال�سَّ ، املعروف بابن القيِّم اجلوزيَّة، ت: )75هـ. الطَّ م�سقيِّ اأبي بكر الدِّ
الإ�سالميـة،  املنار  مكتبة  الكويت:  الر�سالـة،  موؤ�س�سة  بريوت:  والع�سرون. 

5)4)هـ/994)م.
القزويني، . 23 يزيد  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  ماجه  ابن  تاأليف:  ماجه.  ابن  �سنن 
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اإحياء  املتوفى 273هـ. حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي. )الطبعة: بدون(. دار 
الكتب العربية - في�سل عي�سى البابي احللبي، )التاريخ: بدون).

علي . 24 بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبي  احلافظ  الإمام  تاأليف:  الكربى.  نن  ال�سُّ
، ت: 458هـ. ومعه اجلوهر النقي، للعالمة عالء الدين بن علي بن عثمان  البيهقيِّ
حمن  كتور/ يو�شف عبد الرَّ املارديني ال�شهري بابن الرتكماين. فهر�ض الأحاديث: الدُّ

بعة: بدون). بريوت - لبنان: دار املعرفة، )التَّاريخ: بدون). املرع�سلي. )الطَّ
حا�سية . 25 مع  مطبوع  ردير.  الدَّ اأحمد  �سيدي  الربكات  لأبي  الكبري.  رح  ال�سَّ

دار  بدون).  �سر:  النَّ )مكان  بدون).  بعة:  )الطَّ الكبري.  رح  ال�سَّ على  الد�سوقي 
الفكر )التَّاريخ: بدون).

ت: . 26 البخاري،  اإ�سماعيل  بن  د  حممَّ عبداهلل  اأبي  تاأليف:  البخاري.  �سحيح   
واأحمد عناية.  اأحمد زهرة،  الباري. حتقيق وتخريج:  256هـ. مطبوع مع فتح 
بعة: بدون). بريوت - لبنان:  طبعة جديدة مقابلة على كتب ال�سنة ال�ستة. )الطَّ

دار الكتاب العربي، 428)هـ/2007م.
اج ابن م�سلٍم . 27 �سحيح م�سلم. تاأليف: الإمام احلافظ اأبي احل�سني م�سلٍم بن احلجَّ

وتقريظ  تقدمي  النووي.  �سرح  مع  مطبوع  )26هـ.  ت:  ْي�َساُبوِرّي،  النَّ الق�سرييِّ 
 - بريوت  الأولى.  بعة  الطَّ  . الّزحيليِّ وهبة  كتور  الدُّ الأ�ستاذ  ف�سيلة  وتعريف: 

�سيدا: املكتبة الع�سريَّة، 425)هـ/2004م.
الطبعة: . 28 البلخي.  الدين  نظام  برئا�سة  علماء  جلنة  تاأليف:  الهندية.  الفتاوى 

الثانية. دار الفكر، 0)3)هـ.
ِميد . 29 د ْبن َعْبداْلَواِحد ْبن َعْبداحْلَ مَّ ين، حُمَ فتح القدير. تاأليف: الإمام َكَمال الدِّ

بعة:  )الطَّ )68هـ.  ت:   ، احلنفيِّ اْلُهَمام  بابن  املعروف   ، َكْنَدِريِّ ال�سَّ يَوا�ِسيِّ  ال�سِّ
بدون). بريوت- لبنان: دار الفكر، )التَّاريخ: بدون).

اليمني . 30 ال�شوكاين  عبداهلل  بن  حممد  بن  علي  بن  حممد  تاأليف:  القدير.  فتح 
ت: 250)هـ. الطبعة الأولى. دم�سق - بريوت: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، 

4)4)هـ. 
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ا�ص، . )3 ين اأَِبي اْلَعبَّ ى اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق. تاأليف: �ِسَهاب الدِّ الفروق. امل�سمَّ
ى �سنة  ، املتوفَّ ، امْلَ�ْسُهور ِباْلَقَرايِفِّ ْنَهاِجيِّ حمن ال�سِّ اأَْحَمد ْبن اإْدِري�ص بن عبد الرَّ

بعة: بدون). بريوت: عامل الكتب، )التَّاريخ: بدون). 684هـ. )الطَّ
قانون مكافحة الأمرا�ص ال�سارية. الطبعة الأولى. اأبو ظبي: دائرة الق�ساء. 7)20م. . 32
القواعد، تاأليف: اأبي عبد هلل حممد بن حممد بن اأحمد املقري، ت: 758هـ. . 33

ال�شعودية مكة  العربية  اململكة  ابن حميد.  بن عبداهلل  اأحمد  ودرا�شة:  حتقيق 
املكرمة: جامعة اأم القرى، معهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث الإ�سالمي.

د بن مكرم ابن منظور، . 34 ين، حممَّ ل�سان العرب. تاأليف: اأبي الف�سل، جمال الدِّ
بعة الأولى. بريوت: دار �سادر، )التَّاريخ: بدون). ت: ))7هـ. الطَّ

35 . . ام. تعريب املحامي فهمي احل�سينيِّ جملَّة الأحكام العدليَّة. مطبوع مع درر احلكَّ
بعة الأولى. بريوت - لبنان: دار الكتب العلميَّة، ))4)هـ/)99)م. الطَّ

جملة جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، الدورة اخلام�سة . 36
ملوؤمتر جممع الفقه الإ�سالمي املنعقدة قرارات الدورة التا�سعة ملوؤمتر جمل�ص 
جممع الفقه الإ�سالمي يف اإمارة اأبو ظبي يف الفرتة )-6 ذي القعدة 5)4)هـ/)-

6 اإبريل 995)م. 
405هـ. . 37 ت:   ، ْي�َساُبوِريِّ النَّ احلاكم  عبداهلل،  لأبي  حيحني.  ال�سَّ على  امْلُ�ْسَتدرك 

ريفة  ال�سَّ الأحاديث  بفهر�ص  مزيدة  طبعة  هبّي.  الذَّ للحافظ  التَّلخي�ص  وبذيله 
بعة: بدون). بريوت - لبنان:  حمن املرع�سلي. )الطَّ باإ�سراف: د. يو�سف عبدالرَّ

دار املعرفة، )التَّاريخ: بدون).
د بن علي املُْقِري . 38 ْرح اْلَكِبري. تاأليف: اأحمد بن حممَّ َباح امْلُِنري يِف َغِريِب ال�سَّ امْلِ�سْ

بعة: بدون). بريوت: لبنان: مكتبة لبنان، )التَّاريخ:  الفيُّومي، ت: 770هـ. )الطَّ
بدون).

معجم لغة الفقهاء تاأليف: حممد روا�ص قلعجي. حامد �سادق قنيبي. الطبعة: . 39
الثانية.بريوت: دار النفائ�ص، 408) هـ/988)م.

له . 40 قدم  �سانو.  م�سطفى  قطب  د.  تاأليف:  الفقه.  اأ�سول  م�سطلحات  معجم 
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وراجعه: اأ.د حممد روا�ص قلعهجي. الطبعة الثالثة. بريوت: دار الفكر املعا�سر، 
دم�سق: دار الفكر، 427)هـ/2006م.

395هـ، . )4 ت:  زكريا،  بن  فار�ص  بن  اأحمد  احل�سني  لأبي  اللُّغة،  مقايي�ص  معجم 
اجليل،  دار  بريوت:  بدون(،  بعة:  )الطَّ هارون،  الم  عبدال�شَّ و�شبط:  حتقيق 

)التَّاريخ: بدون).
املعجم الو�سيط. قام باإخراجه: اإبراهيم م�سطفى، اأحمد ح�سن الزيات، حامد . 42

املكتبة  ا�ستنابول:   - تركيا  الثَّانية.  بعة  الطَّ النَّجار.  علي  حممد  عبدالقادر، 
الإ�سالميَّة، )التَّاريخ: بدون).

د عبداهلل . 43 ين اأبي حممَّ ق الدِّ املغني على خمت�سر اخلرقي. تاأليف: الإمام موفَّ
بعة: بدون). القاهرة: مكتبة القاهرة،  بن اأحمد بن قدامة، ت: 620هـ. )الطَّ

388)هـ/968)م.
افعي، . 44 املنثور يف القواعد. لبدر الدين حممد بن بهادر بن عبداهلل الزرك�سي ال�سَّ

اأبو  عبدال�ستار  د.  راجعه:  حممود.  اأحمد  فائق  تي�سري  د.  حققه:  794هـ.  ت: 
غدة. م�سورة بالأوف�ست عن الطبعة الأولى. وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالميَّة 

بالكـويت، 402)هـ/982)م.
45 . ، ريعة. لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن مو�سى اللَّخمي الأندل�سيِّ املوافقات يف اأ�سول ال�سَّ

دراز.  يخ عبداهلل  ال�سَّ اأحاديثه:  ج  �سرحه وخرَّ ، ت: 790هـ.  اطبيِّ بال�سَّ هري  ال�سَّ
اآياته وفهر�ص مو�سوعاته:  ج  د عبداهلل دراز. خرَّ الأ�ستاذ حممَّ و�سع تراجمه: 
الكتب  دار  لبنان:   - بريوت  بدون)  بعة:  )الطَّ د.  ايف حممَّ عبدال�سَّ الم  عبدال�سَّ

العلميَّة، )التَّاريخ: بدون).
الفقه . 46 املغربي يف �سوء  القانون اجلنائي  املو�سوعة اجلنائية احلديثة يف �سرح 

اإيهاب  امل�ست�سار  امل�سرية.  النق�ص  وحمكمة  املغربي  الأعلى  املجل�ص  واأحكام 
لالإ�سدارات  القومي  املركز  الأولى.  الطبعة  �سبحي.  �سمري  اأ.د  عبداملطلب، 

القانونية. التوزيع باململكة املغربية مكتبة الر�ساد. 0)20-))20م.
حالة . 47 وع�سرين  مائة  من  لأكرث  الأ�سا�سي  الدليل  للعائلة.  الطبية  املو�سوعة 
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الأولى.  الطبعة  جاد.  علي  الدكتور  العربي  الن�ص  اأعد  ومر�ص.  ومتالزمة 
بريوت-لبنان: مكتبة لبنان، ))20م.

املو�سوعة الطبية الفقهية. تاأليف: الدكتور اأحمد حممد كنعان. تقدمي: الدكتور . 48
حممد عيثم خياط. الطبعة الأولى. بريوت: دار النفائ�ض، 420)هـ/2000م.

املو�سوعة الفقهية املي�سرة. تاأليف: اأ.د. حممد روا�ص قلعه جي. الطبعة الأولى. . 49
بريوت: دار النفائ�ص، )42)هـ/2000م.

باملر�سوم . 50 ال�سادر  ال�سعودية،  العربية  باململكة  ال�سحية  املهن  مزاولة  نظام 
بالقرار  ال�سادرة  التنفيذية  ولئحته  4/))/426)هـ.  وتاريخ  م/59  امللكي 

الوزاري 4080489 وتاريخ 2)/)/439)هـ.
نظرية ال�سرورة ال�سرعية مقارنة مع القانون الو�سعي. تاأليف: اأ.د. وهبة الزحيلي. . )5

الطبعة الرابعة. بريوت دار الفكر املعا�سر، دم�سق: دار الفكر، 8)4)هـ/997)م.
بن . 52 خممد  املجتهد  الإمام  ال�سيخ  تاأليف:  الأخبار.  منتقى  �سرح  الأوطار  نيل 

علي بن حممد ال�شوكاين. الطبعة الأخرية. بريوت - لبنان: دار اإحياء الرتاث 
العربي، موؤ�س�سة التاريخ العربي، )التَّاريخ: بدون).

اأحمد . 53 الفي�ص،  اأبي  تاأليف:  املجتهد).  )بداية  البداية  اأحاديث  تخريج  يف  الهداية 
فحات:  ال�سَّ باأعلى  ومعه  380)هـ.  ت:  احل�سني،  الغماريِّ  �سديق  بن  د  حممَّ ابن 
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، لبن ر�سد احلفيد. قام بتحقيق و�سبط تخريجات 
هذا الكتاب باأجزائه الثَّمانية نخبة من اأهل اخلربة على النَّحو التَّايل: يو�سف عبد 
ويل،  الطَّ ح�سن  وعلي  بقاعي،  نايف  وعلي  �سالق،  علي  وعدنان  مرع�سلي،  حمن  الرَّ
بعة الأولى. بريوت: عامل الكتب، 407)هـ/987)م. د �سليم اإبراهيم �سمارة الطَّ وحممَّ

ثانًيا: الر�ضائل العلمية والأبحاث واملقالت بالدوريات 

بن . ) �سعود  بن  عبدالإله  اإعداد:  الإ�سالمي.  الفقه  يف  املعدية  الأمرا�ص  اأحكام 
الإمام  جامعة   - ال�سريعة  كلية  الريا�ص:  ماج�ستري  اأطروحة  ال�سيف.  نا�سر 

حممد بن �سعود الإ�سالمية.
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درا�سة . 2  :(Covid-19( كورونا  جلائحة  الإعالمي  للتناول  اخلربية  الأطر 
تطبيقية على موقع الإلكرتوين لقناة رو�شيا اليوم الف�شائية الإخبارية، عبداهلل 
حممد عبداهلل اأطبقية، ليبيا: جامعة م�سراتة - كلية الفنون والإعالم. جملة 

كلية الفنون والإعالم، العدد 9 يونيو 2020م.
بن . 3 عبداهلل  بن  عبداللطيف  بها،  يلحق  وما  احلرابة  اجلرمية حلد  الأو�ساف 

العدد  العدل،  العدل. جملة  ال�سعودية: وزارة  العربية  الغامدي. اململكة  حممد 
اخلام�ص، حمرم )42)هـ.

)الكورونا). . 4 امل�ستجد  كوفيد-9)  زمن  يف  الرتبوية  واآثاره  الجتماعي  التباعد 
املجلة  الرتبية.  كلية   - �سوهاج  جامعة  م�سر:  حممود.  �سامل  الزهراء  فاطمة 

الرتبوية، اجلزء 75 يوليو 2020م.
اإدارة . 5 اإعداد:  والعاملي.  ال�سيني  القت�سادين  على  وتاأثريه  امل�ستجد  كورونا 

الدرا�شات والبحوث باحتاد امل�شارف العربية، لبنان: احتاد امل�شارف العربية. 
جملة احتاد امل�شارف العربية. العدد )74 فرباير 2020م. 

روؤية اإ�سالمية للم�ساكل الجتماعية ملر�ص الإيدز، اإعداد: الدكتور اأحمد رجائي . 6
اجلندي الأمني العام امل�ساعد للمنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية بالكويت. جملة 
جممع الفقه الإ�سالمي، الدورة التا�سعة العدد التا�سع اجلزء الرابع. طرابل�ص - 

ة العاملية، 7)4)هـ/996)م. ليبيا: جمعية الدعوة الإ�سالميَّ
تاأليف: . 7 العمد.  القتل  جرمية  يف  اإجرامية  كو�سيلة  امل�سعة  للمادة  قانونية  روؤية 

حممد مروان اأ�ستاذ حما�سر - معهد احلقوق والعلوم الإدارية -جامعة وهران 
 - الإدارية  والعلوم  احلقوق  معهد   - باحث  �سهاب  حممد  با�سم  )ال�سانية). 
جامعة وهران )ال�سانية). جملة اإن�سانيات مرجع ورقي اإن�سانيات، ,2000 | 10 

107-91. بحث اإلكرتوين: ن�شر يف الإنرتنت )0/3)/2)20م:

https://journals.openedition.org/insaniyat/8095?lang=ar

ت�سيب . 8 التي  املُعدية  الأمرا�ص  باأخطر  الغري  اإ�سابة  عن  اجلنائية  امل�سوؤولية 
نايف  جامعة  ال�سعودية:  العربية  اململكة  ركبة،  اأبو  عمر  رامي  املوؤلف:  الدم، 
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العربية للعلوم الأمنية. املجلة العربية للدرا�سات الأمنية والتدريب، املجلد30، 
العدد60، اأغ�سط�ص 4)20م. م�ستودع الأ�سول الرقمية ملجالت اجلامعة:

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/59408

تاأ�شيلية . 9 حتليلية  درا�شة  �شارة  اأو  �شامة  مواد  تقدمي  عن  اجلنائية  امل�شوؤولية 
اإعداد: الدكتورة رنا العطور. جملة جامعة النجاح لالأبحاث )العلوم  مقارنة. 

الإن�سانية) املجلد 28، )6) 4)20م.
العلوم . 0) يف  الباحث  اأوهيا  له�سام  كورونا،  فايرو�ص  نقل  عن  اجلنائية  امل�سوؤولية 

القانونية. جملة القانون والأعمال الدولية. جامعة احل�سن الأول - كلية العلوم 
القانونية والقت�سادية والجتماعية ب�سطات، 2020/3/9م. الرابط الإلكرتوين: 
https://www.droitetentreprise.com/?p=18757

املوؤلف: د. �سالح . )) املر�ص.  نقل  الإيدز عن  واملدنية ملري�ص  امل�سوؤولية اجلزائية 
اأحمد حجازي، د. يو�سف اأحمد مفلح. عمان - الأردن: عمادة البحث العلمي 
بجامعة عمان الأهلية. جملة البلقاء للبحوث والدرا�سات، املجلد )22) العدد 

)2) 9)20م.
الأ�سرية والجتماعية، . 2) اأحكامه وعالقة املري�ص  الإيدز  املكت�سبة  املناعة  نق�ص 

الرابع.  التا�سع. اجلزء  العدد  التا�سعة،  الدورة  الإ�سالمي،  الفقه  جملة جممع 
ة العاملية، 7)4)هـ/996)م. طرابل�ص - ليبيا: جمعية الدعوة الإ�سالميَّ

ثالًثا: املواقع الإلكرتونية

( .https://u.ae/ar-AE#/ :البوابة الر�سمية حلكومة الإمارات العربية املتحدة
2 .http://www.ssfcm.org/public/ :اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سرة واملجتمع
3 .https: //www.skynewsarabia.com/ :سكاي نيوز عربي� 
4 .https://www.mayoclinic.org/ar :مايو كلينك
5 .http://www.ghc.sa/ar-sa/Pages/ التعاون:  جمل�ص  لدول  ال�سحة  جمل�ص 

Home.aspx
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6 .https://www.cdc.gov/ :مركز ال�سيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها
7 . National Center for( احليوية  التكنولوجيا  ملعلومات  الوطني  املركز   

Biotechnology Information(: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

من�سة كورون من�سة عربية �سعودية ملتابعة انت�سار فريو�ص كورونا كوفيد-9) . 8
عربًيا وحول العامل وعلى مدار ال�ساعة ببيانات واإح�سائيات بتحديثات مبا�سرة 

https://corona-v.com/ :من امل�سادر الر�سمية
9 . http://www.who.int/ar :منظمة ال�سحة العاملية

(0 .https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D معرفة:  مو�سوعة 
8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8

%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9

(( .https://dralshaikh. ال�سيخ:  اآل  د. ه�سام بن عبدامللك بن عبداهلل  اأ.  موقع 
 com/mycv

(2 .https://www.boe. :هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء باململكة العربية ال�سعودية
 gov.sa/ar/Pages/default.aspx

(3 .https://www.dha.gov.ae/en/Pages/DHAHome.aspx :هيئة ال�سحة بدبي
(4 .https://www.spa.gov.sa/ :وكالة الأنباء ال�سعودية
(5 .https://www.unicef.org/ar :اليون�سيف
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ملخص البحث

عدوى  بنقل  باجلناية  املتعلقة  الفقهية  النوازل  درا�سة  اإلى  البحث  هذا  يهدف 
فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9))، �سواء كان ذلك عن طريق العمد اأو اخلطاأ، 
و�شواًء كان النقل لفرد اأو جماعة، وحتديد امل�شوؤولية اجلنائية عن ت�شبب الطبيب يف 

نقل العدوى بهذا الفريو�ص عمًدا اأو خطاأ، اأو اإهماًل، والعقوبة الواجبة جتاه ذلك. 

وقد تو�سل البحث اإلى عدة نتائج، من اأهمها: 

اأن من تعمد نقل عدوى فريو�ص كورونا امل�ستجد لغريه ُيعد قاتاًل عمًدا عدواًنا، 
واإذا مات امل�ساب جراء هذه العدوى، فاإنه ُيقت�ّص من الناقل. واإذا مل ميت املنقول 

اإليه عوقب املتعمد بالعقوبة التعزيرية املنا�سبة التي يقدرها احلاكم. 

اأو اجلهل  اإذا مت نقل فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد- 9)) عن طريق اخلطاأ 
اأو الن�سيان ومات املنقول اإليه فهو قتل خطاأ ي�ستوجب الدية والكفارة، واإذا مل ميت 
ما  �سمان  وعليه  عليه،  اإثم  ل  العدوى  يف  املت�سبب  فاإن  الفريو�ص  هذا  اإليه  املنقول 

ت�سبب فيه من �سرر نتيجة نقله للعدوى. 

الكلمات الإفتتاحية: اجلناية، العدوى، فريو�ص كورونا، كوفيد 9)، القتل العمد، 

القتل اخلطاأ، م�سوؤولية الطبيب. 
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خري خلق اهلل اأجمعني نبينا حممد 
وعلى اآله و�سحبه الطيبني الطاهرين، ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين، وبعد... 

م�ستجد  عاملي  وباء  ظهور  9)20م  املن�سرم  العام  نهاية  منذ  العامل  �سهد  فقد 
اأُطلق عليه “فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد- 9))”، اأحدق خطره وتطاير �سرره يف 
جميع ال�سعوب بال ا�ستثناء، وح�سد الكثري من الأرواح، وراح �سحيته الكثري والكثري؛ 
وقد �سنفته منظمة ال�سحة العاملية -وفق التقارير ال�سادرة عنها- جائحة عاملية، 

ول دواء له اأو لقاح حتى الآن. 

لقد اأحدث ظهور هذا الفريو�ص و�سرعة انت�ساره خلاًل يف نظم احلياة على جميع 
الأ�سعدة، وكافة املجالت القت�سادية وال�سحية والجتماعية.... اإلخ، فتوقفت عجلة 

احلياة وم�سريتها الطبيعية من اأجل الوقاية من هذا الوباء واحلد من انت�ساره. 

فكان لبد من �سحذ الهمم وتكاتف جهود العلماء والأطباء كٌل يف جماله؛ ملواجهة 
هذه النازلة التي اأملت باملجتمع، وقد قارن و�ساحب ظهور هذا الوباء اأحكام ونوازل 
طارئة مل تكن موجودة من قبل، ومنها النوازل الفقهية املختلفة التي تتعلق بالكثري 
اأبواب الفقه والتي كرث طرحها والت�ساوؤل عن حكمها؛ مما ا�ستدعى راأي وبيان  من 
عن  احلرج  ورفع  اجلهل  ودفع  اللب�ص  لإزاحة  واملفتني؛  واملجتهدين  ال�سريعة  فقهاء 

امل�سلمني. 

ومكان،  زمان  لكل  وم�سلحة  �ساحلة  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 
بقواعدها  وم�ستجدات  نوازل  من  يظهر  ما  جميع  ومواجهة  ا�ستيعاب  على  قادرة 
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الكايف  العالج  فيها  لها  نازلة  فكل  العامة،  ومبادئها  الكلية  ومقا�سدها  الأ�سلية 
والدواء ال�سايف، قال الإمام ال�سافعي: “فلي�ست تنزل باأحد من اأهل دين اهلل نازلة اإل 

ويف كتاب اهلل الدليُل على �سبيل الهدى فيها”))). 

ولذا اأردت اأن اأدلو بدلوي يف بيان احلكم ال�سرعي لبع�ص الأحكام املتعلقة بهذه 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  عدوى  بنقل  اجلناية  عن  احلديث  خالل  من  اجلائحة، 
)كوفيد- 9))؛ ملا يف اجلناية بنقل عدوى هذا الفريو�ص من هالك النف�ص التي ُعنيت 
ال�سريعة بحفظها، وكانت من اأهم مقا�سدها؛ وملا يرتتب على ذلك من اأ�سرار تهدد 

الفرد واملجتمع. 

اأهمية البحث: 

تتجلى اأهمية هذا البحث فيما يلي: 

اأن هذا البحث يعالج نازلة فقهية مهمة تتعلق بهذه اجلائحة التي انت�سرت . )
نوازل  اأحكام  لبيان  اأ�سبحت ملحة وما�سة  فاإن احلاجة  ثم  العامل. ومن  يف 
فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9))، والذي اأ�سبح مما تعم به البلوى، ل 

�سيما فيما يتعلق بنقل العدوى به. 

امل�ستجدة، . 2 النوازل  ا�ستيعاب  على  وقدرتها  الإ�سالمية  ال�سريعة  دور  اإظهار 
وبيان الأحكام ال�سرعية ملا يطراأ من ق�سايا وم�ستجدات. 

كورونا؛ . 3 بفريو�ص  تتعلق  متخ�س�سة  فقهية  بدرا�سة  ال�سرعية  املكتبة  اإثراء 
اجلائحة  بهذه  املتعلقة  النوازل  تناولت  التي  الفقهية  البحوث  لقلة  نظًرا 

وبخا�سة يف باب اجلنايات. 

اأهداف البحث: 

يهدف هذا البحث اإلى ما يلي: 
الر�سالة لل�سافعي ))/9)).   (((
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معرفة احلكم ال�سرعي والتكييف الفقهي للجناية بنقل عدوى فريو�ص كورونا . )
امل�ستجد )كوفيد- 9))، والعقوبة الواجبة يف ذلك. 

امل�ساهمة يف ن�سر الوعي الفقهي يف املجتمع ببيان حكم هذه النازلة الفقهية . 2
التي يكرث طرحها وال�سوؤال عن حكمها بني عموم امل�سلمني. 

الرغبة يف امل�ساركة يف بيان بع�ص الأحكام الفقهية املتعلقة بهذا الوباء؛ تلبية . 3
للدعوة الكرمية من جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية. 

الدرا�ضات ال�ضابقة: 
مل اأجد - بح�سب اطالعي - درا�سات �سابقة متعلقة باجلناية بنقل عدوى فريو�ص 
بدرا�شة  املتعلقة  الدرا�شات  بع�ض  على  وقفت  واإمنا  )كوفيد-9)(،  امل�ستجد  كورونا 

الأمرا�ص املعدية بوجه عام، ومنها: 

�سعود . ) بن  عبدالإله  للدكتور  الإ�سالمي  الفقه  يف  املعدية  الأمرا�ص  اأحكام 
عام  �سعود،  بن  حممد  الإمام  جامعة  من  ماج�ستري  ر�سالة  وهي  ال�سيف، 

435)هـ 4)20م. 

ر�سالة . 2 وهي  حماد،  اأبو  ح�سن  ح�سام  للدكتور  املعدية  الأمرا�ص  نقل  اأحكام 
ماج�ستري من جامعة القد�ص، عام 437)هـ 6)20م. 

بحث . 3 وهو  طالب،  اآل  عبداهلل  بن  اأحمد  للدكتور  الأمرا�ص  بنقل  اجلناية 
خمت�سر من�سور على �سبكة النرتنت. 

وقد اأفدت من هذه الدرا�سات يف التاأ�سيل العام لق�سية نقل العدوى، ومتيز هذا 
اأنه يهتم - ب�سكل م�ستقل ومف�سل - بدرا�سة اجلناية بنقل عدوى  البحث عنها يف 
فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9))، �سواًء كانت عن طريق العمد اأو اخلطاأ، و�سواًء 
كان النقل لفرد اأو جماعة، والعقوبة الواجبة جتاه ذلك، كما تناول البحث امل�سوؤولية 
اأو عن  اأو خطاأً،  عمًدا  الفريو�ص  بهذا  العدوى  نقل  الطبيب يف  ت�سبب  اجلنائية عن 

طريق الإهمال وعدم الحرتاز، والعقوبة الواجبة جتاه ذلك. 
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منهج البحث:  
اتبعت يف هذا البحث املنهج ال�ستقرائي الو�سفي التحليلي املقارن. 

وذلك با�ستقراء م�سائل البحث وتتبع جزئياته وجمع مادته العلمية من امل�سادر 
دقيًقا، مع  وت�سويرها ت�سويًرا  وتكييفها  البحث  وبو�سف م�سائل  املختلفة.  الفقهية 
بيان اآراء الفقهاء يف امل�شاألة وعر�شها وحتليليها وذكر اأدلتهم ومناق�شتها، ومقارنتها 
والرتجيح بينها، وا�شتنباط الأحكام ال�شرعية املتعلقة باجلناية بنقل العدوى بفريو�ض 

كورونا امل�ستجد. 

وقد اتبعت املنهج العلمي املتعارف عليه يف كتابة الأبحاث العلمية من عزو وتوثيق 
وتخريج وتعريف للم�سطلحات ونحو ذلك. 

خطة البحث: 
ا�ستمل البحث على مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة. 

املقدمة: وت�ستمل على اأهمية املو�سوع واأهدافه ومنهج البحث وخطته. 

التمهيد: يف التعريف بفريو�ص كورنا امل�ستجد )كوفيد- 9)). 

املبحث الأول: حكم نقل عدوى فريو�ص كورنا عمًدا.  وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: حكم نقل عدوى فريو�ص كورنا عمًدا لفرد معني.  وفيه فرعان: 

الفرع الأول: اأن يوؤدي نقل عدوى فريو�ص كورنا عمًدا اإلى موت الفرد امل�ساب. 

الفرد  موت  اإلى  عمًدا  كورنا  فريو�ض  عدوى  نقل  يوؤدي  ل  اأن  الثاين:  الفرع 
امل�ساب. 

املطلب الثاين: حكم نقل عدوى فريو�ض كورنا عمًدا جلماعة. 

املبحث الثاين: حكم نقل عدوى فريو�ض كورنا خطاأ.  وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: اأن يوؤدي نقل عدوى فريو�ص كورنا خطاأ اإلى موت الفرد امل�ساب. 
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املطلب الثاين: اأن ل يوؤدي نقل عدوى فريو�ض كورنا خطاأ اإلى موت الفرد امل�شاب. 

املبحث الثالث: م�سوؤولية الطبيب عند الت�سبب يف نقل العدوى بفريو�ص كورنا.  وفيه 
مطلبان: 

املطلب الأول: حكم ت�سبب الطبيب يف نقل عدوى فريو�ص كورنا عمًدا. 

وفيه  خطاأ.   كورنا  فريو�ض  عدوى  نقل  يف  الطبيب  ت�شبب  حكم  الثاين:  املطلب 
ثالثة فروع: 

الفرع الأول: خطاأ الطبيب ب�سبب اجلهل. 

الفرع الثاين: خطاأ الطبيب ب�شبب التعدي والتق�شري. 

الفرع الثالث: خطاأ الطبيب ب�سبب الإهمال وقلة الحرتاز والأخذ بالتدابري 
الوقائية الالزمة. اخلامتة: وت�ستمل على اأهم النتائج والتو�سيات. 

وبعد، فهذا جهدي، فاإن كان من توفيق فبف�سل اهلل وتوفيقه، واإن كانت الأخرى 
فح�شبي اأين ب�شر مني الزلل والن�شيان، واهلَل اأ�شاأُل العفو والغفران. 

)ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ( ]هود: 88[. 



اجلناية بنقل عدوى  فريوس كورونا املستجد 

)كوفيد-19(   دراسة فقهية مقارنة

العدد  احلادي واخلمسون  577العدد  احلادي واخلمسون 576

التمهيد
يف التعريف بفريو�س كورنا امل�ستجد )كوفيد- 19(

اأوًل: التعريف بفريو�س كورنا امل�ضتجد )كوفيد- 9)(: 
ا با�سم املر�ص  مر�ص فريو�ص كورونا 9)20 )اخت�ساًرا كوفيد-9))، وُيعرف اأي�سً
التنف�سي احلاد املرتبط بفريو�ص كورونا امل�ستجد 9)20، وهو تنف�سي ُي�سببه فريو�ص 
2).  هذا  كوف  ال�سديدة )�سار�ص  احلادة  التنف�سية  باملتالزمة  املرتبط   2 كورونا 
مرة  لأول  امل�ستجد  الفريو�ص  اكُت�سف  �سار�ص.  من فريو�ص  جًدا  قريٌب  الفريو�ص 
الوقت  ذلك  منذ  العامل  حول  وانت�سر   ،20(9 عام  مدينة )ووهان) ال�سينية  يف 

م�سبًبا جائحة فريو�ص كورونا 9)20-2020 العاملية. 

اأن   2020 فرباير  من  ع�سر  احلادي  العاملية يف  ال�سحة  اأعلنت منظمة  وقد 
ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  واأ�سار  للمر�ص،  الر�سمي  ال�سم  هو  كوفيد-9) 
العاملية تيدرو�ص اأدهانوم غيربي�سو�ص اإلى اأن مقطع )كو) ي�سري اإلى )كورونا) ومقطع 
)يف( ي�شري اإلى )فريو�ض( ومقطع )د( يعني داء )بالإجنليزية Disease)، اأما رقم 
)9)) في�سري اإلى العام؛ اإذ اأُعلن عن تف�سي املر�ص اجلديد ب�سكل ر�سمي يف احلادي 
اأن الهدف من اختيار ال�سم كان  والثالثني من دي�سمرب عام 9)20. ذكر تيدرو�ص 
جتنب ربط املر�ص مبنطقة جغرافية معينة )اأي ال�سني)، اأو نوع من احليوانات، اأو 
جمموعة من الب�سر، مبا يتما�سى مع التو�سيات الدولية الهادفة اإلى ت�سمية الأمرا�ص 

ب�شكل مينع حتري�ض الو�شم الجتماعي. 

يف حني ُيدعى املر�ص با�سم )كوفيد-9)) تدعو منظمة ال�سحة العاملية الفريو�ص 
امل�سوؤول عن املر�ص با�سم فريو�ص )كورونا 2) املرتبط باملتالزمة التنف�سية احلادة 
كورونا  فريو�ص  با�سم  يدعى  ذلك  قبل  الفريو�ص  كان   .(2 كوف  )�سار�ص  ال�سديدة 
ا ت�سمية )فريو�ص كوفيد-9))،  امل�ستجد 9)20. ت�ستخدم منظمة ال�سحة العاملية اأي�سً
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و )الفريو�ص امل�سوؤول عن كوفيد-9)) يف اخلطابات العلنية. اأعلنت منظمة ال�سحة 
طوارئ  وحالة  عاملية  9)20-2020 جائحة  كورونا  تف�سي فريو�ص  اعتبار  العاملية 

ال�سحة العامة حمل الهتمام الدويل))). 

النووي  احلم�ص  فريو�سات  من  كبرية  عائلة  هي   (CoV( كورونا  وفريو�سات 
ا ترتاوح من نزلت الربد ال�سائعة اإلى الأمرا�ص  الريبي )RNA) التي ت�سبب اأمرا�سً
ومتالزمة   ،(MERS-CoV( التنف�سية  الأو�سط  ال�سرق  متالزمة  مثل  حدة  الأكرث 
اجلهاز التنف�سي احلادة الوخيمة )SARS-CoV). وعلى الرغم من اأنه مت ت�سجيل 
معظم احلالت مبدئًيا يف جمهورية ال�سني، اإل اأن )COVID-19) امتد اإلى عدد 
الناحية  من  وا�سح  ب�سكل  اجلديد  كورونا  فريو�ص  ويختلف  العامل،  حول  الدول  من 
احلالت  فحو�سات  متابعة  حالًيّا  وتتم  لـ)�سار�ص)،  امل�سبب  الفريو�ص  عن  اجلينية 

امل�سابة، وعندما تكتمل �ستعطي �سورة اأكرث و�سوًحا)2). 

ثانًيا: اأعرا�س الإ�ضابة بفريو�س كورنا امل�ضتجد )كوفيد-9)(: 
فريو�ص كورونا 9)20 مر�ص تنف�سي حاد يوؤثر ب�سكل رئي�ص على الرئتني، وتتمثل 
وال�سعال اجلاف يف  الأكرث �سيوًعا ملر�ص كوفيد-9) يف  احلمى والإرهاق  الأعرا�ص 
يف   %89 ا�ستمر  بينما  باحلمى  الأ�سخا�ص  من   %44 اأ�سيب  فقد  الدرا�سات،  اإحدى 
الإ�سابة باحلمى يف مرحلٍة ما اأثناء دخولهم امل�ست�سفى، وعدم وجود حمى ل يثبت 

خلو ال�سخ�ص من املر�ص. 

وت�سمل الأعرا�ص  الأخرى الأقل �سيوًعا -ولكن قد ُي�ساب بها بع�ص  املر�سى-: 
الآلم والأوجاع، واحتقان الأنف،  وال�سداع، والتهاب امللتحمة، واأمل احللق، والإ�سهال، 
 وفقدان حا�سة الذوق اأو ال�سم، 30%  فقط من احلالت املوؤكدة تعر�سوا لفقدان حا�سة 

ال�سم يف جنوب كوريا. 
https://www.who.int/ar/ العاملية:  ال�سحة  )Coved-19):  منظمة  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص   (((
ويكبيديا:  مو�سوعة   ،emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

. https://ar.wikipedia.org/wiki/%

.https: //covid19awareness. sa/ ما هو فريو�ص كورونا امل�ستجد: موقع وزارة ال�سحة ال�سعودية  (2(
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 وظهور طفح جلدي  اأو تغري لون اأ�سابع اليدين اأو القدمني. وعادة ما  تكون هذه 
الأعرا�ص خفيفة وتبداأ ب�سكل تدريجي.  وي�ساب بع�ص النا�ص بالعدوى دون اأن ي�سعروا 

اإل  باأعرا�ص خفيفة جًدا.  

اأعرا�ص  لديهم  تتطور  اأو  عر�سيني،  غري  املر�ص  بعدوى  امل�سابون  يكون  وقد 
ل  الذين  امل�سابني  ون�سبة  التنف�ص.  و�سيق  وال�سعال  احلمى  مثل  بالإنفلونزا  �سبيهة 
تظهر عليهم اأعرا�ص غري وا�سحة حتى مار�ص 2020م، فقد اأفادت املراكز الكورية 
ملكافحة الأمرا�ص والوقاية منها )KCDC) اأن 20% من احلالت املوؤكدة ظلت بدون 

اأعرا�ص اأثناء اإقامتهم يف امل�ست�سفى. 

اإلى عالج خا�ص.  املر�ص دون  احلاجة  النا�ص )نحو 80%) من   ويتعافى معظم 
ولكن الأعرا�ص ت�ستد  لدى �سخ�ص واحد تقريًبا من بني كل خم�سة اأ�سخا�ص  م�سابني 
الإ�شابة  خماطر  وتزداد  يف  التنف�ض،  �شعوبة  من  فيعاين  )كوفيد-9)(،  مبر�ص 
مثل  امل�سابني مب�ساكل �سحية  اأخرى،  والأ�سخا�ص  امل�سنني  وخيمة  بني  مب�ساعفات 

ارتفاع �سغط الدم اأو اأمرا�ص القلب والرئة  اأو ال�سكري اأو ال�سرطان))). 

ويف حني اأن معظم من ي�سابون بفريو�ص كورونا )كوفيد-9)) ل يعانون اإل من 
اعتالل خفيف اأو غري م�سحوب مب�ساعفات، فاإن نحو 4)% منهم يعانون من املر�ص 
الوخيم الذي يتطلب الإيداع يف امل�ست�سفيات والدعم بالأك�سجني، ويحتاج 5% منهم 

اإلى الإيداع يف وحدات العناية املركزة)2). 

وكما هو �سائع مع الإ�سابة بالأمرا�ص هناك تاأخري بني حلظة اإ�سابة ال�سخ�ص 
https://www.who.int/ar/ العاملية:  ال�سحة  ) منظمة   :(Coved-19( امل�ستجد  كورونا  فريو�ص   (((
ويكبيديا:  مو�سوعة   ،emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

.https://ar.wikipedia.org/wiki/%

فريو�ص كورونا امل�ستجد )Coved-19):  منظمة ال�سحة العاملية:  (2(
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-
guidance.



د. سعاد حممد عبد اجلواد بلتاجي

العدد  احلادي واخلمسون  581العدد  احلادي واخلمسون 580

وفرتة  احل�سانة)))،  بفرتة  ي�سمى  ما  وهذا  عليه،  الأعرا�ص  ظهور  ووقت  مرة  لأول 
اأيام، وقد ترتاوح بني  اإلى �ستة  احل�سانة لفريو�ص كورونا عادة ما تكون من خم�سة 
ظهرت  امل�سابني  الأ�سخا�ص  من   %5  .97 اأن  من  الرغم  على  يوًما،   (4 اإلى  يومني 

عليهم الأعرا�ص يف غ�سون )). 5 يوًما من الإ�سابة)2). 

ثالًثا-طرق انتقال العدوى بفريو�س كورونا )كوفيد- 9)(: 

ينت�سر الفريو�ص يف العادة بني الأ�سخا�ص اأثناء الت�سال الوثيق بينهم، غالًبا عرب 
قطرات �سغرية من الرذاذ التي تنتج عن طريق ال�سعال والعطا�ص والتحدث، ت�سقط 
هذه القطرات عادًة على الأر�ص اأو على الأ�سطح بدًل من ال�سفر عرب الهواء مل�سافات 
باملر�ص عن طريق   الأ�سخا�ص  �سيوًعا قد ي�ساب بع�ص  الأقل  طويلة، ويف احلالت 
مل�ص الأ�سطح امللوثة ثم مل�ص وجههم، يكون الفريو�ص اأكرث قابلية للعدوى خالل الأيام 
الثالثة الأولى بعد ظهور الأعرا�ض، على الرغم من اأن العدوى ميكن اأن حتدث قبل 

ظهور هذه الأعرا�ص، ومن اأ�سخا�ص ل تظهر عليهم اأعرا�ص املر�ص. 

البال�ستيكية  الأ�سطح  على  اأيام  ثالثة  حتى  حًيا  الفريو�ص  يظل  اأن   وميكن 
واحلديدية. بينما يبقى فريو�ص )SARS-CoV-2) حًيا حتى ثالثة اأيام على الأ�سطح 
ا يف الرباز، لكن  اأو ملدة ثالث �ساعات يف الهباء اجلوي. وقد ُعرث على الفريو�ص اأي�سً
حتى اآذار )مار�ص) 2020 مل يكن معروًفا بعد ما اإذا كان انتقاله عن طريق فموي-

�سرجي ممكًنا، لكن يف هذه احلالت من املتوقع اأن تكون املخاطر منخف�سة. 

املنت�شرة. وقد  املن�شاأ، من خالل العدوى  الفريو�ض طبيعي وحيواين  باأن  ويعتقد 
نوفمرب  �سهر  يف  ال�سني  يف )ووهان) يف  الب�سر  اإلى  الأولى  للمرة  الفريو�ص  انتقل 
اآخر  اإلى  �سخ�ص  من  ينتقل  الأ�سا�سي  العدوى  م�سدر  واأ�سبح   ،20(9 دي�سمرب  اأو 
فرتة احل�سانة: وهي امل�سافة الفا�سلة بني حلظة انتقال العدوى اإلى ال�سخ�ص وبداية ظهور اأعرا�ص   (((

https://www.aleqt.com/2020/04/01/article_1794786. html .الإ�سابة عليه
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavi- العاملية:  ال�سحة  منظمة   (2(

.https://ar wikipedia. org/wiki/% :مو�سوعة ويكبيديا ،rus-2019/technical-guidance
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بحلول اأوائل يناير 2020، و حدثت اأول اإ�سابة معروفة يف 7) نوفمرب 9)20، وبحلول 
اأُبلغ عن 67،790 حالة و3،075 وفاة ب�سبب الفريو�ص يف مقاطعة  5)مار�ص 2020، 

)هوبي)؛ اأما معدل الإماتة فكان %54.4. 

توؤمن  بالفريو�ص  ال�سابقة  العدوى  كانت  اإذا  فيما  الآن  حتى  العلماء  يعرف  ل 
اأمًرا  املناعة  اكت�ساب  وُيعترب  التعايف من املر�ص،  الأمد بعد  للم�ساب مناعة طويلة 
بع�ص  لكن  الأخرى،  التاجية  للفريو�سات  النمطي  ال�سلوك  على  بالعتماد  مرجًحا 
للفريو�ص  اإيجابية  نتائج خمربية  وقت لحق  �سجلوا يف  )كوفيد-9))  املتعافني من 

بعد ال�سفاء من املر�ص ال�سابق اأو خطاأ يف التحليل املخربي. 

رابًعا- التدابري الوقائية ملنع الإ�ضابة بفريو�س كورونا )كوفيد- 9)(: 
تت�سمن الإجراءات الهادفة اإلى منع العدوى غ�سل اليدين ب�سكل متكرر،  والتباعد 
الجتماعي )املحافظة على م�سافة كافية بني الأفراد)، وجتنب مل�ص الوجه، كما ُين�سح 
بارتداء الأقنعة الطبية ملن ُي�ستبه بحملهم للفريو�ص ولالأ�سخا�ص الذين يعتنون بهم، 
بينما ل ُين�سح عامة ال�سعب بارتدائها، ول يوجد حتى الآن لقاح اأو عالج فريو�سي 
فعال �سد )كوفيد-9))، وترتكز جهود التدبري على عالج الأعرا�ص ودعم الوظائف 
احليوية والعزل والتدابري التجريبية؛ نظًرا لأنه من غري املتوقع توفر لقاح لفريو�ص 
)كورونا-2) املرتبط باملتالزمة التنف�سية ال�سديدة قبل عام )202 على اأقل تقدير، 
ا  ويعتمد تدبري جائحة )كوفيد-9)) على خف�ص ذروة اجلائحة، الأمر املعروف اأي�سً
اإلى خف�ص معدل  تدابري هادفة  با�سم )ت�سطيح منحني اجلائحة) من خالل عدة 
اإغراق  احتمال  تقليل  على  الإ�سابة  انت�سار  اإبطاء  ي�ساعد  جديدة.  اإ�سابات  ظهور 
اخلدمات ال�سحية، الأمر الذي ي�سمح بح�سول امل�سابني على عناية �سحية اأف�سل، 

ويوفر وقًتا اأكرب من اأجل تطوير لقاح اأو عالج نوعي. 

ت�سبه الإجراءات الوقائية املن�سوح بها لتقليل احتمال العدوى يف املناطق املوبوءة 
ُن�سرت لفريو�سات كورونا الأخرى: البقاء يف املنزل، وجتنب  اإجراءات الوقاية التي 
ال�ساخن،  واملاء  بال�سابون  كثرًيا  اليدين  وغ�سل  الجتماعية،  والن�ساطات  ال�سفر 
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الفم  اأو  الأنف  اأو  العينني  مل�ض  وجتنب  اجليدة،  التنف�شية  النظافة  �شروط  وتطبيق 
احتكاك  تقليل  اإلى  الجتماعي  الإبعاد  و�سائل  وتهدف  املغ�سولتني،  غري  باليدين 
امل�سابني مع جمموعات كبرية من خالل اإغالق املدار�ص واأماكن العمل وتقييد ال�سفر 

واإلغاء التجمعات الكبرية. 

اإذا  فقط)))،  الطبية  الكمامة  با�ستخدام  ُين�سح  العاملية،  ال�سحة  وتبًعا ملنظمة 
مبن  اأو  مب�ساب  ال�سخ�ص  هذا  يعتني  عندما  اأو  يعط�ص،  اأو  ي�سعل  ال�سخ�ص  كان 
ُي�ستبه باإ�سابته، بهدف الوقاية من انت�سار الفريو�ص، وين�سح مركز مكافحة الأوبئة 
واتقائها يف الوليات املتحدة الأمريكية ببقاء الأفراد امل�سابني يف املنزل اإل يف حال 
طلب امل�ساعدة الطبية، والت�سال قبل الذهاب اإلى مقدم الرعاية ال�سحية، وارتداء 
ُي�ستبه بانت�سار العدوى �سمنه،  اأو مكان  قناع الوجه لدى التعر�ص ل�سخ�ص م�ساب 
وتغطية الفم مبنديل عند ال�سعال والعطا�ص، وغ�سل اليدين بانتظام باملاء وال�سابون 

وجتنب م�ساركة الأدوات ال�سخ�سية. 

وين�سح مركز مكافحة الأوبئة الأ�سخا�ص باأن يغ�سلوا اأيديهم ملدة ل تقل عن 20 
اأو عندما تبدو اليدان مت�سختني، وقبل  اإلى احلمام،  ا بعد الذهاب  ثانية، خ�سو�سً
ا با�ستخدام  الطعام، وبعد تنظيف الأنف، اأو ال�سعال، اأو العطا�ص. ين�سح املركز اأي�سً
معقم اليدين الكحويل ذي تركيز كحول ل يقل عن 60%، وذلك فقط يف حال عدم 
مل�ص  بعدم  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتن�سح  وال�سابون.  املاء  من  يكفي  ما  وجود 
العينني اأو الأنف اأو الفم باليدين غري املغ�سولتني. ويجب جتنب الب�سق يف الأماكن 

ا)2).  العامة اأي�سً
هذه التو�سية كانت عند اأول ظهور فريو�ص كورونا امل�ستجد، اأما الآن فاأ�سبحت التو�سية بلب�سها للجميع.   (((
https://www.who.int/ar/ العاملية:  ال�سحة  )Coved-19):  منظمة  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص   (2(
ويكبيديا:  مو�سوعة   ،emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
ومكافحتها)وقاية)  الأمرا�ص  من  للوقاية  الوطني  املركز   ،https://ar.wikipedia.org/wiki/%
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/ :اململكة العربية ال�سعودية

.revised-covid19-guidelines-wmb-ar/
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امل�ضتجد )كوفيد 9)( وقت كتابة  الواردة ب�ضاأن فريو�س كورونا  اآخر الإح�ضائيات 

البحث: 

جاء يف تقرير املركز الوطني للوقاية من الأمرا�ص ومكافحتها باململكة العربية 
23�سوال)44)هـ،  بتاريخ:  كورونا  حلالت  اليومي  بالتحديث  اخلا�ص  ال�سعودية، 

املوافق 5)/2020/6م ما يلي: 

• عدد احلالت املوؤكدة: )38،)7،94. 	

• اإجمايل حالت ال�سفاء: 3،793،274. 	

• ن�سبة املتعافني من اإجمايل عدد احلالت املوؤكدة: %47،77. 	

• اإجمايل الوفيات: 433،998. 	

• ن�سبة الوفيات من اإجمايل عدد احلالت املوؤكدة: %5،47))). 	

بتاريخ  للحالت  اليومي  بالتحديث  اخلا�ص  ومكافحتها  الأمرا�ص  من  للوقاية  الوطني  املركز  تقرير   (((
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/daily-updates-ar/ :2020/6/(5، ولالطالع على اآخر التحديثات 

بعد هذا التاريخ يراجع هذا املوقع. 
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املبحث الأول

حكم نقل عدوى فريو�س كورنا عمًدا

املطلب الأول
حكم نقل عدوى فريو�س كورنا عمًدا لفرد معني

الفرع الأول: اأن يوؤدي نقل عدوى فريو�س كورنا عمًدا اإلى موت الفرد امل�ضاب. 

قد يتعمد اأحد الأ�سخا�ص امل�سابني بفريو�ص )كورونا) امل�ستجد نقل العدوى بهذا 
ثم  املعني  لذلك  العدوى  فتنتقل  به،  العدوى  اإحلاق  قا�سًدا  �سليم؛  ل�سخ�ص  املر�ص 

ميوت بعد ذلك. 

ولبيان حكم هذه ال�سورة لبد من معرفة مدى انطباق �سوابط القتل العمد على 
هذه ال�سورة، والتكييف الفقهي لها، ويتجلى ذلك يف م�ساألتني: 

امل�ضاألة الأولى: مدى انطباق �ضوابط القتل العمد على املوت بنقل العدوى 
بفريو�س كورونا. 

اأوًل: �ضابط القتل العمد))(: 

اختلف الفقهاء يف اأنواع القتل على اأقوال ثالثة:   (((
القول الأول: ذهب احلنفية اإلى اأن القتل خم�ضة اأنواع: عمد، و�ضبه عمد، وخطاأ، وما جرى جمرى 

اخلطاأ، والقتل بالت�ضبب. 
اأجري  اأو ما  والر�سا�ص،  وال�سكني والرمح  القاتل �سرب غريه ب�سالح، كال�سيف  العمد: ما تعمد فيه 

جمرى ال�سالح يف تفريق اأجزاء اجل�سد، كاملحدد من اخل�سب، واحلجر، والنار، والإبرة يف مقتل. 
و�ضبه العمد: عند اأبي حنيفة اأن يتعمد ال�سرب مبا لي�ص ب�سالح ول ما اأجري جمرى ال�سالح. 

القتل اخلطاأ: هو الذي ل يق�سد به القتل اأو ال�سرب، وهو نوعان: 
خطاأ يف الق�سد اأو ظن الفاعل: وهو اأن يرمي �سيًئا، يظنه �سيًدا، فاإذا هو اإن�سان، اأو يظنه حربًيا فاإذا . )

هو م�سلم، اأي اأن اخلطاأ راجع اإلى فعل القلب وهو الق�سد. 
ا اأو �سيًدا، في�سيب اآدمًيا، اأو يق�سد رجاًل، في�سيب غريه، . 2 خطاأ يف الفعل نف�سه: وهو اأن يرمي غر�سً

اأي اأن اخلطاأ راجع اإلى اأداة الرمي. =
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= وما اأجري جُمرى اخلطاأ: هو امل�ستمل على عذر �سرعي مقبول، كانقالب نائم على اآخر فيقتله. 
والقتل بالت�سبب: هو احلادث بوا�سطة غري مبا�سرة، كمن حفر حفرة اأو بئًرا يف غري ملكه، يف طريق 
عام بغري اإذن ال�سلطات، فوقع فيها اإن�سان ومات، اأو و�سع حجًرا اأو خ�سبة على قارعة الطريق، فعرث 
به اإن�سان، فمات، ومثل �سهود الق�سا�ص اإذا رجعوا عن �سهادتهم، بعد قتل امل�سهود عليه. )الهداية يف 
لتعليل املختار )22/5)،  �سرح بداية املبتدي )442/4، 443)، بداية املبتدي )�ص: 239)، الختيار 

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )6/)0))، الفقه الإ�سالمي واأدلته للزحيلي )7/7)56). 
القول الثاين: ذهب ال�ضافعية واحلنابلة اإلى اأن القتل ثالثة اأنواع: قتل عمد، و�ضبه عمد، وخطاأ. 

والقتل العمد: هو ق�سد الفعل العدوان وال�سخ�ص مبا يقتل غالًبا، جارٍح، اأو مثقل، مبا�سرة، اأو ت�سبًبا، 
كحديد و�سالح وخ�سبة كبرية، واإبرة يف مقتل، اأو غري مقتل كفخذ واألية اإن حدث تورم واأمل وا�ستمر 

حتى مات، اأو كاأن قطع اإ�سبع اإن�سان، ف�سرت اجلراحة اإلى النف�ص ومات. 
و�ضبه العمد: هو ق�سد الفعل العدوان وال�سخ�ص مبا ل يقتل غالًبا، ك�سرب بحجر خفيف اأو لكمة باليد، 
اأو ب�شوط، اأو ع�شا �شغريين اأو خفيفني، ومل يوال بني ال�شربات، واأل يكون ال�شرب يف مقتل، اأو كان 
امل�سروب �سغرًيا اأو �سعيًفا، واأل يكون حر اأو برد م�ساعد على الهالك، واأل ي�ستد الأمل ويبقى اإلى املوت. 
فاإن كان �شيء من ذلك فهو عمد؛ لأنه يقتل غالًبا. ول ق�شا�ض يف �شبه العمد، واإمنا فيه دية مغلظة 

اأبّينها يف بحث الديات. 
واخلطاأ: هو القتل احلادث بغري ق�سد العتداء ل للفعل، ول لل�سخ�ص، كاأن وقع �سخ�ص على اآخر فمات، 
اآدمًيا فاأ�ساب غريه فمات. )املجموع  اأو رمى  اإن�ساًنا فمات،  اأو دابة، فاأ�سابت الرمية  اأو رمى �سجرة 
�سرح املهذب )9)/5)، الفقه املنهجي على مذهب الإمام ال�سافعي )2/8))، منهاج الطالبني وعمدة 
املفتني يف الفقه )�ص: 269)، كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار )�ص: )45)، املغني لبن قدامة 
)260/8)، العدة �سرح العمدة )�ص: 525)، الفروع وت�سحيح الفروع )9/)35)، �سرح الزرك�سي على 

خمت�سر اخلرقي )50/6)، الفقه الإ�سالمي واأدلته للزحيلي )9/7)56). 
املذكوران  القتل نوعان: عمد، وخطاأ؛ لأنهما  اأن  املالكية يف م�ضهور مذهب:  الثالث: ذهب  القول 
اأو رابًعا زاد على الن�س،  فقط يف القراآن الكرمي، لبيان حكم نوعي القتل، فمن زاد ق�ضًما ثالًثا 

واأنكر مالك �ضبه العمد. 
اأما العمد: فهو اأن يق�سد القاتل القتل مبا�سرة ب�سرب مبحدد اأو مثقل، اأو ت�سبًبا باإحراق اأو تغريق اأو 
خنق، اأو �ُسّم اأو غريها، كمنع طعام اأو �سراب قا�سًدا به موته، فمات، اأو ق�سد جمرد التعذيب، �سواء 
مبا يقتل غالًبا اأو مبا ل يقتل غالًبا، اإن فعل ذلك لعداوة اأو غ�سب ل على وجه التاأديب. فاإن كان القتل 
ب�سبب ال�سرب على وجه اللعب اأو التاأديب فهو من اخلطاأ، اإن كان ال�سرب بنحو ق�سيب، ل بنحو �سيف.
اأو رمى �سيًدا  فقتله،  اإن�سان على غريه  �سقط  لو  القتل، كما  ول  ال�سرب  األ يق�سد  فهو  واأما اخلطاأ: 

فاأ�ساب اإن�ساًنا.
اأنه كالعمد. )ال�سرح الكبري  القتل، وامل�سهور عندهم  اأن يق�سد ال�سرب ول يق�سد  و�ضبه العمد: هو 
لل�سيخ الدردير )242/4)، التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب )52/8)، جامع الأمهات )�ص: 

488)، الفقه الإ�سالمي واأدلته للزحيلي )5620/7).
ويالحظ مما �سبق اأن الفقهاء اتفقوا على بع�ص حالت القتل العمد كالقتل ب�سالح، وعلى حالة القتل 

اخلطاأ، واختلفوا يف حالت ثالث: هي القتل �سبه العمد، وما اأجري جمرى اخلطاأ، والقتل ب�سبب. =
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اختلف الفقهاء يف تعريف القتل العمد و�سابطه على قولني: 

القول الأول:اأن القتل العمد العدوان))) هو ما تعمد فيه �سخ�ص �سرب اآخر مبا 

كبري  بغريهما كحجر  اأم  ال�سالح،  وما جرى جمرى  ب�سالح  كان  �سواًء  غالًبا،  يقتل 
اأو خ�سبة كبرية، مبا�سرة كان اأو ت�سبًبا)2). واإليه ذهب جمهور الفقهاء -املالكية)3)، 
وال�سافعية)4)، واحلنابلة)5)، واأبو يو�سف وحممد من احلنفية)6)-، وبه قال النخعي، 

والزهري، وابن �سريين، وحماد، وعمرو بن دينار، وابن اأبي ليلى، واإ�سحاق)7). 
= كما يالحظ اأن الفقهاء اعتمدوا يف اإثبات العمد و�سبه اخلطاأ، على الآلة امل�ستعملة يف القتل باعتبارها 

دلياًل مادًيا اأو ح�سًيا على توافر الق�سد اأي )العمد) )الفقه الإ�سالمي واأدلته للزحيلي )5620/7). 
العمد العدوان: العمد اأي الق�سد، واأما العدوان هو ما كان لعداوة باأن كان غ�سًبا ل لعًبا ول اأدًبا. �سرح   (((

الزرقاين على خمت�شر خليل وحا�شية البناين )2/8)). 
الهداية يف �سرح بداية املبتدي )443/4).   (2(

“... فاأما العمد فيجمعه و�سفان: اأحدهما: ق�سد اإتالف النف�ص. والآخر:  التلقني )84/2))، وفيه:   (3(
اأن يكون باآلة تقتل غالًبا من حمدد اأو مثقل اأو باإ�سابة املقاتل كع�سر الأنثيني و�سدة ال�سغط واخلنق 
ويلحق بذلك املم�سك لغريه على من يريد قتله عمًدا عاملًا بذلك فيلزمه القود كالذابح”، التاج والإكليل 

)304/8)، املخت�سر الفقهي لبن عرفة )527/9). 
اأو  جارح  غالبا  يقتل  مبا  وال�سخ�ص  الفعل  ق�سد  وهو  “العمد  وفيه:   ،(269 )�ص:  الطالبني  منهاج   (4(
مثقل”، منت اأبي �سجاع )�ص: 37)، وفيه: “العمد املح�ص اأن يعمد اإلى �سربه مبا يقتل غالبا ويق�سد 
قتله بذلك”، التنبيه يف الفقه ال�سافعي )�ص: 4)2)، البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي )))/297)، 

عمدة ال�سالك وعدة النا�سك )�ص: 227). 
املغني لبن قدامة )260/8، )26)، وفيه: “م�ساألة: قال: )فالعمد ما �سربه بحديدة، اأو خ�سبة كبرية   (5(
فوق عمود الف�شطاط، اأو حجر كبري الغالب اأن يقتل مثله، اأو اأعاد ال�شرب بخ�شبة �شغرية، اأو فعل به 
فعال الغالب من ذلك الفعل اأنه يتلف) وجملة ذلك اأن العمد نوعان: اأحدهما، اأن ي�سربه مبحدد، وهو 
ما يقطع، ويدخل يف البدن، كال�سيف وال�سكني وال�سنان، وما يف معناه مما يحدد فيجرح، من احلديد، 
والنحا�ص، والر�سا�ص، والذهب، والف�سة، والزجاج، واحلجر، والق�سب، واخل�سب، فهذا كله اإذا جرح 
به جرًحا كبرًيا، فمات، فهو قتل عمد، ل خالف فيه بني العلماء، فيما علمناه. النوع الثاين، القتل بغري 
ا”،  املحدد، مما يغلب على الظن ح�سول الزهوق به عند ا�ستعماله فهذا عمد موجب للق�سا�ص اأي�سً

العدة �سرح العمدة )�ص: 525)، الفروع وت�سحيح الفروع )9/)35). 
ل�سان احلكام )�ص: 389)، وفيه: “وقال اأبو يو�سف وحممد  اإذا �سرب بحجر عظيم اأو بخ�سبة   (6(

عظيمة فهو عمد لأنه ل يق�سد به ال القتل”، الهداية يف �سرح بداية املبتدي )443/4). 
املغني لبن قدامة )8/)26).   (7(
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وقد ا�شتدل اجلمهور على حتقق العمد بكل ما يقتل غالبا -حجًرا كان اأو خ�شًبا 
كبرًيا، اأو غريهما- باأدلة كثرية، منها: 

من الكتاب: قوله تعالى: )ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ( ]الإ�سراء: 33[، . )
وهنا قتل مظلوًما)))، فاملقتول ظلمه القاتل حني قتله بغري حقه)2). 

�َص َجاِرَيٍة . 2 ا َر�صَّ َراأْ من ال�سنة: خرب ال�سحيحني: َعْن اأََن�ٍص : اأَنَّ َيُهوِديًّ
 ، َي الَيُهوِديُّ اأَْو ُفاَلٌن، َحتَّى �ُسمِّ اأَُفاَلٌن  ِبِك،  َفَعَل  َلَها: َمْن  َفِقيَل  َبنْيَ َحَجَرْيِن، 
َفُر�صَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيُّ  النَّ َفاأََمَر  َف،  اْعرَتَ َحتَّى  َيَزْل  َفَلْم  ِبِه،  َفِجيَء  ِبَراأْ�ِسَها،  ْت  َفاأَْوَماأَ
َراأْ�ُسُه ِباحِلَجاَرِة)3)، فثبت الق�سا�ص يف هذا بالن�ص)4). فقد دل احلديث على 

اأن القتل باحلجر املثقل الذي يح�سل به القتل غالًبا يوجب الق�سا�ص)5). 

من جهة القيا�ص: اأن هذا َقَتَل ظلًما َمَن يكافئه مبا الغالب اأن حتفه فيه فوجب . 3
عليه الق�سا�ص اأ�سله اإذا قتله مبحدد)6). 

اأن القتل مبا يقطع اجللد واللحم كال�سيف وال�سكني وال�سنان، . 4 من املعقول: 
اأو مبا حدد من اخل�سب واحلجر والزجاج وغريها، اأو مبا له مور وبعد غور 
كامل�سلة)7)، والن�ساب)8)، وما حدد من اخل�سب والق�سب، واأن ال�سرب باملثقل 

مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج )2/5)2)، كفاية النبيه يف �سرح التنبيه )5)/333).   (((
تف�سري يحيى بن �سالم ))/33)).   (2(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه )4/4) حدي )2746) كتاب الو�سايا، باب اإذا اأوماأ املري�ص براأ�سه اإ�سارة   (3(
بينة جازت، وم�سلم يف �سحيحه )300/3)) حديث )672)) كتاب الق�سامة واملحاربني والق�سا�ص 
والديات، باب ثبوت الق�سا�ص يف القتل باحلجر وغريه من املحددات، واملثقالت، وقتل الرجل باملراأة، 

واأخرجه غريهما. 
مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج )2/5)2)، كفاية النبيه يف �سرح التنبيه )5)/333).   (4(

�سرح امل�سكاة للطيبي الكا�سف عن حقائق ال�سنن )2460/8).   (5(
املنتقى �سرح املوطاأ )8/7))).   (6(

). خمتار ال�سحاح )�ص: 52)) مادة: )�سلل).  )امْلِ�َسلَُّة) ِباْلَك�ْسِر اْلإِْبَرُة اْلَعِظيَمُة َوَجْمُعَها )َم�َسالُّ  (7(
ُجُل نا�ِسًبا. والنا�ِسبُة: قوٌم َيْرموَن  َي الرَّ اب، َوِمْنُه �ُسمِّ ابة. والنا�ِسُب: ُذو النُّ�سَّ ْبُل، واحدُته ُن�سَّ اُب: النَّ النُّ�سَّ  (8(
اُب ُمتَِّخُذه. ل�سان العرب ))/757)  �سَّ اِب، والنَّ ابة: َيْرُموَن بالنُّ�سَّ هاُم. َوَقْوٌم َن�سَّ اُب: ال�سِّ اِب. والنُّ�سَّ بالنُّ�سَّ

مادة: )ن�سب). 



د. سعاد حممد عبد اجلواد بلتاجي

العدد  احلادي واخلمسون  589العدد  احلادي واخلمسون 588

اإن كان كبرًيا من حديد اأو خ�سب اأو حجر فمات منه وجب عليه القود؛ لأنه 
قتله مبا يقتل غالًبا))). فلو مل يجب فيه القود جلعل ذلك طريًقا اإلى اإ�شقاط 

الق�سا�ص و�سفك الدماء)2). 

القول الثاين: اأن القتل العمد هو اأن يتعمد �سرب املقتول يف اأي مو�سع من ج�سده 
باآلة تفرق الأجزاء، كال�سيف، والنار، واإليه ذهب اأبو حنيفة)3)، والظاهرية)4). 

وحجتهم: 

اأن العمد هو الق�سد، وهو فعل القلب ل يوقف عليه اإل بدليله؛ اإذ هو اأمر مبطن، 
امل�سقة،  مقام  ال�سفر  اأقيم  كما  تي�سرًيا،  مقامه؛  غالًبا  القاتلة  الآلة  ا�ستعمال  فاأقيم 
والنوم م�سطجًعا مقام اخلارج من ال�سبيلني والبلوغ مقام اعتدال العقل تي�سرًيا. والآلة 

القاتلة غالًبا هي املحددة؛ لأنها هي املعدة للقتل، فكان متعمًدا فيه عند ذلك)5). 

وعلى ذلك ميكن ا�ستخال�ص �سوابط القتل العمد عند اجلمهور واحلنفية على 
ما يلي: 

ال�شابط الأول: اأن يكون عمًدا، اأي ق�شًدا، باأن يق�شد اجلاين ال�شخ�ض والفعل 
القاتل)6)، وهذا ال�سابط ل خالف فيه بني الفريقني. 

املجموع �سرح املهذب )8)/373)  (((
اأحمد  الإمام  فقه  يف  الكايف   ،(373/(8( املهذب  �سرح  املجموع   ،((76/3( لل�سريازي  املهذب   (2(

)257/3)، املغني لبن قدامة )62/8)، املبدع يف �سرح املقنع )93/7)). 
خمت�سر القدوري )�ص84))، وفيه: “هو ما تعمد �سربه ب�سالح اأو ما اأجزي  جمرى  ال�سالح يف تفريق   (3(
الأجزاء كاملحدد من اخل�سب واحلجر والنار”، ويراجع: بداية املبتدي )�ص239)، تبيني احلقائق �سرح 

كنز الدقائق )00/6))، الهداية يف �سرح بداية املبتدي )442/4). 
املحلى بالآثار )0)/4)2)، وفيه: “والقتل ق�سمان: عمد، وخطاأ... فما تعمد به املرء مما قد ميات من   (4(
مثله - وقد ل ميات من مثله. قال اأبو حممد: : هذا عمد وفيه القود اأو الدية، كما يف �سائر العمد؛ 
لأنه عدوان، وقال : )ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ( ]البقرة: 94)[. وما تعمد به مما 

ل ميوت اأحد اأ�ساًل من مثله، فهذا لي�ص قتل عمد ول خطاأ - ول �سيء فيه اإل الأدب فقط...”.
تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )98/6)، اللباب يف �سرح الكتاب )3/)4))، الهداية يف �سرح بداية   (5(

املبتدي )442/4) 
جاء يف مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج )2/5)2): “)وهو) اأي العمد يف النف�ص )ق�سد   (6(

الفعل) العدوان )و) عني )ال�سخ�ص مبا يقتل) قطًعا اأو )غالًبا) قوله )جارح اأو مثّقل) جرى على =
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ال�شابط الثاين: اأن يكون عدواًنا بغري حق)))؛ لعداوة وغ�سب. وهذا ال�سابط ل 
خالف فيه بني الفريقني. 

ال�سابط الثالث: وهو اآلة القتل، وهو حمل خالف. 

والظاهرية  احلنفية  وعند  غالًبا،  تقتل  الآلة  تكون  اأن  ي�شرتط  اجلمهور  فعند 
ي�شرتط اأن تكون الآلة تقتل قطًعا باأن تفّرق الأجزاء. 

الرتجيح: 

عمًدا  القتل  اعتبار  عليها  ينبني  التي  ال�سوابط  الفقهاء يف  اختالف  ذكر  بعد 
فقد ات�سح اتفاق الفريقني على جميع ال�سوابط ما عدا الآلة امل�ستعملة يف القتل، 
والذي يبدو يل رجحانه -واهلل اأعلم- هو ما ذهب اإليه اجلمهور من ا�شرتاط كون 
الآلة تقتل غالًبا، فال ي�شرتط اأن تفرق الأجزاء كما قال احلنفية؛ وذلك لقوة ما �شبق 

ذكره من اأدلة. 

ثانًيا: مدى انطباق �ضوابط القتل العمد على من تعّمد نقل فريو�س كورونا ل�ضخ�س 
معني. 

بالنظر يف حال من تعمد نقل فريو�ص كورونا ل�سخ�ص معني يت�سح اأنه تتوافر فيه 
�سوابط القتل العمد؛ حيث ق�سد الفعل القاتل وال�سخ�ص املعني؛ عمًدا عدواًنا، كما 
اأن فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)) ح�سب التقارير والإح�سائيات الواردة يف 
ذلك)2) يعد قاتاًل يف ن�سبة من امل�سابني به؛ فن�سبة الوفيات به متحققة وواقعة فعاًل، 

ول عالج ول لقاح له حتى الآن)3). 
= الغالب ولو اأ�سقطهما كان اأولى لي�سمل ذلك القتل بال�سحر و�سهادة الزور ونحو ذلك”، الهداية يف 

�سرح بداية املبتدي )442/4). 
العمد العدوان الذي بغري حق. )ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )4)/57).   (((

ينظر الإح�سائيات الواردة يف التمهيد.   (2(
�سرحت منظمة ال�سحة العاملية باأنه ل يوجد حتى الآن لقاح اأو عالج فريو�سي فعال �سد كوفيد-9)،   (3(

وترتكز جهود التدبري على عالج الأعرا�ص ودعم الوظائف احليوية والعزل والتدابري التجريبية. 
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel- العاملية):  ال�سحة  منظمة  )موقع 

.coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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وعليه فاإنَّ َمْن تعمد نقل الفريو�ص لغريه ُيعد قاتاًل عمًدا عدواًنا متى مات امل�ساب 
ب�سبب العدوى ومت التحقق من اأن اإ�سابته كانت من الناقل املت�سبب. 

الإ�سابة  نتيجة  الوفاة  اإلى  توؤدي  التي  العوامل  اأن من  اإليه  الإ�سارة  ومما جتدر 
بهذا الفريو�ص احلالة ال�سحية ملن نقلت اإليه العدوى، فال�سحيح الغالب تعافيه، اأما 

املري�ص فيختلف الأمر ح�سب مر�سه. 

امل�ضاألة الثانية: التكييف الفقهي ملن تعمد نقل فريو�س كورونا ل�ضخ�س معني. 

بعد اأن تبني انطباق �سوابط القتل العمد على تعمد نقل فريو�ص كورونا ل�سخ�ص 
معني، واأنه يعد قاتاًل عمًدا عدواًنا يف التكييف العام، كذلك ميكن تخريج هذه امل�ساألة 
ا باأن تنزل منزلة القتل بال�سم، وقد اأرجع بع�ص املعا�سرين  وتكييفيها تكييًفا خا�سً

وجه هذا الإحلاق والتخريج لأمور منها ما يلي: 

اأن كال ال�سورتني من �سور القتل اخلفّي. . )

اأن القتل فيهما قتٌل ب�سبب، ولي�ص مببا�سرة. . 2

اإلى موته، واإن كان . 3 اإلى بدن ال�سليم، ويوؤديان  اأن ال�سم والفريو�ص يدخالن 
لي�ص يف احلال))). 

وقد اختلف الفقهاء يف حكم القتل بال�سم، ومدى اعتبار القاتل به قاتاًل عمًدا 
عدواًنا، على ثالثة اأقوال بيانها على النحو التايل: 

القول الأول: اأن القتل بال�ضم قتل عمد يجب به الق�ضا�س))( متى توافرت �ضروطه، 

يراجع: ق�سايا طبية، لعبدالفتاح اإدري�ص )�ص6)))، نق�ص املناعة املكت�سبة )الإيدز) اأحكامه وعالقة   (((
املري�ص الأ�سرية والجتماعية، للدكتور �سعود الثبيتي، �سمن بحوث جممع الفقه الإ�سالمي يف دورته 

التا�سعة )425/4)، اأحكام الأمرا�ص املعدية يف الفقه الإ�سالمي، لعبدالإله ال�سيف )�ص386). 
الق�شا�ض: هو اأن يفعل باجلاين مثل ما فعل باملجني عليه، فاإن َقتل ُقتل، واإن َجرح ُجرح. )اجلنايات   (2(

يف الفقه الإ�سالمي- درا�سة مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقانون )�ص: 47)). 
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وهو ما ذهب اإليه احلنفية يف قول)))، واملالكية يف املذهب)2)، وال�سافعية يف قول)3)، 
واحلنابلة يف املذهب)4). 

وا�ستدلوا على ذلك باأدلة كثرية، منها ما ا�ستدلوا به من الكتاب وال�سنة واملعقول. 

اآلة  بني  تفرق  والتي مل  بالق�سا�ص  الآمرة  الآيات  بعموم  ا�ستدلوا  الكتاب:  اأوًل: 
القتل يف اإيجاب الق�سا�ص، منها ما يلي: 

قوله تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( ]البقرة: 79)[. . )

وجه الدللة من الآية: قال الطربي: “جعل اهلل هذا الق�سا�ص حياة ونكاًل 
لول  بداهية  هم  قد  رجل  من  وكم  النا�ص،  من  واجلهل  ال�سفه  لأهل  وِعظة 
خمافة الق�سا�ص لوقع بها، ولكن اهلل حجز بالق�سا�ص بع�سهم عن بع�ص. 
نهى اهلل  ول  والآخرة  الدنيا  اأمر �سالح يف  وهو  اإل  قط  باأمر  اهلل  اأمر  وما 
اأعلم بالذي ُي�سلح  اأمر ف�ساد يف الدنيا والدين، واهلل  اإل وهو  اأمر قط  عن 
لأنه  الق�سا�ص؛  يجب  قيل  بال�سم  قتل  لو  “اأنه  وفيه:   ،(542/6( املحتار)  )رد  عابدين  ابن  حا�سية   (((
لل�شرخ�شي  املب�شوط   ،)(08/7( الأخيار  عني  ال�سمرقندي” قره  ورجحه  وال�سكني،  النار  عمل  يعمل 

 .((53/26(
ال�سرح الكبري لل�سيخ الدردير )244/4)، وفيه: “)وتقدمي م�سموم) لغري عامل فتناوله ومات فيقت�ص   (2(
من املقدم اإن علم اأنه م�سموم، واإل فال �سيء عليه”، حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري )342/4)، 

التاج والإكليل )306/8). 
ا ل يقتل غالًبا، لكنه يقتل كثرًيا،  رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )26/9))، وفيه: “لو �سقاه دواء اأو �سًمّ  (3(
فهو كغرز الإبرة يف غري مقتل، لأن يف الباطن اأغ�سية رقيقة تنقطع به، ويف اإحلاقه باملثّقل احتمال”، 
األفاظ  معاين  معرفة  اإلى  املحتاج  مغني   ،)(24/(0( الكبري  بال�سرح  املعروف  الوجيز  �سرح  العزيز 

املنهاج )8/5)2). 
اأو خلط  ا ل يعلم به،  “ولو �سقاه �سمًّ الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف )26/25، 27) وفيه:   (4(
ا بطعام فاأطعمه، اأو خلطه بطعامه فاأكله ول يعلم به، فمات. فهو عمد حم�ص. هذا املذهب. وعليه  �سمًّ
يقتل  ا  �سمًّ ي�سقيه  “اأن  وفيه:   ،(256/3( الإرادات  منتهى  �سرح  الأكرثون”،  به  وقطع  الأ�سحاب. 
غالًبا )ل يعلم به) �ساربه )اأو يخلطه بطعام اأو يطعمه) ملن ل يعلم به )اأو) يخلطه )بطعام اآكل فياأكله 
جهاًل) به )فيموت) فيقاد به كما لو قتله مبحدد”، ك�سف املخدرات )704/2)، مطالب اأويل النهى يف 

�سرح غاية املنتهى )0/6))، مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى )0/6)). 



د. سعاد حممد عبد اجلواد بلتاجي

العدد  احلادي واخلمسون  593العدد  احلادي واخلمسون 592

اأن  كما  فحيي،...  القتل  عن  كف  املعتدي،  الظامل  ذكره  “فاإذا  خلقه”)))، 
اإيجاب الق�سا�ص على القاتل وترك التعدي اإلى من لي�ص بقاتل حياة للنفو�ص؛ 
لأن القاتل اإذا علم اأن نف�سه توؤخذ بنف�ص من قتله كف عن القتل فحيي اأن 
الق�سا�ص حياة جاء  يقتل ظلًما”)2). وجعل  اأن  املقتول  اأو حيي  قوًدا،  يقتل 

عاًما يف كل قتل، فلم يفرق بني القتل بال�سم وغريه، فكان داخاًل فيه. 

قوله تعالى: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک( ]البقرة: 78)[. . 2

وجه الدللة من الآية: اأن الظاهر من الآية الكرمية م�سروعية الق�سا�ص 
يف القتلى باأي �سيء وقع القتل، من مثقل حجر، اأو خ�سبة، اأو ع�سا، اأو 

�سبه ذلك مما يقتل غالًبا)3)، فكان القتل بال�سم منه؛ اإذ ل فرق. 

قوله تعالى: )گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  . 3
ڻ   ڻ( ]الإ�سراء: 33[.

اأي:  قتل مظلوًما)  اأن )من  الآية على  الآية: دلت هذه  الدللة من  وجه 
لقتله  امل�سوغة  الأ�سباب  من  ب�سبب  ول  �سرعي)5)،  حق  بغري  تعّمًدا)4) 
�سرًعا)6)، وباأي ظلم كان، من غري اأن يرتكب ما يبيح قتله)7) فقد جعلنا 
واإن  �ساء قتل،  اإن  القاتل  الت�سلط على  اأمره  يلي  اأي: ملن  لوليه �سلطاًنا، 
�ساء عفا، واإن �ساء اأخذ الدية)8)، واملقتول بال�سم مقتول ظلًما بغري حق 

�سرعي فوجب يف حقه القود اأو الدية على ح�سب ما يرى اأولياء الدم. 
تف�سري الطربي )382/3).   (((

تف�سري املاوردي = النكت والعيون ))/)23)، تف�سري الزخم�سري ))/223).   (2(
البحر املحيط يف التف�سري )46/2)).   (3(

تنوير املقبا�ص من تف�سري ابن عبا�ص )�ص: 236).   (4(
تف�سري ابن كثري )73/5).   (5(

فتح القدير لل�شوكاين )266/3).   (6(
ال�شراج املنري يف الإعانة على معرفة بع�ض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري )302/2).   (7(

فتح القدير لل�شوكاين )266/3)، تنوير املقبا�ص من تف�سري ابن عبا�ص )�ص: 236)، تف�سري اأبي ال�سعود   (8(
)70/5)(، تف�شري الألو�شي = روح املعاين )67/8). 
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قال:  �َسَلَمَة  اأبي  عن  ورد  ما  منها  كثرية،  باأحاديث  منها  ي�ستدل  ال�سنة:  ثانًيا: 
َة  َبِقيَّ ْبُن  َوْهُب  َثَنا  َدَقَة«. َحدَّ َياأُْكُل ال�سَّ َوَل  َة  اْلَهِديَّ »َيْقَبُل  ملسو هيلع هللا ىلص  َر�ُسوُل اهلل  َكاَن 
َيْذُكْر  َومَلْ  �َسَلَمَة،  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو،  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن  َخاِلٍد،  َعْن  اآَخَر  ٍع  َمْو�سِ يِف 
َدَقَة«، َزاَد:  َة َوَل َياأُْكُل ال�سَّ اأََبا ُهَرْيَرَة َقاَل: َكاَن َر�ُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْقَبُل اْلَهِديَّ
ِمْنَها  ملسو هيلع هللا ىلص  َر�ُسوُل اهلل  َفاأََكَل  ْتَها  �َسمَّ ًة)))  ِليَّ َم�سْ �َساًة  ِبَخْيرَبَ  ٌة  َيُهوِديَّ َلُه  َفاأَْهَدْت 
َها َم�ْسُموَمٌة«؛ َفَماَت ِب�ْسُر  ْتِني اأَنَّ َها اأَْخرَبَ َواأََكَل اْلَقْوُم َفَقاَل: »اْرَفُعوا اأَْيِدَيُكْم َفاإِنَّ
ِة: »َما َحَمَلِك َعَلى الَِّذي  اِريُّ َفاأَْر�َسَل اإَِلى اْلَيُهوِديَّ اِء ْبِن َمْعُروٍر اْلأَْن�سَ ْبُن اْلرَبَ
َنْعُت، َواإِْن ُكْنَت َمِلًكا اأََرْحُت  َك الَِّذي �سَ رَّ ا مَلْ َي�سُ َنْعِت؟«، َقاَلْت: اإِْن ُكْنَت َنِبيًّ �سَ
َماَت  الَِّذي  َوَجِعِه  َقاَل يِف  ُثمَّ  َفُقِتَلْت،  ملسو هيلع هللا ىلص  َر�ُسوُل اهلل  ِبَها  َفاأََمَر  ِمْنَك،  ا�َص  النَّ
ِتي اأََكْلُت ِبَخْيرَبَ َفَهَذا اأََواُن َقَطَعْت اأَْبَهِري)2)«)3).  ْكَلِة الَّ ِفيِه: »َماِزْلُت اأَِجُد ِمَن اْلأَ

الَّذي  بال�سالح  بال�سم كالقتل  القتل  اأن  الدللة: دل هذا احلديث على  وجه 
يوجب الق�سا�ص)4)، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بقتل املراأة التي و�سعت ال�سم يف ال�ساة 
ف�سّلم  مكانه،  فقتلت  ابتلعها  التي  الأكلة  من  الرباء  بن  ب�سر  مات  اأن  بعد 

ا)5).  اليهودية لأوليائه فقتلوها ق�سا�سً

 ونوق�ص هذا ال�ستدلل من وجوه ذكرها ابن حزم: 
)�ساة م�سلية): امل�سلية امل�سوية من قولك: �سليت اللحم اإذا �سويته. )�سرح امل�سكاة للطيبي الكا�سف   (((

عن حقائق ال�سنن )2)/3798)، �سرح �سحيح البخاري لبن بطال )484/9). 
الأنوار على  ل�ساحبه. مطالع  انقطع فال حياة  فاإذا  به  والقلب مت�سل  ال�سلب،  يكتنف  الأبهر: عرق   (2(

�سحاح الآثار ))/547).
ا  �سمًَّ رجاًل  �َسَقى  فيمن  باب  الديات،  كتاب   (45(2( حديث   (566/6( �سننه  يف  داود  اأبو  اأخرجه   (3(
اإ�شناد رجاله ثقات، لكنه  اأُيقاد منه؟ وقال �شعيب الأرنوؤوط: �شحيح لغريه، وهذا  اأو اأطعمه فمات، 
وللحديث  الو�سل،  ف�سحَّ   (45((( برقم  امل�سنف  عند  بيانه  �سلف  كما  ثقتان،  و�سله  وقد  مر�سل، 
اأخرى يف )ال�سحيحني) ما ذكرنا يف الرواية  ا ي�سح بها. وللقطعة الأولى منه طريق  اأي�سً �سواهد 

ال�سابقة. ولها �سواهد. 
الكوكب الوهاج �سرح �سحيح م�سلم )93/22)).   (4(

البخاري  �سحيح  خمت�سر  �سرح  القاري  منار   ،(3825/9( امل�سابيح  م�سكاة  �سرح  املفاتيح  مرقاة   (5(
 ((39/4(
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الوجه الأول: اأن احلديث مر�سل، ول حجة يف مر�سل))). 

واأجيب: باأن هذا احلديث رواه اأبو داود مو�سوًل من حديث اأبي �سلمة عن اأبي 
هريرة، كما رواه البيهقي يف �سننه)2). 

اأنه على فر�ض �شحة الرواية الواردة عن اأبي هريرة فاإنه ل  الوجه الثاين: 
حجة فيها؛ لأنها عن اأبي هريرة، وقد �سح عن اأبي هريرة اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
مل يعر�ص لها، وكانت الرواية لو �سحت -وهي ل ت�سح- م�سطربة عن 
اأبي هريرة: مرة اأنه قتلها، ومرة اأنه مل يعر�ص لها - فلو �سحت الرواية 
عن اأبي هريرة يف اأنه  قتلها، كما قد �سح عن اأبي هريرة: 
اأنه  مل يعر�ص لها، لكان الكالم يف ذلك ل يخلو من اأحد 

الوجوه التالية: 

اإحداهما  ولأن  لتعار�سهما؛  مًعا  الروايتان  ترتك  اأن  اإما  الأول:  الوجه 
واحد،  �سبب  يف  واحدة،  امراأة  يف  واحدة،  ق�سة  لأنها  �سك؛  بال  وهم، 
ويرجع اإلى رواية من مل ي�سطرب عنه، وهما: جابر واأن�ص، اللذان اتفقا 

على اأنه  مل يقتلها - فهذا وجه. 

الوجه الثاين: وهو اأن ت�شح الروايتان مًعا فيكون  مل يقتلها 
اإذ �سّمته من اأجل اأنها �سمته، فت�سح هذه عن اأبي هريرة، وتكون موافقة 
لرواية جابر، واأن�ص بن مالك، ويكون  قتلها لأمر اآخر، واهلل 

اأعلم به. 

الوجه الثالث -وهو اأ�سح الوجوه-: وهو اأن قول اأبي هريرة : قتلها 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقوله: مل يعر�ص لها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنهما جميًعا لفظ اأبي 

هريرة، ل يبعد الوهم عن ال�ساحب)3). 
املحلى بالآثار )))/)23).   (((

ال�سنن الكربى للبيهقي )83/8)، كتاب اجلراح )اجلنايات)، باب من �سقى رجال �سًما، حديث رقم )0)60)).   (2(
املحلى بالآثار )))/)23، 232).   (3(



اجلناية بنقل عدوى  فريوس كورونا املستجد 

)كوفيد-19(   دراسة فقهية مقارنة

العدد  احلادي واخلمسون  595العدد  احلادي واخلمسون 594

من  ينق�ض  األ  لحتمال  يقتلها  مل  “اإمنا  الداودى:  قال  الرابع:  الوجه 
اأنه مل يقتلها  اأجره موفوًرا. قال: ويحتمل  عذابها يف الآخرة، ويبقى له 

لأن لها ذمة ومل تقتل ب�سمها”))). 

واأجيب عن هذه املناق�سة مبا يلي: 

الوجه الأول: قال البيهقي: “يحتمل اأنه ملسو هيلع هللا ىلص يف البتداء مل يعاقبها حني مل 
ميت اأحد من ال�سحابة ممن اأكل، فلما مات ب�سر بن الرباء اأمر بقتلها 

فروى كل واحد من الرواة ما �ساهد”)2). 

اأن ر�سول اهلل  اأهل احلديث  “اأجمع  الثاين: قال حممد بن �شحنون:  الوجه 
ملسو هيلع هللا ىلص قتلها”)3). 

الوجه الثالث: اأنه ميكن اجلمع بني الروايات املتعار�سة. قال القا�سي عيا�ص: 
والأقاويل: اأنه مل يقتلها اأول حني اطلع  الروايات  هذه  بني  اجلمع  “وجه 
على �سمها وقيل له: اقتلها، فقال: ل، فلما مات ب�سر بن الرباء من ذلك 
ا، في�سح قولهم: مل يقتلها اأي يف احلال،  �سلمها لأوليائه فقتلوها ق�سا�سً

وي�سح قولهم: قتلها، اأي بعد ذلك، واهلل اأعلم”)4). 

الأمر، فلما  اأول  اأنه عفا عنها يف  بينهما:  التوفيق  “ووجه  قال الطيبي: 
فقتلت  بها  اأمر  ابتلعها  التي  الأكلة  من  معرور  بن  الرباء  بن  ب�سر  مات 
مكانه اأ. ه. ويف املواهب، وقيل: اأ�سلمت ومل تقتل، وقال بع�ص املحققني 
قوله: فعفا عنها، اأي: تركها اأوًل؛ لأنه كان ل ينتقم لنف�سه، ثم ملا مات 

اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )94/7).   (((
ال�سنن الكربى للبيهقي )84/8).   (2(

عون املعبود وحا�سية ابن القيم )2)/49))، اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )93/7)، �سرح النووي على   (3(
م�سلم )4)/79))، فتح الباري لبن حجر )0)/245). 

القيم  ابن  وحا�سية  املعبود  عون  ويراجع:   (94/7( عيا�ص،  للقا�سي  م�سلم  بفوائد  املعلم  اإكمال   (4(
)2)/49))، �سرح �سنن ابن ماجه لل�سيوطي وغريه )�ص: 254). 
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ا، ويحتمل اأن يكون تركها؛  ب�سر بن الرباء بن معرور اأمر بقتلها ق�سا�سً
ا؛ لقتل ب�سر”))).  لكونها اأ�سلمت، ثم اأمر بقتلها ق�سا�سً

ثالًثا: املعقول: ي�ستدل منه مبا يلي: 

اأن القتل بال�سم �سبب يف�سي اإلى القتل غالًبا ف�سار كالقتل بال�سالح)2). . )

قال ابن قدامة: “ولأن هذا يقتل غالًبا، ويتخذ طريقا اإلى القتل كثريا، 
فاأوجب الق�سا�ص، كما لو اأكرهه على �سربه”)3). 

القود، . 2 يوجب  ومع غريه، فهذا  قاتاًل منفرًدا  يكون  الغالب  ال�سم يف  اأن 
ويكون هذا ال�سم من اآلة القتل كال�سيف)4). 

يجب . 3 مل  فلو  للقتل،  و�سيلة  ويتخذ  العادة  يف  موجود  بال�سم  القتل  اأن 
اأنه  كما  ف�ساد)5).  وفيه  بال�سم  النا�ص  قتل  اإلى  طريًقا  جلعل  الق�سا�ص 
يعترب ذريعة وحيلة للهروب من العقوبة فوجب �سد هذا الباب باإيجاب 

الق�سا�ص. 

القول الثاين: اأن القتل بال�ضم قتل �ضبه عمد جتب به دية �ضبه العمد، ول يجب به 

الق�ضا�س، وهو القول الأظهر عند ال�سافعية)6). 

�سرح امل�سكاة للطيبي الكا�سف عن حقائق ال�سنن )2)/3799)، مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح   (((
 .(3825/9(

املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي لل�سريازي )78/3))، املجموع �سرح املهذب )8)/385)، الكايف يف فقه   (2(
الإمام اأحمد )259/3). 

املغني لبن قدامة )265/8).   (3(
احلاوي الكبري )2)/85).   (4(

بداية املحتاج يف �سرح املنهاج )3/4)) -بت�سرف ي�سري.   (5(
اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب )5/4)، وفيه: “لو )اأ�ساف رجال عاقال) )مب�سموم اأو د�ص �سما   (6(
يف طعام الرجل) املذكور )اأو) يف )ماء يف طريقه) وكان )يتناوله) اأي كال من الطعام واملاء )غالبا) 
فتناوله ومات به )فال ق�سا�ص)؛ لأنه فعل ما هلك به باختياره من غري اإجلاء ح�سي، ول �سرعي مع اأن 
الق�سا�ص يدراأ بال�سبهة )بل) جتب له )الدية) اأي دية �سبه العمد )اإن جهل ال�سم)؛ لأن الدا�ّص غره، 

ومل يق�سد هو اإهالك نف�سه فاأحيل على ال�سبب الظاهر بخالف ما اإذا علمه؛ لأنه املهلك نف�سه”،=
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وا�ستدلوا على ذلك باملعقول، وقالوا فيه: “اإن امل�سموم قد اأكل ال�سم باختياره، 
ال�سم،  وا�سع  تغرير  من  بالعتبار  اأولى  فاأكُله  بالأكل،  ال�سم  وا�سع  اأغراه  لو  حتى 
به باختياره  الأ�سباب”))). فقد فعل ما هلك  ال�سادرُة عن اختيار تقطع  واملبا�سرُة 

من غري اإجلاء ح�سي ول �سرعي)2). 

ونوق�ص هذا ال�ستدلل: باأن الق�سا�ص يجب؛ فاإن التغرير على هذا الوجه ُيف�سي 
به  ات�سل  اإذا  واقع  اإًذا  فهو  الأكل،  عن  ميتنعون  ل  النا�ص  فاإن  غالًبا،  الهالك  اإلى 

التغرير، في�سري املغرور يف حكم املحمول املكره)3). 

قال النووي: “ولو ناوله الطعام امل�سموم وقال: كله، اأو قدمه اإليه و�سيفه به، فاأكله 
اأظهرهما: ل ق�سا�ص...  الق�سا�ص قولن...  بالًغا عاقاًل، ففي  واإن كان  به،  ومات 

فاإذا قلنا: ل ق�سا�ص، وجبت الدية على الأظهر”)4). 

ا يف اأكل اأو �ضرب فتناوله بنف�ضه فال ق�ضا�س  القول الثالث: اأن من و�ضع لغريه �ضمًّ

عليه ول دية ولكن يجب تعزيره، وهو ما ذهب اإليه جمهور احلنفية)5)، وال�سافعية يف 

قول ثالث)6)، والظاهرية يف املذهب)7). 
= حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج )384/8)، وفيه: “)ولو د�ص �سما) بتثليث اأوله )يف طعام �سخ�ص) 
مميز اأو بالغ على ما مر )الغالب اأكله منه فاأكله جاهال) باحلال )فعلى الأقوال) فعليه دية �سبه عمد”، 
مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج )8/5)2)، نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )255/7). 

نهاية املطلب يف دراية املذهب )6)/65) - بت�سرف ي�سري.   (((
العزيز �سرح الوجيز املعروف بال�سرح الكبري )0)/)3)).   (2(

نهاية املطلب )6)/65)، حا�سية البجريمي على �سرح املنهج )33/4))، اإعانة الطالبني )29/4)).   (3(
رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )30/9)).   (4(

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )6/)0))، وفيه: “يف م�ساألة ال�سم ولو �سقاه �سما حتى مات فهذا على   (5(
وجهني اإن دفع اإليه ال�سم حتى اأكل ومل يعلم به فمات ل يجب الق�سا�ص ول الدية ويحب�ص ويعزر،... واإن 
دفع اإليه يف �سربه ف�سرب ومات ل جتب الدية؛ لأنه �سرب باختياره اإل اأن الدفع خدعة فال يجب اإل التعزير 

وال�ستغفار”، ل�سان احلكام )�ص: 394)، الدر املختار وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار) )542/6). 
نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )255/7)، وفيه: “قال لعاقل: كل هذا الطعام وفيه �سم فاأكله، ومات مل   (6(
يجب ق�سا�ص ول دية”، مغني املحتاج )8/5)2(، حتفة املحتاج )385/8)، الأم لل�سافعي )45/6). 
املحلى بالآثار )))/228، 229)، وفيه: “م�ساألة: من �سم طعاما لإن�سان، ثم دعاه اإلى اأكله، فاأكله، =  (7(
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وا�ستدلوا على ذلك بال�سنة واملعقول: 

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َتِت النَّ ًة اأَ اأوًل: ال�سنة: ي�ستدل مبا ورد َعْن اأََن�ِص ْبِن َماِلٍك  اأَنَّ َيُهوِديَّ
َل َنْقُتُلَها، َقاَل: »َل«، َفَما ِزْلُت  ِب�َساٍة َم�ْسُموَمٍة، َفاأََكَل ِمْنَها، َفِجيَء ِبَها َفِقيَل: اأَ

اأَْعِرُفَها يِف َلَهَواِت))) َر�ُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. )2). 

يجب  ول  ال�سم  من  مات  اأحدا  اأن  احلديث  هذا  يف  يذكر  مل  الدللة:  وجه 
الق�سا�ص اإل اأن يقتل به، ومل يقتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قدمت له ال�ساة امل�سمومة)3). 

واأن ل قود على من �سم طعاًما  “فكانت هذه حجة قاطعة،  قال ابن حزم: 
اإياه فمات منه ول دية عليه، ول على عاقلته، ول  لأحد ُمريًدا قتله فاأطعمه 
�سيء، وما كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليبطل دم رجل من اأ�سحابه قد وجب فيه قود 
ودية”)4). وحديث اأن�ص هو لفظ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي ل ياأتيه الباطل من بني 
يديه، ول من خلفه، ول يقّره ربه تعالى على الوهم، ول على اخلطاأ يف الدين 
اأ�ساًل وهذا اأن اإن�ساًنا ذكر اأنه قيل له: يا ر�سول اهلل األ تقتلها؟ فقال: »ل«، 

فهذا هو املغلب املحكوم به الذي ل يحل خالفه”)5). 
= فمات؟ قال علي: ذهب قوم اإلى اأن من �سم طعاما وقدمه اإلى اإن�سان وقال له: كل فاأكل فمات، فاإن 
عليه القود - وهو قول مالك، وقال اآخرون: لي�ص عليه القود، لكن على عاقلته الدية. قال اآخرون: ل قود 
فيه ول دية ول كفارة، واإمنا عليه �شمان الطعام الذي اأف�شد -اإن كان لغريه- والأدب، اإل اأن يوؤجره اإياه: 

فعليه القود - وهو قول اأ�سحابنا”.
اأ�سل  يف  املعلقة  احلمراء  اللحمة  هي  اللهاة:  ملسو هيلع هللا ىلص”:  اهلل  ر�سول  لهوات  يف  اأعرفها  زلت  “فما  قوله:   (((
احلنك. قاله الأ�سمعي: وقال اأبو حامت: هي ما بني منقطع الل�سان اإلى منقطع القلب من اأعلى الفم 
والقلب من اأعلى الفم ما خلف الفرا�سة بك�سر الفاء، ومعنى: “ما زلت اأعرفها”: كاأنها اأثرت فيها اأثًرا 

من ا�سوداد اأو ما اهلل اأعلم به. اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )93/7)
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )63/3)) حديث )7)26) كتاب الهبة وف�سلها والتحري�ص عليها، باب   (2(
قبول الهدية من امل�سركني، وم�سلم يف �سحيحه )4/)72)) حديث )90)2) كتاب ال�سالم، باب ال�سم، 

واأخرجه غريهما. 
املغني لبن قدامة )265/8)، فتح املنعم �سرح �سحيح م�سلم )564/8)، الكوكب الوهاج �سرح �سحيح   (3(

م�سلم )22/)9))، �سرح النووي على م�سلم )4)/79)). 
املحلى بالآثار )))/230).   (4(
املحلى بالآثار )))/232).   (5(
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ونوق�ص هذا ال�ستدلل: باأنه يجوز اأن يكون النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقتلها قبل اأن ميوت 
ب�سر بن الرباء؛ لأنه ملسو هيلع هللا ىلص كان ل ينتقم لنف�سه))) فلما مات، اأر�سل اإليها النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص، ف�ساألها، فاعرتفت فقتلها، فنقل اأن�ص �سدر الق�سة دون اآخرها)2). 

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقتلها اأول حني اطلع على �سمها وقيل له: اقتلها، فقال: »ل«، فلما 
ا، في�سح قولهم:  مات ب�سر بن الرباء من ذلك �سلمها لأوليائه، فقتلوها ق�سا�سً

مل يقتلها، اأي يف احلال، وي�سح قولهم: قتلها، اأي بعد ذلك، واهلل اأعلم)3). 

ثانًيا: املعقول: وي�ستدل منه مبا يلي: 

اأو �سراب فمات منه ل ق�سا�ص فيه ول دية؛ . ) ا يف طعام  اأكل �سمًّ اأن من 
لأنه اأكله خمتاًرا، فاأ�سبه ما لو قدم اإليه �سكيًنا، فطعن بها نف�سه)4). فال 
يجب عليه القود؛ لأنه يجوز اأن يخفى عليه اأنه قاتل وذلك �سبهة ف�سقط 

بها القود)5). 

الدفع  ملبا�سرة  القود؛  ال�سم عليه  باأن من قدم  ال�ستدلل:  ونوق�ص هذا 
واإخفاء احلال)6)، كما اأن قيا�ص هذه ال�سورة على تقدمي ال�سكني ملن قتل 
بها نف�سه قيا�ص مع الفارق؛ لأنها ل تقدم اإلى الإن�سان ليقتل بها نف�سه، 
اإمنا تقدم اإليه لينتفع بها، وهو عامل مب�شرتها ونفعها، فاأ�شبه ما لو قدم 

اإليه ال�سم وهو عامل به)7). 

اأن من اأطعم اآخر �سّما فمات منه اأنه ل قود عليه، ول دية عليه، ول على . 2
عون املعبود وحا�سية ابن القيم )2)/47)).   (((

املغني لبن قدامة )265/8).   (2(
القيم  ابن  وحا�سية  املعبود  عون  ويراجع:   (94/7( عيا�ص،  للقا�سي  م�سلم  بفوائد  املعلم  اإكمال   (3(

)2)/49))، �سرح �سنن ابن ماجه لل�سيوطي وغريه )�ص: 254). 
املغني لبن قدامة )265/8).   (4(

ا املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي لل�سريازي )78/3)).   (5(
احلاوي الكبري )2)/86).   (6(

املغني لبن قدامة )266/8).   (7(
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املبا�سر يف نف�سه،  اأ�ساًل، بل امليت هو  يبا�سر فيه �سيئا  عاقلته؛ لأنه مل 
ول فرق بني هذا وبني من غر اآخر يوري له طريًقا اأو دعاه اإلى مكان فيه 

اأ�سد فقتله))). 

الآكل مع اجلهل قاتل  باأن  الت�سليم  باأنه ل ميكن  ونوق�ص هذا ال�ستدلل: 
لنف�سه، ول اأن القتل ت�سبًبا غري موجب للق�سا�ص، ولي�ص هو كمن ُدِعَى اإلى 
مكان فيه اأ�سد فقتله، ذلك اأنه لو علم اأنَّ يف الأكل �سًما اأكان ياأكل منه؟ 
ولو علم اأن يف الطريق اأ�سًدا اأكان مير منه ؟ فهو قيا�ص فا�سد ل ي�سح)2). 

الرتجيح: 

يبدو  الذي  فاإن  مناق�سته،  ما ميكن  ومناق�سة  واأدلتهم  الفقهاء  اآراء  بعد عر�ص 
اأن القتل بال�سم قتاًل عمًدا عدواًنا موجب  يل رجحانه هو قول اجلمهور الذي يرى 
القتل  ذريعة  ل�سد  املقت�سية  امل�سلحة  من  قولهم  يف  وملا  اأدلتهم،  لقوة  للق�سا�ص؛ 
بالأ�سباب والو�سائل اخلفية كال�سم وال�سحر والفريو�سات وغريها، فهي و�سائل تقتل 
غالًبا على ما ا�سرتطه الفقهاء يف �سوابط القتل العمد، وتعمل عمل ال�سالح احل�سي 

يف اإزهاق الروح واإنهاء احلياة. 

كما اأن ا�شرتاط الفقهاء يف اآلة القتل )كونها تقتل غالبا( له تاأثري يف احلكم، فقد 
تكون الآلة قاتلة يف حق البع�ص دون البع�ص الآخر، وهو ما قرره ابن قدامة بقوله: 
اأو ل؟ وثم بينة ت�سهد، عمل بها. واإن قالت  يقتل مثله غالًبا  هل  فيه  اختلف  “فاإن 
البينة: هو يقتل الن�سو ال�سعيف دون القوي. اأو غري هذا، عمل على ح�سب ذلك”)3). 

ا  واحلال يف )فريو�ص كورونا امل�ستجد) اأنه ل ي�سنف للموت به فئة معينة ول �سنًّ
معيًنا، بل مداره على قوة املناعة و�سعفها، وكم تواتر اإلينا من حالت هلكت به يف 

�سن �سغرية، وتعافى من جتاوزوا الثمانني. 
املحلى بالآثار )))/232).   (((

اأحكام الأمرا�ص املعدية يف الفقه الإ�سالمي، عبدالإله ال�سيف)�ص390).   (2(
املغني لبن قدامة )266/8).   (3(



اجلناية بنقل عدوى  فريوس كورونا املستجد 

)كوفيد-19(   دراسة فقهية مقارنة

العدد  احلادي واخلمسون  601العدد  احلادي واخلمسون 600

اإ�سالمية للم�ساكل الجتماعية ملر�ص الإيدز قراًرا  وقد جاء يف قرار ندوة روؤية 
ال�سليم  اإلى  )الإيدز)  املكت�سب  املناعة  نق�ص  العدوى مبر�ص  نقل  “تعّمد  اأن:  يفيد 
منه باأية �سورة من �سور التعمد عمل حمرم، وُيعّد من كبائر الذنوب والآثام، كما 
اأنه ي�ستوجب العقوبة الدنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر ج�سامة الفعل واأثره على 

الأفراد وتاأثريه على املجتمع... 

واإن كان ق�سده من تعمد نقل العدوى اإعداء �سخ�ص بعينه ومتت العدوى ومل ميت 
الوفاة  حدوث  وعند  املنا�سبة،  التعزيرية  بالعقوبة  املتعمد  عوقب  بعد،  اإليه  املنقول 
ينظر يف تطبيق عقوبة القتل عليه، واأما اإذا كان ق�سده من تعمد نقل العدوى اإعداء 

�سخ�ص بعينه ولكن مل تنتقل اإليه العدوى، فاإنه يعاقب عقوبة تعزيرية”))). 

وعلى ذلك: 

فاإن تعمد نقل عدوى فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد- 9)) ل�سخ�ص بعينه . )
عمًدا عدواًنا، ومتت العدوى بالفعل والتحقق من ال�سخ�ص الناقل املت�سبب، 

ومات امل�ساب جراء هذه العدوى، فاإنه يقت�ص من الناقل. 

اإذ موجب القتل العمد املاأثم يف الآخرة؛ لقوله تعالى: )گ  گ  گ   
به غري حديث  نطق  وقد  ]الن�ساء: 93[،  ڱ(  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ْنَيا اأَْهَوُن َعَلى اهلل ِمْن َقْتِل ُموؤِْمٍن ِبَغرْيِ  من ال�سنة، منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَزَواُل الدُّ

«)2)، وعليه انعقد اإجماع الأمة)3).  َحقٍّ
4)4)هـ-6  الكويت  يف  املنعقدة  الإيدز  ملر�ص  الجتماعية  للم�ساكل  اإ�سالمية  روؤية  لندوة  اأعمال  ثبت   (((
الطبية  للعلوم  الإ�سالمية  املنظمة  مطبوعات  �سل�سلة  �سمن  من�سور   (554 )�ص:  993)م  دي�سمرب 

)الإ�سالم وامل�سكالت الطبية املعا�سرة). 
م�سلم  قتل  يف  التغليظ  باب  الديات،  اأبواب   (26(9( حديث   (639/3( �سننه  يف  ماجه  ابن  اأخرجه   (2(
ظلًما، والرتمذي يف �سننه )68/3) حديث )395)) اأبواب الديات، باب ما جاء يف ت�سديد قتل املوؤمن، 

والن�سائي يف �سننه )9/2)) حديث )665) كتاب الأذان، باب اأذان الراعي، واأخرجه غريهم. 
قال البو�سريي يف م�سباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه )22/3)): هذا اإ�سناد �سحيح رجاله ثقات. 

املب�شوط لل�شرخ�شي )59/26)، املقدمات املمهدات )276/3)، احلاوي الكبري )2)/3)، الكايف يف   (3(
فقه الإمام اأحمد )3/)25)، وفيه: “قتل الآدمي بغري حق حمرم، وهو من الكبائر اإذا كان عمًدا”.
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قال ابن قدامة: “واأجمع امل�شلمون على حترمي القتل بغري حق”))). 

كما يجب على القاتل )القود) اأي الق�سا�ص؛ لقوله تعالى: )ڈ  ژ  ژ  
لقوله  العمدية  بو�سف  تقّيد  اأنه  اإل  ]البقرة: 78)[  ڑ  ڑ  ک  ک  ک( 
: »اْلَعْمُد َقَوٌد«)2)؛ اأي موجبه، واملراد به العمد لأنه ل ق�سا�ص يف 
غريه، وقوله : »اْلَعْمُد َقَوٌد« اأي حكمه وموجبه؛ ولأن اهلل تعالى 

اأوجب الدية يف القتل خطاأ بقوله: )ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  
92[؛  ]الن�ساء:  ٿ(  ٿ          ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ  
ل  املتناهية  والعقوبة  تتوفر،  عليها  الزجر  تتكامل وحكمة  بها  ولأن اجلناية 
ا نهاية العقوبة، فال ي�سرع اإل اإذا تناهت  �سرع لها دون ذلك، اأي القتل ق�سا�سً

اجلناية، ول تتناهى اإل بالعمد)3). 

اإن تعمد نقل فريو�ص كورونا ل�سخ�ص بعينه عمًدا عدواًنا ومتت العدوى، ومل . 2
وعند  املنا�سبة،  التعزيرية  بالعقوبة  املتعمد  عوقب  بعد،  اإليه  املنقول  ميت 

حدوث الوفاة ينظر يف تطبيق عقوبة القتل عليه. 

مل . 3 ولكن  بعينه  ل�سخ�ص  العدوى  نقل  بق�سد  كان  اإن  العدوى  نقل  تعمد  اإن 
تنتقل اإليه العدوى فاإنه يعاقب عقوبة تعزيرية يقدرها احلاكم. 

اإلــى موت الفرد  اأن ل يــوؤدي نقل عــدوى فريو�س كورنا عمًدا  الفرع الثاين: 
امل�ضاب. 

اإذا تعمد امل�ساب بفريو�ص كورونا نقل العدوى عمًدا اإلى �سخ�ص بعينه ومل ميت 
املغني لبن قدامة )259/8).   (((

اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )436/5) حديث )27766)، الدارقطني يف �سننه )82/4) حديث   (2(
)36)3) كتاب احلدود والديات وغريه، وقال ابن امللق يف البدر املنري )0/8)4): رواه الدارقطني، ويف 
اإ�سناده: اإ�سماعيل بن عيا�ص، قال - اأعني الدارقطني - يف )علله): وهذا احلديث يرويه طاو�ص، عن 
اأبي هريرة )اأي�سا) مرفوعا. ورواه اأي�سا طاو�ص، عن ابن عبا�ص مرفوًعا. قال: وال�سحيح عن طاو�ص 

مر�ساًل. 
الهداية يف �سرح بداية املبتدي )442/4)، الختيار لتعليل املختار )23/5)، تبيني احلقائق )98/6).   (3(
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نقل  على  ترتب  ما  بح�سب  احلاكم  يقدرها  تعزيرية  بعقوبة  يعاقب  فاإنه  امل�ساب، 
العدوى من م�ساعفات �سحية وج�سدية ونف�سية. 

ومعنى التعزير: التاأديب)))، وقد جرت ال�شريعة على عدم حتديد عقوبة كل جرمية 

تعزيرية، واكتفت بتقرير جمموعة من العقوبات لهذه اجلرائم تبداأ باأخف العقوبات 
وتنتهي باأ�سدها، وتركت للقا�سي اأن يختار العقوبة اأو العقوبات يف كل جرمية مبا يالئم 

ظروف اجلرمية وظروف املجرم، فالعقوبات يف اجلرائم التعزيرية غري مقدرة)2). 

قال ابن القيم: “اتفق العلماء على اأن التعزير م�سروع يف كل مع�سية، لي�ص فيها 
حد”)3). 

والعقوبات التعزيرية كثرية ومتنوعة، لكن ح�سرها ابن القيم يف خم�سة اأ�سول، 
لتندرج حتتها جميع العقوبات التعزيرية، كما يلي: 

دِّ  ُدوَن احْلَ ْرٌب  ْعِزيُر: �سَ ه. والَعْزُر والتَّ َره: ردَّ َعْزًرا وَعزَّ َيْعِزره  اللَّْوم. وَعَزَرُه  التعزير لغة: عزر: الَعْزر:   (((
ْرب.  رَبه َذِلَك ال�شَّ ْرِب. وَعَزَره: �شَ َيِة، َوِقيَل: ُهَو اأَ�شدُّ ال�شَّ مِلَْنِعه اجلايِنَ ِمَن املُعاوَدة وَرْدِعه َعِن امْلَْع�شِ
دِّ َتْعزيًرا اإِمنا ُهَو اأََدٌب. )ل�شان  ى ال�شرُب ُدوَن احْلَ والَعْزُر: امْلَْنُع، واأَ�شل التَّْعزير: التاأْديب، َوِلَهَذا ُي�َشمَّ

العرب )4/)56، 562)، خمتار ال�سحاح )�ص: 207) مادة: )عزر). 
كفارة.  ول  فيها  لحد  مع�سية  على  احلد  دون  تاأديب  التعزير:  اأن  على  الفقهاء  اتفق  وا�سطالحا: 
املهذب  �سرح  املجموع  ال�سغري )504/4)،  ال�سرح  ال�ساوي على  ال�سنائع )63/7)، حا�سية  )بدائع 
املنتهى  غاية  �سرح  يف  النهى  اأويل  مطالب   ،((((/4( اأحمد  الإمام  فقه  يف  الكايف   ،((24/20(

)220/6)، التوقيف على مهمات التعاريف )�ص: )0)). 
التعزير غري  ا: )وجرائم  اأي�سً وفيه  الو�سعي ))/79)،  بالقانون  الإ�سالمي مقارًنا  الت�سريع اجلنائي   (2(
اأو جرائم الق�شا�ض والدية، ولي�ض يف الإمكان حتديدها،  حمدودة كما هو احلال يف جرائم احلدود 
يعترب جرمية يف كل وقت،  ما  بع�سها، وهو  ال�سريعة على  الأول: ما ن�ست  الق�سم  وهي على ق�سمني: 
كالربا وخيانة الأمانة وال�شب والر�شوة. الق�شم الثاين: تركت لأويل الأمر الن�ض على بع�شها الآخر، 
وهو الق�سم الأكرب من اجلرائم التعزيرية، ولكن ال�سريعة مل ترتك لأويل الأمر احلرية يف الن�ص على 
هذه اجلرائم، بل اأوجبت اأن يكون التحرمي بح�سب ما تقت�سيه حال اجلماعة وتنظيمها والدفاع عن 

م�ساحلها ونظامها العام، واأن ل يكون خمالًفا لن�سو�ص ال�سريعة ومبادئها العامة. ) 
�سجاع  اأبي  األفاظ  حل  يف  الإقناع   ،(76/2( العاملني  رب  عن  املوقعني  اإعالم   ،(93 )�ص:  احلكمية  الطرق   (3(
)525/2): “ال�سابط يف التعزير اأنه م�سروع يف كل مع�سية ل حد فيها ول كفارة، �سواء اأكانت حقا هلل تعالى 

اأم لآدمي، و�سواء اأكانت من مقدمات ما فيه حد، كمبا�سرة اأجنبية يف غري الفرج، و�سرقة ما ل قطع فيه”.
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ما يتعلق بالأبدان، كاجللد والقتل. . )

ما يتعلق بالأموال، كالإتالف والغرم. . 2

ما هو مركب منهما، كجلد ال�سارق من غري حرز مع اإ�سعاف الغرم عليه. . 3

ما يتعلق بتقييد الإرادة، كاحلب�ص والنفي.  . 4

ما يتعلق باملعنويات، كاإيالم النفو�ص بالتوبيخ والزجر))). . 5

ميت  مل  -اإذا  عمًدا  لغريه  كورونا)  )بفريو�ص  العدوى  ناقل  يعاقب  اأن  فيمكن 
امل�ساب- باأي عقوبة من العقوبات ال�سابقة، كما ميكن اأن ي�سمن املت�سبب)2) يف نقل 
العدوى: التكاليف العالجية للم�ساب، اأو توفري مكان خا�ص بالعزل ال�سحي املنا�سب 
يف م�ست�سفى خا�ص يف حال �ساقت امل�ست�سفيات احلكومية اأو رعاية اأ�سرته وذويه يف 
اأمور معي�ستهم، ل �سيما اإذا انقطع العائل عن العمل ومل يوجد لهم دخل ثابت من اأي 

جهة، وهكذا... 

م�شروط  ال�شرر  يف  املت�شبب  و�شمان  متعدًيا)3)،  كان  اإذا  �سامن  املت�سبب  لأن 
بعمله فعاًل مف�سًيا اإلى ذلك ال�سرر بغري حق)4)، وهو متحقق يف نقل العدوى بفريو�ص 

كورونا؛ فقد ت�سبب الناقل يف اإحلاق ال�سرر بغريه باإ�سابته بهذا الفريو�ص القاتل. 

املطلب الثاين
حكم نقل عدوى فريو�س كورونا عمًدا جلماعة. 

قد يتعمد امل�ساب بفريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد- 9)) نقل املر�ص لي�ص لفرد 
احلدود والتعزيرات عند ابن القيم )�ص: 483).   (((

لأن جهات ال�سمان، ثالث: املبا�سرة باجلناية، وال�سبب، واليد العادية. )نهاية املطلب يف دراية املذهب   (2(
 .(398/4(

قره عني الأخيار لتكملة رد املحتار علي الدر املختار )76/7))، الذخرية للقرايف )259/8)، نهاية   (3(
املطلب يف دراية املذهب )398/4)، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )7/4))). 

جملة الأحكام العدلية )�ص: 79))، )مادة 924).   (4(
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اأكرب عدد من الأ�سخا�ص؛  معني بل لأفراد وجماعات؛ بق�سد ن�سر العدوى واإ�سابة 

لالإف�ساد يف الأر�ص واإهالك املجتمع ون�سر املر�ص بني امل�سلمني. 

فمن فعل ذلك عامًدا متعمًدا فقد وقع يف الإثم والذنب، ف�ساًل عن اأن التكييف 

الفقهي لهذه اجلرمية اأنه ُيعد حمارًبا))) هلل ور�سوله مف�سًدا يف الأر�ص، فتطبق عليه 

عقوبة املحارب التي ن�ص اهلل تعالى عليها يف كتابه الكرمي بقوله: )چ   چ  چ  

ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
واْحرَتُبوا  وحَتاَرُبوا  وِحراًبا،  حُماَربًة  وحارَبه  لم،  ال�شِّ َنِقي�ُض  احَلْرُب:  من  م�شتقة  اللغة:  يف  احلرابة   (((
ْعًنى واحد، وَيْحُرُبُه )َحَرًبا َكَطَلبه) َيْطُلُبه )َطَلًبا) اإِذا )�َسَلَب) اأي اأََخَذ )َماَلُه) وَتَرَكه ِباَل  وحاَرُبوا مِبَ
ى  ا ِلْلَمْفُعوِل، َل ُي�َسمَّ ُجُل َماَلُه )َوَحِريَبُتُه: َماُلُه الَِّذي �ُسِلَبُه)، َمْبِنيًّ �َسيٍء، واحَلَرُب بالتَّْحِريِك: اأَن ُي�ْسَلَب الرَّ

اَرَبة وِحراًبا َوَقوله: )چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   بذلَك اإِلَّ َبْعَدَما ُي�ْسَلُبُه. وحاَرْبت الرجل حُمَ
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  

وَنه. )املخ�س�ص )52/2)، مادة: )حرب).  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]املائدة: 33[؛ اأَي َيْع�سُ
تعريف احلرابة يف ال�سطالح الفقهي: اختلف الفقهاء يف تعريفها على النحو التايل: 

عند احلنفية: احلرابة هي: اخلروج على املارة لأخذ املال على �سبيل املغالبة على وجه ميتنع  اأ- 
املارة عن املرور، وينقطع الطريق. )بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )90/7، )9). 

معه  وجه ل ميكن  على  املع�سوم  مال  واأخذ  مرور،  الطريق مبنع  قطع  املالكية: احلرابة:  عند  ب- 
غوث. )ال�سامل يف فقه الإمام مالك )942/2). 

عند ال�سافعية: احلرابة هي: الربوز لأخذ مال اأو لقتل اأو اإرعاب مكابرة اعتماًدا على ال�سوكة مع  ج- 
البعد عن الغوث. الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع )2/)54)، اأ�سنى املطالب )54/4))، مغني 

املحتاج )498/5)، نهاية املحتاج )3/8). 
ِريق املكلفون امللتزمون ولو اأنثى، الذين يعر�سون للنا�ص ب�سالح ولو  د-  وعند احلنابلة: هم قطاع الطَّ
ا اأو حجًرا، يف �سحراء اأو بنيان اأو بحر، فيغ�سبون ماًل حمرتًما جماهرة. �سرح منتهى  ع�سيًّ
الإرادات )3/)38)، مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى )6/)25)، حا�سية ابن قائد على 

منتهى الإرادات )59/5))، ك�سف املخدرات )770/2) 
عند الظاهرية: قال ابن حزم: “املحارب: هو املكابر املخيف لأهل الطريق، املف�سد يف �سبيل الأر�ص  هـ- 
- �سواء ب�سالح، اأو بال �سالح اأ�ساًل - �سواء ليال، اأو نهارا - يف م�سر، اأو يف فالة - اأو يف ق�سر 
اأنف�سهم اإماما، اأو مل يقدموا �سوى اخلليفة نف�سه - فعل  اخلليفة، اأو اجلامع - �سواء قدموا على 
ذلك بجنده اأو غريه - منقطعني يف ال�سحراء، اأو اأهل قرية �سكانا يف دورهم، اأو اأهل ح�سن كذلك، 
اأو اأهل مدينة عظيمة، اأو غري عظيمة كذلك - واحدا كان اأو اأكرث - كل من حارب املار، واأخاف 

ال�سبيل بقتل نف�ص، اأو اأخذ مال، اأو جلراحة، اأو لنتهاك فرج”. )املحلى بالآثار 2)/283). 
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ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڱ  ں( ]املائدة: 33[. 

قال ابن عبا�ص : “يف قطاع الطريق اإذا قتلوا واأخذوا املال: قتلوا و�سلبوا، 
واإذا قتلوا ومل ياأخذوا املال: قتلوا ومل ي�سلبوا، واإذا اأخذوا املال ومل يقتلوا: قطعت 
اأيديهم واأرجلهم، واإذا قتلوا ومل ياأخذوا املال: قتلوا ومل ي�سلبوا، واإذا اأخذوا املال ومل 
اأيديهم واأرجلهم من خالف، واإذا اأخافوا ال�سبيل، ومل ياأخذوا ماًل:  يقتلوا: قطعت 

ُنفوا من الأر�ص”))). 

الدنيا  لف�سيحة  موجب  الذنوب،  اأعظم  من  الطريق  قطع  “اإن  ال�سعدي:  وقال 
هذه  عظم  �ساأن  هذا  كان  واإذا  ولر�سوله،  هلل  حمارب  فاعله  واأن  الآخرة،  وعذاب 
اجلرمية، علم اأن تطهري الأر�ص من املف�سدين، وتاأمني ال�سبل والطرق، عن القتل، 
واأخذ الأموال، واإخافة النا�ص، من اأعظم احل�سنات واأجل الطاعات، واأنه اإ�سالح يف 
الأر�ص، كما اأن �سده اإف�ساد يف الأر�ص”)2)، وقال ابن كثري: “املحاربة: هي امل�سادة 
واملخالفة، وهي �سادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق واإخافة ال�سبيل، وكذا الإف�ساد 

يف الأر�ص يطلق على اأنواع من ال�سر”)3). 

لي�ص  فيها  القتل  ; لأن  قتل احلرابة  املكافاأة يف  ت�شرتط  “ول  ال�سنقيطي:  وقال 
على جمرد القتل، واإمنا هو على الف�شاد العام من اإخافة ال�شبيل، و�شلب املال، فاأمر 
باإقامة احلدود على املحارب اإذا جمع بني �سيئني، وهما املحاربة، وال�سعي يف الأر�ص 
عدم  على  يدل  ومما  دينء،  من  رفيًعا  ول  و�شيع،  من  �شريًفا  يخ�ض  ومل  بالف�شاد، 
اعتبار املكافاأة يف قتل احلرابة، اإجماع العلماء على)4) اأن عفو ويل املقتول يف احلرابة 
الطربي  تف�سري   ،(563/(( وال�سور  الآي  تف�سري  يف  الدرر  درج   ،(308/7( الكتاب  علوم  يف  اللباب   (((

 (243/(0(
تف�سري ال�سعدي = تي�سري الكرمي الرحمن )�ص: 230).   (2(

تف�سري ابن كثري )94/3).   (3(
الختيار لتعليل املختار )4/4))(، الفواكه الدواين )203/2)، احلاوي الكبري )3)/357)، م�سائل   (4(

الإمام اأحمد واإ�سحاق بن راهويه )3369/7)، قال ابن القطان يف الإقناع يف م�سائل الإجماع =
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اأنها لي�ست م�ساألة  القاتل، فهو دليل على  اأثر له، وعلى احلاكم قتل املحارب  لغو ل 
ق�سا�ص خال�ص، بل هناك تغليظ زائد من جهة املحاربة”))). 

فمن هذه الن�سو�ص يتبني اأن على الإمام الت�سديد يف عقوبة من �سعى يف الأر�ص 
ف�ساًدا بن�سر مر�ص اأو عدوى بفريو�ص قاتل؛ اإذ مفهوم احلرابة هنا اأو�سع نطاقا واأ�سمل 
معنى يف كل �سر و�سرر يقع بعموم امل�سلمني، ات�ساًقا مع تعريف ابن حزم للمحارب باأنه: 
الأر�ص...”)2)؛ حيث ن�ص هنا على  �سبيل  يف  املف�سد  الطريق،  لأهل  املخيف  “املكابر 
اأن احلرابة كما على تقع على اإخافة الطريق، تقع اأي�سا على الإف�ساد العام يف الأر�ص. 

وكذا  واملخالفة...،  امل�سادة  “هي  احلرابة:  تعريف  يف  كثري:  ابن  قول  يوؤيده 
ال�سر”)3)، وتعمد ن�سر العدوى بني جماعة  اأنواع من  الإف�ساد يف الأر�ص يطلق على 

امل�سلمني نوع من اأنواع ال�سر فكان من الإف�ساد يف الأر�ص. 

اأن:  الإيدز  ملر�ص  الجتماعية  للم�ساكل  اإ�سالمية  روؤية  ندوة  قرار  يف  جاء  وقد 
ال�سليم منه باأية  اإلى  )الإيدز)  املكت�سب  املناعة  نق�ص  مبر�ص  العدوى  نقل  “تعمد 
�سورة من �سور التعمد عمل حمرم، وُيعد من كبائر الذنوب والآثام، كما اأنه ي�ستوجب 
العقوبة الدنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر ج�سامة الفعل واأثره على الأفراد وتاأثريه 
على املجتمع، فاإن كان ق�سد املتعمد اإ�ساعة هذا املر�ص اخلبيث يف املجتمع، فعمله 
هذا يعد نوًعا من احلرابة والإف�ساد يف الأر�ص، وي�ستوجب اإحدى العقوبات املن�سو�ص 

عليها يف اآية احلرابة )�سورة املائدة - اآية 33))4)”)5). 
ال�سلطان ويل من حارب، فاإن قتل  اأن  العلم على  اأهل  اأحفظ عنه من  “اأجمع كل من   :(268/2( =
حمارب اأخا امرئ اأو اأباه يف حال املحاربة، فلي�ص اإلى طالب الدّم من اأمر املحارب �سيء، ول يجوز عفو 

ويل الدّم، واأن القائم بذلك الإمام”.
اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن ))/398).   (((

)املحلى بالآثار 2)/283).   (2(
تف�سري ابن كثري )94/3).   (3(

وهي قوله تعالى: )چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     (4(
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]املائدة: 33[. 

ثبت اأعمال ندوة روؤية اإ�سالمية للم�ساكل الجتماعية ملر�ص اليدز، )�ص: 554).   (5(
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ويقول الدكتور الأ�سقر: “ ول يجوز اأن تقت�سر احلرابة على قطاع الطريق الذين 
ياأخذون املال عالنية، بل هذا نوع من اأنواع احلرابة، والن�ص اأو�سع من اأن يقت�سر 
لتدمري  ف�سادا  الأر�ص  يف  ي�سعون  الذين  هوؤلء  ومن  �سواه...  دون  النوع  هذا  على 
الإف�ساد  قمة  ويف  والنباتية،  واحليوانية  الب�سرية  والأمرا�ص  الآفات،  ون�سر  الزروع، 

اليوم ن�سر املر�ص الفتاك...”))). 

احلرابة  حد  تطبيق  وجوب  ال�سابقة  وال�سواهد  الن�سو�ص  جميع  من  فيوؤخذ 
والإف�ساد يف الأر�ص على من ت�سبب يف ن�سر واإ�ساعة العدوى بفريو�ص )كورونا) عمًدا 

بني امل�سلمني، واإ�سابتهم به مبا يوؤدي لتعري�سهم للخطر واملوت. 

الأحكام ال�سرعية املتعلقة مبر�ص الإيدز، �سمن درا�سات فقهية يف ق�سايا طبية ))/83).   (((
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املبحث الثاين
حكم نقل عدوى فريو�س كورنا خطاأ

 املطلب الأول
اأن يوؤدي نقل عدوى فريو�س كورنا خطاأ اإلى موت الفرد امل�ساب

اأوًل: تعريف اخلطاأ واأنواعه. 

ه واعتباره، وهو  �سبق اأن ذكرت اأن من اأق�سام القتل ق�سم اتفق الفقهاء))) على عدٍّ
القتل اخلطاأ، وهو الذي ل يق�سد به القتل اأو ال�سرب)2). وبعبارة اأخرى: هو اأن ل 

يعمد الفعل ول يق�سد النف�ص)3). واخلطاأ على نوعني: 

ا يظنه �سيًدا، فاإذا هو اآدمي،  النوع الأول: خطاأ يف الق�سد، وهو اأن يرمي �سخ�سً
اأو يظنه حربًيا فاإذا هو م�سلم)4). فهذا هو اخلطاأ يف الق�سد؛ لأنه مل يخطئ 
يف الفعل؛ حيث اأ�شاب ما ق�شد رميه، واإمنا اأخطاأ يف الق�شد، اأي يف الظن؛ 

حيث ظن احلربي م�سلًما والآدمي �سيًدا)5). 

ا في�شيب اآدمًيا)6).  النوع الثاين: خطاأ يف الفعل، وهو اأن يرمي غر�شً

قال الزيلعي: “وهذا بيان للخطاأ يف الفعل دون الق�سد، فيكون معذورا اإذا 
اختلف املحل، بخالف ما لو تعمد بال�سرب مو�سًعا من ج�سده فاأ�ساب مو�سًعا 

مراتب الإجماع )�ص: 40))، وفيه: “واتفقوا اأن القتل يكون عمًدا ويكون خطاأ”.  (((
مناهج التح�سيل )0)/9)))، الفقه الإ�سالمي واأدلته للزحيلي )8/7)56).   (2(

احلاوي الكبري )2)/0)2).   (3(
املختار  لتعليل  الختيار  املبتدي )�ص: 239)،  بداية  املبتدي )443/4)،  بداية  �سرح  الهداية يف    (4(

 .(25/5(
تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )6/)0)).   (5(

الهداية يف �سرح بداية املبتدي )443/4)، بداية املبتدي )�ص: 239)، الختيار لتعليل املختار )25/5).   (6(



د. سعاد حممد عبد اجلواد بلتاجي

العدد  احلادي واخلمسون  611العدد  احلادي واخلمسون 610

الفعل  ق�سد  لوجود  يختلف  املحل مل  لأن  الق�سا�ص؛  يجب  منه؛ حيث  اآخر 
منه والقتل؛ اإذ جميع البدن منه كمحل واحد فيما يرجع اإلى مق�سوده فال 
يعذر، واإمنا �شار اخلطاأ نوعني؛ لأن الإن�شان يت�شرف بفعل القلب واجلوارح 

فيتحمل كل واحد منهما اخلطاأ على النفراد”))). 

والفقهاء ل يختلفون يف نفي الق�سد والعمد يف القتل اخلطاأ واإن اختلفت عباراتهم 
يف �سبطه وحده، وقد نقل ابن املنذر الإجماع على ذلك فقال: “ واأجمع كل من احفظ 
اأن يرمي الرامي �سيًئا في�سيب غريه، ول  اأن القتل اخلطاأ  اأهل العلم على  عنه من 

اأعلمهم يختلفون فيه”)2). 

وقال ابن القطان: “واتفقوا اأن قتل اخلطاأ اأن يريد الإن�سان �سيًئا في�سيب اإن�ساًنا 
مل يق�سده مبا ميات مبثله”)3). 

ثانًيا: حكم القتل اخلطاأ، وموجبه. 

حزم:  ابن  قال  اخلطاأ،  القتل  يف  الق�سا�ص  وجوب  عدم  على  الفقهاء  اتفق 
اأنه ل قود على قاتل اخلطاأ”)4). كما اتفقوا على اأنه ل اإثم يف القتل اخلطاأ  “واتفقوا 

يف الآخرة)5)؛ لقوله تعالى: )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( ]الأحزاب: 5[. 

واملعنى: ل اإثم عليكم فيما فعلتموه من ذلك خمطئني جاهلني قبل ورود النهي 
عامدين،  فعلتموه  فيما  اجلناح  الإثم  ولكن  الل�سان،  �سبق  اأو  الن�سيان  على  بعده  اأو 

)ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( لعفوه عن املخطئ)6). 

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )6/)0)).   (((
الإ�سراف على مذاهب العلماء لبن املنذر )360/7).   (2(

الإقناع يف م�سائل الإجماع )280/2).   (3(
مراتب الإجماع )�ص: )4))، الإقناع يف م�سائل الإجماع )280/2).   (4(

ال�سافعي  الإمام  مذهب  يف  البيان   ،(327/2( املدينة  اأهل  على  احلجة   ،(239 )�ص:  املبتدي  بداية   (5(
)))/)62)، املجموع �سرح املهذب )9)/86))، املغني لبن قدامة )4/8)5). 

تف�سري الزخم�سري )522/3(، تف�شري الألو�شي = روح املعاين )))/46)).   (6(
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َعَلْيِه«)))،  ا�ْسُتْكِرُهوا  َوَما  �ْسَياَن  َوالنِّ َطاأَ  اخْلَ ِتي  اأُمَّ َعْن  َع  َو�سَ  َ اهللَّ »اإِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله 
وقيل: املنفي اإثم القتل، واإمنا ياأثم من حيث ترك التحرز واملبالغة يف التثبت حالة 
الرمي؛ لأن الأفعال املباحة ل جتوز مبا�شرتها اإل ب�شرط اأن ل يوؤذي اأحدا فاإذا اآذى 
اأحًدا فقد حتقق ترك التحرز فياأثم؛ ولهذا وجبت الكفارة اإذ لفظها ينبئ عن ذلك؛ 

لأنها �ستارة ول �سرت بدون الإثم)2). 

واملعنى اأن اهلل عفا عن الإثم املرتتب على اخلطاأ بالن�سبة اإلى �سائر الأمم، واإل 
فاملوؤاخذة املالية يف قتل النف�ص خطاأ واإتالف مال الغري ثابتة �سرًعا واجبة)3). 

ما  غري  فعله  في�سادف  �سيًئا،  بفعله  يق�سد  اأن  هو  “اخلطاأ:  رجب:  ابن  قال 
ق�سده، مثل اأن يق�سد قتل كافر، في�سادف قتله م�سلًما، والن�سيان: اأن يكون ذاكًرا 

ل�سيء، فين�ساه عند الفعل، وكالهما معفو عنه”)4). 

اأن قتل اخلطاأ حمرم  “ول خالف بني اأهل العلم  اأبو حامد ال�سفرايينى:  وقال 
كقتل العمد، اإل اأن قتل العمد يتعلق به الإثم، وقتل اخلطاأ ل اإثم فيه”)5). 

فاإن  واأما احلكم:  لالإثم مطلًقا،  الن�سيان واجلهل، م�سقط  “اإن  ال�سيوطي:  قال 
وقعا يف ترك ماأمور مل ي�سقط، بل يجب تداركه ول يح�سل الثواب ملرتتب عليه لعدم 
الئتمار، اأو فعل منهي، لي�ص من باب الإتالف فال �سيء فيه، اأو فيه اإتالف مل ي�سقط 

ال�سمان، فاإن كان يوجب عقوبة كان �سبهة يف اإ�سقاطها”)6). 

َع َعْن  وقال الزرك�سي: “اخلطاأ يرفع الإثم، وهو املراد من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإِنَّ اهلل َو�سَ
 ((6(/8( الأو�شط  املعجم  يف  والطباين   ،)2045( حديث   (200/3( �سننه  يف  ماجه  ابن  اأخرجه   (((
حديث )8273) ويف املعجم ال�سغري )52/2) حديث )765)، واحلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني 
)6/2)2) حديث ))280( كتاب الطالق، وقال: هذا حديث �شحيح على �شرط ال�شيخني، ومل يخرجاه، 

واأقره الذهبي يف التلخي�ص. 
الختيار لتعليل املختار )25/5)، تبيني احلقائق )6/)0))، اجلوهرة النرية )2/)2)).   (2(

التنوير �سرح اجلامع ال�سغري )6/)26)، مرقاة املفاتيح )4052/9)، نيل الأوطار )368/2).   (3(
جامع العلوم واحلكم )367/2).   (4(

املجموع �سرح املهذب )9)/86)).   (5(
الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )�ص: 88)).   (6(
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�ْسَياَن َوَما ا�ْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه«، اأما يف احلكم فاإن حقوق الآدميني العامد  َطاأَ َوالنِّ ِتي اخْلَ اأُمَّ
واملخطئ فيها �سواء”)))؛ اأي وجوب ال�سمان يف كل منهما، ففي العمد الق�سا�ص اأو 

الدية، ويف اخلطاأ الدية والكفارة. 

كما اتفق الفقهاء على اأن موجب القتل اخلطاأ يف الدنيا هو الكفارة، والدية على 
العاقلة)2). 

قال ابن القطان: “واأجمعوا على اأن العاقلة حتمل دية اخلطاأ”)3). 

وقال ابن املنذر: “واأجمع كل من نحفظ عنه من اأهل العلم على اأن دَية اخلطاأ 
على العاقلة”)4). 

حمرمة  نف�ًسا  قتل  من  كل  على  الكفارة،  “وجتب  املقد�سي:  قدامة  ابن  وقال 
م�سمونة خطاأ، مببا�سرة اأو ت�سبب، كحفر البئر، و�سهادة الزور”)5). 

والأ�سل يف وجوب الدية والكفارة الأدلة من الكتاب وال�سنة والإجماع: 

 فمن الكتاب قول اهلل تعالى: )ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ( ]الن�ساء: 92[. 

املوؤمن  الأولى يف  الآية   يف  “حكم اهلل   : اِفِعي  ال�سَّ الدللة: قال  وجه 
يقتل خطاأ بالدية والكفارة”)6). 

ال�سنة  وثبتت  بالدية،  خطاأ  يقتل  املوؤمن  يف    اهلل  “حكم  القرطبي:  وقال 
الثابتة عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك، واأجمع اأهل العلم على القول به”)7). 

املنثور يف القواعد الفقهية )22/2)).   (((
بداية املبتدي )�ص: 239)، العناية �سرح الهداية )0)/3)2)، اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري   (2(
لل�سريازي  املهذب   ،(285/3( املمهدات  املقدمات   ،(327/2( املدينة  اأهل  على  احلجة   ،((2(/2(

)203/3)، الكايف يف فقه الإمام اأحمد )3/)25)، املغني لبن قدامة )8/)27). 
الإقناع يف م�سائل الإجماع )283/2).   (3(

املرجع ال�سابق )7/8).   (4(
الكايف يف فقه الإمام اأحمد )4/)5)، املغني لبن قدامة )272/8).   (5(

تف�سري الإمام ال�سافعي )635/2).   (6(
تف�سري القرطبي )4/5)3).   (7(
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ا،  ول ق�سا�ص يف �سيء من هذا؛ لأن اهلل تعالى اأوجب به الدية، ومل يذكر ق�سا�سً
�ْسَياَن َوَما ا�ْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه«، ولأنه  َطاأَ َوالنِّ ِتي اخْلَ َع َعْن اأُمَّ َ َو�سَ وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإِنَّ اهللَّ

مل يوجب الق�سا�ص يف عمد اخلطاأ، ففي اخلطاأ اأولى))). 

واأما ال�سنة: فما روى اأبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن اأبيه عن جده اأن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص كتب لعمرو بن حزم كتاًبا اإلى اأهل اليمن فيه الفرائ�ص وال�سنن والديات 

وقال فيه: »اإن يف النف�ص الدية مائة من الإبل«)2). 

وجه الدللة: َدلَّ احلديث على اأن من قتل نف�ًسا وجبت عليه الدية)3). 

القتل  والكفارة يف  الدية  الإجماع على وجوب  العلم  اأهل  الإجماع: فقد نقل  اأما 
اخلطاأ. 

قال ابن املنذر: “واتفقوا على وجوب الدية يف امل�سلمني الأحرار خا�سة يف مثل 
اخلطاأ اإذا كان القاتل له عاقلة وقامت بالقتل بينة عدل”)4). 

وقال ابن حزم: “واتفقوا اأن على امل�سلم العاقل البالغ قاتل امل�سلم خطاأ الكفارة”)5). 
املغني لبن قدامة )272/8)، ال�سرح الكبري على منت املقنع )333/9)، خمت�سر الإن�ساف وال�سرح   (((

الكبري )�ص: 708). 
اأخرجه الن�سائي يف �سننه )57/8) حديث )4853) كتاب الق�سامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم   (2(
كتاب   (7058( حديث   (245/4( الكربى  ال�سنن  يف  اأخرجه  وكذا  له،  الناقلني  واختالف  العقول  يف 
الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي  له،  الناقلني  واختالف  العقول  يف  حزم  بن  عمرو  حديث  ذكر  الق�سامة، 
)28/8) حديث )5683)( جماع اأبواب حترمي القتل ومن يجب عليه الق�شا�ض ومن ل ق�شا�ض عليه، 
باب قتل الرجل باملراأة، واأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ))/552 - 553) رقم )445)-447)) وقال 
احلاكم: “قد بذلت ما اأدى اإليه الجتهاد يف اإخراج هذه الأحاديث املف�سرة امللخ�سة يف الزكاة، ول 
ي�ستغني هذا الكتاب عن �سرحها، وا�ستدللت على �سحتها بالأ�سانيد ال�سحيحة عن اخللفاء والتابعني 
بقبولها وا�ستعمالها مبا فيه غنية ملن اأناطها”. قلت: وهناك خالف كبري حول �سحة هذا احلديث اأو 

�سعفه. )يراجع يف تف�سيل هذا اخلالف: ن�سب الراية )339/2 - )34)
فتح ذي اجلالل والإكرام ب�سرح بلوغ املرام )5/)26).   (3(

الإ�سراف على مذاهب العلماء لبن املنذر )6/8).   (4(
مراتب الإجماع )�ص: 40)).   (5(
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اأو  اخلطاأ  طريق  عن  امل�ستجد)  )كورونا  فريو�ص  عدوى  لنقل  الفقهي  التكييف 
اجلهل والن�سيان: 

بناء على ما �سبق تقريره من اأحكام القتل اخلطاأ فاإنه ميكن تكييف نقل عدوى 
اأو اجلهل والن�سيان اإذا مات امل�ساب  فريو�ص )كورونا امل�ستجد) عن طريق اخلطاأ 
باأنه قتل خطاأً، �سواء اأكان خطاأ يف الق�سد اأو خطاأ يف الفعل -على ما ذكره الفقهاء 

يف نوعي القتل اخلطاأ-، ول اإثم اأو موؤاخذه على الناقل مع وجوب الدية والكفارة. 

جاء يف ملخ�ص اأعمال ندوة روؤية اإ�سالمية مل�سكالت الإيدز: “واإذا مت نقل املر�ص 
عن طريق اخلطاأ اأو قلة الحتياط ومات املنقول اإليه، فاإن ذلك قتل خطاأ ي�شتوجب 

الدية”))). 

وبناء على ذلك وبالتخريج على ما ورد يف ملخ�ص الندوة: 

فاإذا مت نقل فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد- 9)) عن طريق اخلطاأ اأو اجلهل اأو 
الن�سيان ومات املنقول اإليه، فاإن ذلك قتل خطاأ ي�ستوجب الدية والكفارة. 

 املطلب الثاين
اأن ل يوؤدي نقل عدوى فريو�س كورنا خطاأ اإلى موت الفرد امل�ساب

اإذا مل ميت املنقول اإليه فريو�ص )كورونا امل�ستجد) فاإن املت�سبب يف العدوى ل اإثم 
اإليه العدوى من اأ�سرار، كالتكاليف العالجية  عليه، ولكنه ي�سمن ما حلق باملنقول 
للم�ساب اأو توفري مكان خا�ص بالعزل ال�سحي املنا�سب يف م�ست�سفى خا�ص يف حال 
�ساقت امل�ست�سفيات احلكومية، اأو رعاية اأ�سرته وذويه يف اأمور معي�ستهم، ل �سيما اإذا 

انقطع العائل عن العمل ومل يوجد لهم دخل ثابت من اأي جهة. 

ملخ�ص اأعمال ندوة روؤية اإ�سالمية مل�سكالت الإيدز، د. اأحمد اجلندي، جملة جممع الفقه الإ�سالمي   (((
 .(55(/4(
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املبحث الثالث
م�سوؤولية الطبيب عند الت�سبب يف نقل العدوى بفريو�س كورنا

املطلب الأول
حكم ت�سبب الطبيب يف نقل عدوى فريو�س كورنا عمًدا

مهنة الطب من اأرقى واأ�شمى املهن الإن�شانية؛ فهي ر�شالة �شامية حتمل الراحة 
وخلق  الإن�سانية  فجر  منذ  وقائمة  �سديدة  اإليها  النا�ص  وحاجة  لالإن�سان،  وال�سكينة 

الإن�سان، فمهنة الطب كانت وما زالت يف خدمة الب�سرية... 

وعلى ذلك فالأ�سل اأن تعمد نقل العدوى بفريو�ص كورونا من الطبيب واملمر�ص 
مع  يتنافى  لأنه  م�ستبعد؛  اأمر  الطبي  الطاقم  اأفراد  و�سائر  والأ�سعة  املخترب  وفني 
مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية ومكارم الأخالق وميثاق �سرف مهنة الطب، والق�سم الذي 
اأداه الطبيب. ولكن اإذا حدث ووقع اأن تعمد الطبيب اأو اأحد اأفراد الطاقم الطبي نقل 

العدوى فاإنه يطبق عليه عقوبة املت�سبب))) املتعمد، والتي �سبق ذكرها، وملخ�سها: 
يرى الأئمة الثالثة - مالك وال�سافعي واأحمد - وجوب الق�سا�ص على املبا�سر واملت�سبب يف القتل مًعا.   (((
يراجع: ال�سرح الكبري لل�سيخ الدردير )246/4)، وفيه: “اإذا اجتمعت املبا�سرة، وال�سبب، فالق�سا�ص 
الطالب  رو�ص  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى  منهما”،  بواحد  يخت�ص  ول  واملت�سبب  املبا�سر،  من  كل  على 

)6/4)، حا�سية اخللوتي على منتهى الإرادات )26/6)، املغني لبن قدامة )266/8). 
يو�سف  منهما  كل  فعل  كان  واإن  واملت�سبب،  املبا�سر  بني  امل�ساواة  عدم  حنيفة  اأبو  الإمام  يرى  بينما 
بالعمدية اإل اأنه اأوجب الق�شا�ض على املبا�شر دون املت�شبب، قال ال�شرخ�شي يف املب�شوط )73/24): 
“اأن املبا�سر، واملت�سبب اإذا اجتمعا يف الإتالف، فال�سمان على املبا�سر دون املت�سبب”، تبيني احلقائق 

�سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سلبي )87/5)). 
وقد اأقام كل من الفريقني على ما ذهب اإليه اأدلة، ل يت�سع البحث لب�سطها، والذي اأراه راجًحا -واهلل 
اجلرائم  اأكرث  اإن  حيث  الثالثة؛  الأئمة  قال  كما  واملت�سبب  املبا�سر  على  الق�سا�ص  وجوب  هو  اأعلم- 
تقع عن طريق الت�سبب كما تقع عن طريق املبا�سرة، ولئال يتخذ اجلناة القتل بالت�سبب ذريعة وو�سيلة 
للهروب والإفالت من العقوبة، مما يوؤدي لنت�سار معدل اجلرمية و�سيوعها يف املجتمع، ويكرث التطاول 

على الأنف�ص والأرواح واإزهاقها بغري حق. 
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اإن تعمد الطبيب نقل عدوى فريو�ص كورونا امل�ستجد)كوفيد- 9)) ل�سخ�ص . )
بعينه عمًدا عدوانا ومتت العدوى بالفعل ومات امل�ساب جراء هذه العدوى 

فاإنه يقت�ص منه. 

اإن تعمد الطبيب نقل عدوى فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)) ل�سخ�ص . 2
بعينه عمًدا عدواًنا، ومتت العدوى، ومل ميت املنقول اإليه بعد، عوقب الطبيب 
عقوبة  تطبيق  يف  ُينظر  الوفاة  حدوث  وعند  املنا�سبة،  التعزيرية  بالعقوبة 

القتل عليه. 

اأما اإذا كان ق�سد الطبيب من تعمد نقل العدوى اإعداء �سخ�ص بعينه، ولكن . 3
مل تنتقل اإليه العدوى، فاإنه يعاقب عقوبة تعزيرية يقدرها احلاكم. 

العالجية  التكاليف  العدوى:  نقل  املت�سبب يف  الطبيب  اأن ي�سمن  كما ميكن 
م�ست�سفى  يف  املنا�سب  ال�سحي  بالعزل  خا�ص  مكان  توفري  اأو  للم�ساب، 
خا�ص يف حال �ساقت امل�ست�سفيات احلكومية اأو رعاية اأ�سرته وذويه يف اأمور 
معي�ستهم، ل �سيما اإذا انقطع العائل عن العمل ومل يوجد لهم دخل ثابت من 

اأي جهة، وهكذا... 

يجب تطبيق حد احلرابة والإف�ساد يف الأر�ص على الطبيب اإذا ت�سبب يف ن�سر . 4
واإ�ساعة العدوى بفريو�ص )كورونا امل�ستجد) عمًدا بني امل�سلمني، واإ�سابتهم 

به مبا يوؤدي لتعري�سهم للخطر واملوت. 

املطلب الثاين
حكم ت�سبب الطبيب يف نقل عدوى فريو�س كورنا خطاأ

كاف  علم  على  يكون  اأن  بد  ل  الطب  مهنة  ميار�ص  الذي  الطبيب  اأن  خالف  ل 
وخربة وافية مبهنته؛ وقد و�سعت القواعد واللوائح املنظمة لهذه املهنة -وقد �سبطها 
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ابن القيم)))- فال يجوز اأن ميار�ص هذه املهنة مع عدم اللتزام بها، فاإذا ما ق�سر 

وقع يف امل�سوؤولية واملوؤاخذة املوجبة لل�سمان. 

وقد قامت الأدلة على اعتبار امل�سئولية الطبية، ففي حديث عمرو بن �سعيب عن اأبيه 

اِمٌن«)2).  َب ومَلْ ُيْعلم ِمْنُه ِطب َقْبَل َذِلَك َفُهَو �سَ عن جده اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من َتطبَّ
الطب النبوي لبن القيم )�ص: 06)-08))، وفيه: “الطبيب احلاذق: هو الذي يراعي يف عالجه ع�سرين   (((
حدث،  �شيء  اأي  من  �شببه  يف  النظر  الثاين:  هو؟  الأمرا�ض  اأي  من  املر�ض  نوع  يف  النظر  اأحدها:  اأمرا: 
والعلة الفاعلة التي كانت �سبب حدوثه ما هي؟ الثالث: قوة املري�ص، وهل هي مقاومة للمر�ص، اأو اأ�سعف 
الرابع:  �ساكًنا.  بالدواء  يحرك  ومل  واملر�ص،  تركها  عليه،  م�ستظهرة  للمر�ص،  مقاومة  كانت  فاإذا  منه؟ 
مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ اخلام�ص: املزاج احلادث على غري املجرى الطبيعي. ال�ساد�ص: �سن املري�ص. 
ال�سابع: عادته. الثامن: الوقت احلا�سر من ف�سول ال�سنة وما يليق به. التا�سع: بلد املري�ص وتربته. العا�سر: 
حال الهواء يف وقت املر�ض. احلادي ع�شر: النظر يف الدواء امل�شاد لتلك العلة. الثاين ع�شر: النظر يف قوة 
الدواء ودرجته، واملوازنة بينها وبني قوة املري�ص. الثالث ع�سر: األ يكون كل ق�سده اإزالة تلك العلة فقط، 
بل اإزالتها على وجه ياأمن معه حدوث اأ�سعب منها،... الرابع ع�سر: اأن يعالج بالأ�سهل فالأ�سهل، فال ينتقل 
من العالج بالغذاء اإلى الدواء اإل عند تعذره، ول ينتقل اإلى الدواء املركب اإل عند تعذر الدواء الب�سيط..، 
اخلام�ص ع�سر: اأن ينظر يف العلة، هل هي مما ميكن عالجها اأول؟ فاإن مل ميكن عالجها، حفظ �سناعته 
وحرمته، ول يحمله الطمع على عالج ل يفيد �سيًئا. واإن اأمكن عالجها، نظر هل ميكن زوالها اأم ل؟ فاإن 
علم اأنه ل ميكن زوالها، نظر هل ميكن تخفيفها وتقليلها اأم ل؟ فاإن مل ميكن تقليلها، وراأى اأن غاية الإمكان 
اإيقافها وقطع زيادتها، ق�سد بالعالج ذلك، واأعان القوة، واأ�سعف املادة. ال�ساد�ص ع�سر: األ يتعر�ص للخلط 
قبل ن�سجه با�ستفراغ، بل يق�سد اإن�ساجه، فاإذا مت ن�سجه، بادر اإلى ا�ستفراغه. ال�سابع ع�سر: اأن يكون له 
خربة باعتالل القلوب والأرواح واأدويتها، وذلك اأ�سل عظيم يف عالج الأبدان، .... الثامن ع�سر: التلطف 
والإلهية،  الطبيعية  العالجات  اأنواع  ي�ستعمل  اأن  ع�سر:  التا�سع  بال�سبي.  كالتلطف  به،  والرفق  باملري�ص، 
اإليها الدواء، فالطبيب احلاذق  والعالج بالتخييل، فاإن حلذاق الأطباء يف التخييل اأمورا عجيبة ل ي�سل 
ي�ستعني على املر�ص بكل معني. الع�سرون: - وهو مالك اأمر الطبيب-، اأن يجعل عالجه وتدبريه دائًرا على 
�ستة اأركان: حفظ ال�سحة املوجودة، ورد ال�سحة املفقودة بح�سب الإمكان، واإزالة العلة اأو تقليلها بح�سب 
اأعظمهما، فعلى  لتح�سيل  اأدنى امل�سلحتني  وتفويت  اأعظمهما،  لإزالة  املف�سدتني  اأدنى  الإمكان، واحتمال 

هذه الأ�سول ال�ستة العالج، وكل طبيب ل تكون هذه اأخيته التي يرجع اإليها، فلي�ص بطبيب، واهلل اأعلم”.
اأخرجه ابن ماجه يف �سننه )9/4)5) حديث )3466) كتاب اأبواب الطب، باب من تطبب ومل يعلم منه   (2(
َب بغري علم فاأْعَنَت،  طب، واأبو داود يف �سننه )643/6) حديث )4586) كتاب الديات، باب فيمن َتَطبَّ
والن�سائي يف �سننه )52/8) حديث )4830) كتاب الق�سامة، �سفة �سبه العمد وعلى من دية الأجنة، 
وهو   - ابن جريج  لكن  ثقات،  اإ�شناد رجاله  وهذا  لغريه،  الأرنوؤوط: ح�شن  �شعيب  وقال  العمد،  و�شبه 

عبدامللك بن عبدالعزيز- مل ي�سمع من عمرو بن �سعيب فيما قاله البخاري والبيهقي. 
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 يف ت�سمني املتطبب  فهذا احلديث ال�سريف يعترب اأ�ساًل عند اأهل العلم 
اجلاهل اإذا عالج غريه وا�ست�سر بعالجه. 

وقد دل احلديث على اعتبار امل�سئولية الطبية التي عرب عنها باأثرها وهو وجوب 
ال�سمان على هذا النوع ممن يدعي الطب وهو جاهل به، وهو عام �سامل ملن تطبب 
بجراحة اأو غريها من فروع الطب، ويدخل فيه من كان يف حكم الأطباء كاملحللني، 

واملمر�سني، واملخدرين، وامل�سورين بالأ�سعة واملناظري الطبية))). 

كما و�سع الفقهاء �سوابط ومعايري لأ�سول هذه املهنة، بحيث اإذا خالفها الطبيب 
املهنة،  اأ�سول  وموافقة  املهنة،  بهذه  الكايف  العلم  من  فالبد  ومق�سًرا  خمطًئا  كان 
جاء يف الدر املختار للحنفية: “ول �سمان على حجام وبزاغ، اأي بيطار )وف�ساد مل 
يجاوز املو�سع املعتاد، فاإن جاوز) املعتاد )�سمن الزيادة كلها اإذا مل يهلك) املجني 
فيه  ماأذون  وغري  فيه  مباأذون  لتلفها  النف�ص)  دية  ن�سف  �سمن  هلك  )واإن  عليه 
فيتن�شف،... ولو �شرط على احلجام ونحوه العمل على وجه ل ي�شري ل ي�شح، لأنه 

لي�ص يف و�سعه اإل اإذا فعل غري املعتاد في�سمن”)2). 

ويف التاج والإكليل للمالكية: “اخلاتن يخنت ال�سبي فيموت من ختانه، اأو الطبيب 
ي�سقي املري�ص فيموت من �سقيه، اأو يكويه فيموت من كيه، اأو يقطع منه �سيًئا فيموت 
من قطعه، اأو احلجام يقلع �سر�ص الرجل فيموت املقلوعة �سر�سه، فال �سمان على 
واحد من هوؤلء يف ماله ول على عاقلته يف جميع هذا؛ لأنه مما فيه التغرير على ذلك 
ال�سيء فكان �ساحبه هو الذي عر�سه ملا اأ�سابه، وهذا اإذا مل يخطئ يف فعله، واأما 
اإذا اأخطاأ مثل اأن ي�سقي الطبيب املري�ص ما ل يوافق مر�سه، اأو تزل يد اخلاتن اأو 
القاطع فيتجاوز يف القطع، اأو الكاوي فيتجاوز يف الكي، اأو يد احلجام فيقطع غري 
ال�سر�ص التي اأمر بها، فاإن كان من اأهل املعرفة ومل يغر من نف�سه فذلك خطاأ يكون 

اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها )�ص: 447).   (((
الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار وجامع البحار )�ص: 583).   (2(
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على العاقلة اإل اأن يكون اأقل من الثلث فيكون يف ماله، واإن كان مما ل يح�سن وغر 
من نف�سه فعليه العقوبة”))). 

ويف الأم: “واإذا اأمر الرجل اأن يحجمه اأو يخنت غالمه اأو يبيطر دابته)2)؛ فتلفوا 
من فعله فاإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه ال�سالح للمفعول به عند اأهل العلم بتلك 
ال�سناعة فال �سمان عليه، واإن كان فعل ما ل يفعل مثله من اأراد ال�سالح وكان عاملا 

به فهو �سامن...”)3). 

منهم  اإذا عرف  ول متطبب،  ول ختان،  “)ول �سمان على حجام،  املغني:  ويف 
حذق ال�سنعة، ومل جتن اأيديهم) وجملته اأن هوؤلء اإذا فعلوا ما اأمروا به، مل ي�سمنوا 
ب�سرطني: اأحدهما اأن يكونوا ذوي حذق يف �سناعتهم، ولهم بها ب�سارة ومعرفة؛ لأنه 
اإذا مل يكن كذلك مل يحل له مبا�سرة القطع، واإذا قطع مع هذا كان فعاًل حمّرًما، 
في�شمن �شرايته، كالقطع ابتداء. الثاين اأن ل جتني اأيديهم، فيتجاوزوا ما ينبغي اأن 
يقطع فاإذا وجد هذان ال�سرطان. مل ي�سمنوا؛ لأنهم قطعوا قطعا ماأذونا فيه، فلم 

ي�سمنوا؛ �سرايته...”)4). 

فيوؤخذ من ن�سو�ص الفقهاء اأن املدار عندهم يف �سمان الطبيب وم�سوؤوليته هو 
علم الطبيب ومهارته ودقة �سنعته. 

اإهماله  اأو  وتعديه  اأو تق�سريه  ب�سبب جهله  يكون  الطبيب قد  وعلى ذلك فخطاأ 
وقلة احرتازه، وبيان ذلك يتحقق يف الفروع الآتية: 

الفرع الأول: خطاأ الطبيب ب�سبب اجلهل. 

الفرع الثاين: خطاأ الطبيب ب�شبب التعدي والتق�شري. 
املمهدات  املقدمات   ،(74/7( والزيادات  النوادر   ،(560  ،559/7( خليل  ملخت�سر  والإكليل  التاج   (((

 (25(/2(
َها. ل�سان العرب )70/4) مادة: )بطر).  َوابَّ اأَي ُيَعاجِلُ ُيَبْيِطُر الدَّ  (2(

الأم لل�سافعي )85/6))، احلاوي الكبري )425/7).   (3(
املغني لبن قدامة )398/5)، عمدة الفقه )�ص: 65)، ال�سرح الكبري على منت املقنع )24/6)).   (4(
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الفرع الثالث: خطاأ الطبيب ب�سبب قلة الحرتاز والأخذ بالتدابري الوقائية الالزمة. 

الفرع الأول: خطاأ الطبيب ب�ضبب اجلهل))(. 

الطبيب الذي يتولى عالج املر�سى اإما اأن يكون حاذقا، لديه مهارة مبهنته، اأو 
يكون جاهاًل بها، فاإن كان حاذًقا مراعًيا اأ�سول املهنة وقواعدها فال خالف يف عدم 
�سمانه اإذا اأخطاأ يف معاجلة املر�سى. قال ابن القيم : “طبيٌب حاذق اأعطى 
ال�سنعة حقها، ومل جتن يده، فتولَّد من فعله املاأذون فيه من جهة ال�سارع ومن جهة 
فاإنها  اتفاًقا  عليه  فهذا ل �سمان  اأو ذهاُب �سفة؛  النف�ص  اأو  الع�سو  تلُف  يطبه  من 

�سراية ماأذون فيه”)2). 
اجلهل: نقي�ص العلم، تقول: جهل فالن حقه، وجهل علي، وجهل بهذا الأمر. واجلهالة: اأن تفعل فعال   (((
ْهل اْلَب�ِسيط َواأما اْلعلم والعتقاد  ا من �َساأْنه اأَن يكون َعاملا َوُهَو اجْلَ ْهل: عدم اْلعلم َعمَّ بغري علم، واجْلَ
احبه َل يعلم بجهله، بل يعلم  ُه جهل ِب�َسْيء مركب من َجهله ِلأَن �سَ ا ُيَخالف اْلَواِقع فجهل مركب ِلأَنَّ مِبَ
ْهل  اأَنه َعامل َفُهَو َجاِهل من َجهله. َواجْلهل اْلَب�ِسيط َيُزول ِب�ُسْرَعة و�سهولة بالتعليم والتعريف. َواأما اجْلَ
َل يقبل العالج. العني )390/3)  ْهل امْلركب  اأَن اجْلَ امْلَ�ْسُهور  اإِلَّ ب�سعوبة ومهلة، بل  َيُزول  َفاَل  امْلركب 
جامع   = العلماء  د�ستور   ،(599/(( والعلوم  الفنون  ا�سطالحات  ك�ساف   .(489/(( اللغة  مقايي�ص 

العلوم يف ا�سطالحات الفنون ))/288) مادة: )جهل).
ْيَء َجْزًما َعَلى ِخاَلِف َما  َيْعَتِقَد ال�سَّ اأَْن  ِفِه، اأو  يِء َعَلى ِخاَلِف َو�سْ ُر ال�سَّ وُّ واجلهل عند الأ�سوليني: ت�سَ

رَيٍة.  ُهَو ِبِه َل َعْن َب�سِ
واجلاهل هو الذي ل يعرف وقد يطلق اجلاهل على قليل اخلربة اأو من ل خربة له. �سرح نظم الورقات 

)6)/2)، امل�ست�سفى )�ص: 22). 
اأعطى  اأحدها: طبيب حاذق  “الأق�سام خم�سة:  وفيه:  القيم )�ص: 03)- 05))،  النبوي لبن  الطب   (2(
ال�سارع، ومن جهة من يطبه تلف  املاأذون فيه من جهة  ال�سنعة حقها ومل جتن يده، فتولد من فعله 
الع�سو اأو النف�ص، اأو ذهاب �سفة، فهذا ل �سمان عليه اتفاًقا، فاإنها �سراية ماأذون فيه، وهذا كما اإذا 
خنت ال�سبي يف وقت، و�سنه قابل للختان، واأعطى ال�سنعة حقها، فتلف الع�سو اأو ال�سبي، مل ي�سمن، 
وكذلك اإذا بط من عاقل اأو غريه ما ينبغي بطه يف وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به، مل ي�سمن، 
وهكذا �شراية كل ماأذون فيه مل يتعد الفاعل يف �شببها، ك�شراية احلد بالتفاق... الق�شم الثاين: متطبب 
جاهل با�سرت يده من يطبه، فتلف به، فهذا اإن علم املجني عليه اأنه جاهل ل علم له، واأذن له يف طبه 
مل ي�سمن، ول تخالف هذه ال�سورة ظاهر احلديث، فاإن ال�سياق وقوة الكالم يدل على اأنه غر العليل، 
اأنه طبيب، واأذن له يف طبه لأجل معرفته، �سمن  اأنه طبيب، ولي�ص كذلك، واإن ظن املري�ص  واأوهمه 
الطبيب ما جنت يده، وكذلك اإن و�سف له دواء ي�ستعمله، والعليل يظن اأنه و�سفه ملعرفته وحذقه فتلف 

به، �سمنه، واحلديث ظاهر فيه اأو �سريح. الق�سم الثالث: طبيب حاذق، اأذن له، واأعطى ال�سنعة =
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يتعلم  مل  الذي  ال�سخ�ص  وهو  بالكلية،  جاهاًل  يكون  فقد  اجلاهل:  الطبيب  اأما 
الطب، اأو جاهاًل باجلزئية، وهو ال�سخ�ص الذي تعلم الطب، وبرع يف فرع من فروعه، 

ولكنه يجهل الفرع الذي عالج فيه))). 

قال ابن عقيل: “جهال الأطباء هم الوباء يف العامل، وت�سليم املر�سى اإلى الطبيعة 
اأحب اإيل من ت�سليمهم اإلى جهال الطب”)2). 

وحكم هذا الطبيب اجلاهل اإذا ت�سبب يف نقل املر�ص اأن اأهل العلم اأجمعوا على 
ت�سمينه)3)، وكذلك ت�سمني الطبيب املتعدي الذي يتجاوز احلدود وال�سوابط املعتربة 

عند اأهل املعرفة والخت�سا�ص، وهكذا احلكم بالن�سبة مل�ساعدي الأطباء. 

كل هوؤلء يتحملون امل�سئولية عن الأ�سرار الناجتة عن اأعمالهم التي اأقدموا على 
فعلها مع جهلهم باأ�سولها املعتربة عند اأهل الخت�سا�ص واملعرفة)4). 

= حقها، لكنه اأخطاأت يده، وتعدت اإلى ع�سو �سحيح فاأتلفه، مثل: اأن �سبقت يد اخلاتن اإلى الكمرة، 
فو�سف  اجتهد  ب�سناعته،  املاهر  احلاذق  الطبيب  الرابع:  خطاأ..الق�سم  جناية  لأنها  ي�سمن،  فهذا 
للمري�ص دواء، فاأخطاأ يف اجتهاده، فقتله، فهذا يخرج على روايتني: اإحداهما: اأن دية املري�ص يف بيت 
املال. والثانية: اأنها على عاقلة الطبيب، وقد ن�ص عليهما الإمام اأحمد يف خطاأ الإمام واحلاكم. الق�سم 
اخلام�ص: طبيب حاذق، اأعطى ال�سنعة حقها، فقطع �سلعة من رجل اأو �سبي، اأو جمنون بغري اإذنه، اأو 
اإذن وليه، اأو خنت �سبًيا بغري اإذن وليه فتلف، فقال اأ�سحابنا: ي�سمن، لأنه تولد من فعل غري ماأذون 
فيه، واإن اأذن له البالغ، اأو ويل ال�سبي واملجنون، مل ي�سمن، ويحتمل األ ي�سمن مطلًقا لأنه حم�سن، وما 
على املح�شنني من �شبيل. واأي�شا فاإنه اإن كان متعدًيا، فال اأثر لإذن الويل يف اإ�شقاط ال�شمان، واإن مل 

يكن متعدًيا، فال وجه ل�سمانه”، زاد املعاد يف هدي خري العباد )28/4)). 
اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها )�ص: 448)، وفيه: “اجلاهل باجلزئية وهو ال�سخ�ص   (((
الذي علم الطب، وبرع يف فرع من فروعه، ولكنه يجهل الفرع الذي عالج فيه، مثل الطبيب اجلراح 
املخت�ص بجراحة العيون، اإذا قام بجراحة خارجة عن اخت�سا�سه ويجهلها، اأو قام بفعل جراحة داخلة 

يف اخت�سا�سه ل علم له مبراحلها اأو ل قدرة عنده على تطبيقها على الوجه املطلوب”.
الآداب ال�سرعية واملنح املرعية )452/2).   (2(

تبيني احلقائق )220/6)، النوادر والزيادات )74/7(، حتفة املحتاج )97/9))، العدة �سرح العمدة   (3(
)�ص: 300). 

اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها )�ص: 448)، وفيه: “اجلاهل باجلزئية وهو ال�سخ�ص الذي   (4(
علم الطب، وبرع يف فرع من فروعه، ولكنه يجهل الفرع الذي عالج فيه، مثل الطبيب اجلراح  املخت�ص 

بجراحة العيون، اإذا قام بجراحة خارجة عن اخت�سا�سه ويجهلها، اأو قام بفعل جراحة داخلة =
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عن  امل�شئولية  عبء  الطبيب  حتميل  م�شروعية  على  النبوية  ال�شنة  دلت  وقد 
اِمٌن«.  َب ومَلْ ُيْعلم ِمْنُه ِطب َقْبَل َذِلَك َفُهَو �سَ الأ�سرار الناجتة عن خطئه، : »من َتطبَّ

ا )ومل ُيعلم منه  اأي تعاطى علم الطب وعالج مري�سً وجه الدللة: )من تطبب): 
طب): اأي معاجلة �سحيحة غالبة على اخلطاأ فاأخطاأ يف طبه واأتلف �سيًئا من املري�ص 
)فهو �سامن)؛ لأنه تولد من فعله الهالك وهو متعد فيه، لتهوره بالإقدام على ما يقتل 
بغري معرفة اإذ ل يعرف ذلك فتكون جنايته م�سمونة على عاقلته، وقيل: مل يعلم منه 
طب اأي مل يكن م�سهوًرا به فمات املري�ص من فعله، فهو �سامن اأي ت�سمن عاقلته الدية 
اتفاًقا ول قود عليه، لأنه ل ي�ستبد بذلك دون اإذن املري�ص فيكون حكمه حكم اخلطاأ))). 

فاحلديث دليل على ت�سمني املتطبب ما اأتلفه من نف�ص فما دونها �سواء اأ�ساب 
بال�سراية اأو باملبا�سرة و�سواء كان عمًدا، اأو خطاأ)2). 

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من تطبب«، ومل يقل: من طب، لأن لفظ التفعل يدل على تكلف ال�سيء 
والدخول فيه بع�سر وكلفة، واأنه لي�ص من اأهله)3)، واملق�سود اأن هذا احلديث ال�سريف 
دللته  واأن  ال�سمان  وهو  باأثرها  عنها  عرب  التي  الطبية  امل�سئولية  اعتبار  على  دل 
�ساملة ملن تطبب وكان جاهاًل بالطب كلية اأو كان جاهاًل باجلزئية التي تطبب فيها 
واأنه يدخل يف حكم التطبب التمري�ص، والتحليل، ونقل الدم، والتخدير، والت�سوير 

بالأ�سعة واملناظري الطبية)4). 

كذلك دل الإجماع على �سمان الطبيب ما تلف ب�سبب جهله، وقد نقل هذا الإجماع 
ابن القيم فقال: “اأما الأمر ال�سرعي، فاإيجاب ال�سمان على الطبيب اجلاهل، فاإذا 
اإتالف  على  بجهله  هجم  فقد  معرفة،  به  له  يتقدم  ومل  وعمله،  الطب  علم  تعاطى 
واأقدم بالتهور على ما مل يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه ال�سمان  الأنف�ص، 

= يف اخت�سا�سه ل علم له مبراحلها اأو ل قدرة عنده على تطبيقها على الوجه املطلوب”.
مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح )2293/6)، التي�سري ب�سرح اجلامع ال�سغري )0/2)4).   (((

�سبل ال�سالم )363/2).   (2(
الطب النبوي لبن القيم )�ص: 03)).   (3(

اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها )�ص: 448).   (4(
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اأعلم  “ل  الإجماع:  حاكًيا  اخلطابي  وقال  العلم”))).  اأهل  من  اإجماع  وهذا  لذلك، 
خالًفا يف اأن املعالج اإذا تعدى فتلف املري�ص كان �سامًنا، واملتعاطي علًما اأو عماًل ل 
يعرفه متعٍد، فاإذا تولد من فعله التلف �سمن الدية، و�سقط عنه القود؛ لأنه ل ي�ستبد 

بذلك بدون اإذن املري�ص. وجناية املتطبب يف قول عامة الفقهاء على عاقلته”)2). 

وقال الرملي: “ولو اأخطاأ الطبيب يف املعاجلة، وح�سل منه التلف وجبت الدية 
على عاقلته، وكذا من تطبب بغري علم”)3). 

وعلى ذلك فالطبيب املت�سبب يف نقل العدوى بفريو�ص كورونا لغريه ب�سبب جهله اإن 
مات امل�ساب فهو قتل خطاأ جتب به الدية والكفارة، وقد اتفق الفقهاء على اأن موجب 

القتل اخلطاأ يف الدنيا هو الكفارة، والدية على العاقلة)4)، واإن مل ميت وجب تعزيره. 

الفرع الثاين: خطاأ الطبيب ب�ضبب التعدي))(، والتق�ضري))(. 
ذلك  كان  �سواء  حمظوًرا،  فعاًل  الطبيب  اإتيان  عموًماأ:  الطبيب  بتعدي  يق�سد 
اأو  الإتالف  بتعمد  يكون  الإيجابي  والتعدي  ت�سبًبا)7).  اأو  مبا�سرة  �سلًبا،  اأو  اإيجاًبا 

زاد املعاد يف هدي خري العباد )27/4)، 28))، الطب النبوي لبن القيم )�ص: 03)).   (((
معامل ال�سنن )39/4).   (2(

نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )35/8)، ويراجع: اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب )66/4))  (3(
بداية املبتدي )�ص: 239)، العناية �سرح الهداية )0)/3)2)، اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري   (4(
لل�سريازي  املهذب   ،(285/3( املمهدات  املقدمات   ،(327/2( املدينة  اأهل  على  احلجة   ،((2(/2(

)203/3)، الكايف يف فقه الإمام اأحمد )3/)25)، املغني لبن قدامة )8/)27). 
اإَِلى َغريه. )مقايي�ص اللغة  ْيء  اأَو ال�سَّ اوَزة احْلق  ُهَو جُمَ اأَو  َعَلْيِه،  َر  ُيْقَت�سَ اأَْن  َيْنَبِغي  َما  اُوُز  التعدي: جَتَ  (5(
)249/4)، �سم�ص العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )4424/7)، خمتار ال�سحاح )�ص: 203)، 

معجم لغة الفقهاء )�ص: 35)). 
وعرفه ابن جنيم يف الأ�شباه والنظائر )�ض: 3)4) بقوله: “العمل ال�سار بدون حق اأو جواز �سرعي”. 
وقيل: هو جماوزة ما ينبغي اأن يقت�سر عليه �سرًعا اأو عرًفا اأو عادة. نظرية ال�سمان، حممد فوزي في�ص 

اهلل )�ص: 92). 
ْيء اأَو  رُي: التواين َوَتْرُك امْلَُباَلَغِة. وقيل: ُهَو ترك ال�شَّ ر يف الأمر: اأي توانى فيه، َوالتَّْق�شِ التق�شري: ق�شّ  (6(
بع�سه َعن عجز. )�سم�ص العلوم )5523/8)، الكليات )�ص: 0)3)، النظم امل�ستعذب يف تف�سري غريب 

األفاظ املهذب )9/2)2). 
م�سوؤولية الطبيب املهنية، عبداهلل الغامدي )�ص: 77).   (7(
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التعمد  اأما  ذكره،  �سبق  الذي  العمد  �سور  من  �سورة  وهو  غالًبا،  يقتل  دواء  اإعطاء 
على  وترتب  اإ�سعافه،  اأو  املري�ص،  معاجلة  الطبيب  كرف�ص  بالرتك،  فيكون  ال�سلبي 
ذلك اإزهاق روحه اأو ازدياد �سوء حالته)))، والطبيب املتعدي على �سبيل اخلطاأ عليه 

ال�سمان فيما ت�سبب فيه، وقد اأجمع الفقهاء على ذلك)2). 

كان  املري�ص  فتلف  تعدى  اإذا  املعالج  اأن  يف  خالًفا  اأعلم  “ل  اخلطابى:  قال 
�سامًنا”)3). 

قال ابن ر�سد: “واأما الطبيب وما اأ�سبهه اإذا اأخطاأ يف فعله، وكان من اأهل املعرفة 
فال �سيء عليه يف النف�ص، والدية على العاقلة فيما فوق الثلث، ويف ماله فيما دون 
الثلث. واإن مل يكن من اأهل املعرفة فعليه ال�سرب، وال�سجن، والدية، قيل: يف ماله، 

وقيل: على العاقلة”)4). 

“واأما ما ي�سقيه الطبيب من الدواء فيموت من �سربه، فاإن كان  وقال الباجي: 
ممن له علم بذلك فال �سيء عليه، واإن كان ل علم له، وقد غر من نف�سه ل غرم عليه، 

والدية على عاقلته”)5). 

والأدلة على وجوب ال�سمان كثرية، منها: 

اأن املخطئ كالعامد م�سئول جنائًيا كلما وقع منه فعل يحرمه ال�سارع، ولكن . )
�سبب م�سئوليتهما خمتلف، فم�سئولية العامد �سببها اأنه ق�سد ع�سيان اأمر 
اأوجبه، وم�سئولية املخطئ �سببها  اأو ترك ما  اإتيان ما حرمه  ال�سارع وتعمد 

اأنه ع�شى ال�شارع ل عن ق�شد، ولكن عن تق�شري وعدم تثبت واحتياط)6). 
املرجع ال�سابق )�ص: 78).   (((

الدر املختار )�ص: 583)، التاج والإكليل )559/7)، احلاوي الكبري )425/7)، ال�سرح الكبري على منت   (2(
املقنع )24/6))، املغني لبن قدامة )398/5). 

معامل ال�سنن )39/4).   (3(
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )8/4)).   (4(

املنتقى �سرح املوطاإ )77/7).   (5(
الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارًنا بالقانون الو�سعي ))/432).   (6(
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اأتلفت يداه، كما ي�شمن اجلاين �شراية جنايته، . 2 ي�شمن الطبيب املتعدي ما 
بجامع كون كل منهما فعاًل حمرًما. 

اأن ال�سريعة الإ�سالمية راعت العدل بني العباد، ودفع الظلم عنهم، وامل�سئولية . 3
الطبية عن اجلراحة الطبية معينة على حتقيق ذلك، فوجب اعتبارها. 

يف  ويدخل  العالج،  يتولون  الذين  الأطباء  يف  �سريحة  ال�سرعية  الأدلة  وهذه 
الطبية،  واملناظري  بالأ�سعة  وامل�سورون  واملخدرون،  واملحللون،  املمر�سون،  حكمهم 

وغريهم ممن له عالقة بعالج املري�ص))). 

ًرا،  وعلى ذلك ي�سمن الطبيب املت�سبب بنقل فريو�ص كورونا متعدًيا كان اأو مق�سّ
فاإذا مات امل�ساب فهو قتل خطاأ جتب به الدية والكفارة، واإن مل ميت وجب تعزيره. 

الــفــرع الــثــالــث: خــطــاأ الطبيب ب�ضبب الإهــمــال وقــلــة الحــــــرتاز))(، والأخـــذ 
بالتدابري الوقائية الالزمة. 

الفاعل،  من  اإيجابي  ن�شاط  على  ينطوي  خطاأ  هو  والتحرز:  الحتياط  عدم  اإن 
اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها )�ص: 450-448).   (((

الإهمال: هو موقف �سلبي يتخذه ال�سخ�ص جتاه فعل يجب على الإن�سان القيام به اأو ت�ستلزمه قواعد   (2(
طريق  عن  باخلطاأ  ي�سمى  ما  وهو  النتيجة  وقوع  لتجنب  الفعل  بهذا  قام  لو  بحيث  واحلذر  احليطة 

المتناع. 
مثال: اأن يقوم ال�سخ�ص امل�ساب بفريو�ص كورونا با�ستعمال اأدوات الآخرين وهو على علم باأنه م�ساب 
اأو اأن يقوم امل�ساب بتقبيل املجني عليه ويقبل املجني عليه بذلك ويقوم مبالم�سته فينتقل الفريو�ص اإليه 
ويف القانون ي�سح اأن يكون اخلطاأ الذي اأدى اإلى وقوع حادث القتل اخلطاأ م�سرتًكا بني املتهم واملجني 

عليه بخطاأ املجني عليه ل ي�سقط م�سوؤولية املتهم. 
قلة الحرتاز: هي �شلوك اإيجابي كقلة الحتياط اأو النتباه اأو الطي�ض اأو الرعونة اأو التهور اأو �شوء تقدير 

النتائج تقديًرا كافًيا. 
اإلى  الفريو�ص  فينتقل  بالركاب  مزدحمة  موا�سالت  و�سيلة  و�سط  بال�سعال  �سخ�ص  يقوم  اأن  مثال: 
الركاب. امل�سوؤولية اجلزائية للم�سابني بفريو�ص )Coved-19) )كورونا امل�ستجد) يف القانون ال�سوري 

قا�سي حمكمة �سلح اجلزاء ال�ساد�سة يف حلب العدد 5997)من )3 اآذار /مار�ص 2020:
http://jamahir.alwehda.gov.sy/mix/11660
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ويدل على عدم التب�شر بالعواقب، وفيه يدرك اجلاين ما قد يرتتب على عمله من 
نتائج �ساره، ولكنه مع هذا مي�سي دون اتخاذ احتياطات كافية))). 

اإن كل من مل يلتزم بتعليمات اجلهات املخت�سة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية 
يحتمل  اأو  كورونا  بفريو�ص  باإ�سابته  ي�ستبه  اأو  م�ساًبا  وكان  الحرتازية،  والتدابري 
نقله للوباء، وقد يت�سبب بنقل العدوى لالآخرين فاإنه يعاقب بعقوبة تعزيرية يقدرها 

احلاكم)2). 

وجاء يف اأعمال الندوة الفقهية الطبية بالكويت: “واإذا مت نقل العدوى عن طريق 
اخلطاأ اأو قلة الحتياط ومات املنقول اإليه وجبت الدية، فاإن ذلك قتل خطاأ ي�شتوجب 

الدية، واإن مل ميت املنقول اإليه يعزر املت�سبب يف العدوى تعزيًرا منا�سًبا”)3). 

الوقائية والحتياطات  بالتدابري  اأهمل الطبيب وغريه يف الأخذ  اإذا  وعلى ذلك 
الالزمة، وت�سبب يف نقل العدوى، ومات امل�ساب، فهو قتل خطاأ جتب به الدية، واإن 

مل ميت وجب تعزيره. 

وميكن تلخي�ص عقوبة الطبيب والطاقم الطبي املت�سبب يف نقل العدوى بفريو�ص 
كورونا امل�ستجد )كوفيد-9)( بطريق اخلطاأ يف النقاط التالية: 

ب�سبب . ) لغريه  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  العدوى  نقل  املت�سبب يف  الطبيب  اأن 
جهله �سواء اأكان جهل كلي اأو جزئي اإن مات امل�ساب فهو قتل خطاأ جتب به 

الدية والكفارة، واإن مل ميت وجب تعزيره. 

تعديه . 2 ثبت  اإذا  امل�ستجد  كرونا  فريو�ص  نقل  يف  املت�سبب  الطبيب  ي�سمن 
وتق�سريه يف العالج واأداء مهمته ومات امل�ساب، فهو قتل خطاأ جتب به الدية 

والكفارة، واإن مل ميت وجب تعزيره. 
م�سوؤولية الطبيب املهنية )�ص: 37))، نقال عن الأ�س�ص العامة لقانون العقوبات )�ص: 459).   (((

مدونة د. طه اأحمد الزيدي، عقوبة نقل الوباء خطاأ من م�ساب اأو طبيب..  (2(
 https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/af648df4-6de7-4c4a-9ef7-d16a3b4c1e3a

ملخ�ص اأعمال الندوة، جملة جممع الفقه الإ�سالمي )4/)55).   (3(
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من . 3 الالزمة  والحتياطات  الوقائية  بالتدابري  الأخذ  يف  الطبيب  اأهمل  اإذا   
تعقيم وتطهري ومل يتجنب �سبل نقل العدوى، وت�سبب يف نقلها، ومات امل�ساب، 
فهو قتل خطاأ جتب به الدية والكفارة، واإن مل ميت وجب تعزيره. واهلل اأعلى 

واأعلم. 
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على خري الربيات، 
�سيدنا حممد وعلي اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين. 

وبعد، فقد ك�سفت هذه الدرا�سة عن العديد من النتائج التي كان من اأهمها ما 
يلي: 

ا . ) اأي�سً وُيعرف  امل�ستجد )اخت�ساًرا كوفيد-9))،  كورونا  فريو�ص  مر�ص 
 ،20(9 امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  املرتبط  احلاد  التنف�سي  با�سم املر�ص 
هو مر�ٌض تنف�شي اإنتاين حيواين املن�شاأ، وقد اأعلنت منظمة ال�شحة العاملية 
من  وا�سح  ب�سكل  اجلديد  كورونا  فريو�ص  يختلف  و  عاملية،  اعتباره جائحة 

الناحية اجلينية عن الفريو�ص امل�سبب لـ)�سار�ص). 

القتل . 2 �سوابط  فيه  تتوافر  معني  ل�سخ�ص  كورونا  فريو�ص  نقل  تعمد  من  اإن 
اأن  كما  عدواًنا،  عمًدا  املعني  وال�سخ�ص  القاتل  الفعل  ق�سد  حيث  العمد؛ 
والإح�سائيات  التقارير  -ح�سب  )كوفيد-9))  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص 
الواردة يف ذلك- ُيعد قاتاًل غالًبا، وعليه فاإن من تعمد نقل الفريو�ص لغريه 

ُيعد قاتاًل عمًدا عدواًنا. 

عمًدا . 3 بعينه  ل�سخ�ص  )كوفيد-9))  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  نقل  تعمد  اإن 
عدواًنا ومتت العدوى بالفعل، والتحقق من ال�سخ�ص الناقل املت�سبب، ومات 
امل�ساب جراء هذه العدوى، فاإنه يقت�ص من الناقل، قيا�ًسا على القتل بال�سم. 

عمًدا . 4 بعينه  ل�سخ�ص  )كوفيد-9))  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  نقل  تعمد  اإن   
بالعقوبة  املتعمد  عوقب  بعد،  اإليه  املنقول  ميت  ومل  العدوى،  ومتت  عدواًنا 
التعزيرية املنا�سبة، وعند حدوث الوفاة ينظر يف تطبيق عقوبة القتل عليه. 
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 من تعمد نقل العدوى اإن كان ق�سد اإعداء �سخ�ص بعينه ولكن مل تنتقل اإليه . 5
العدوى فاإنه يعاقب عقوبة تعزيرية يقدرها احلاكم. 

اإذا تعمد امل�ساب بفريو�ص كورونا نقل العدوى عمًدا اإلى �سخ�ص بعينه ومل . 6
ميت امل�ساب، فاإنه يعاقب بعقوبة تعزيرية يقدرها احلاكم بح�سب ما يرتتب 

على نقل العدوى من م�ساعفات �سحية وج�سدية ونف�سية. 

يجب تطبيق حد احلرابة والإف�ساد يف الأر�ص على من ت�سبب يف ن�سر واإ�ساعة . 7
يوؤدي  مبا  به  واإ�سابتهم  امل�سلمني،  بني  عمدا  )كورونا)  بفريو�ص  العدوى 

لتعري�سهم للخطر واملوت. 

اأو . 8 اخلطاأ  طريق  عن   ((9 )كوفيد-  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  نقل  مت  اإذا 
اجلهل اأو الن�سيان ومات املنقول اإليه فهو قتل خطاأ ي�ستوجب الدية والكفارة، 
واإذا مل ميت املنقول اإليه فال اإثم عليه، لكن عليه �سمان ما ت�سبب عنه من 

اأ�سرار. 

اإن تعمد الطبيب نقل فريو�ص كورونا امل�ستجد ل�سخ�ص بعينه عمًدا عدواًنا . 9
ومتت العدوى بالفعل ومات امل�ساب جراء هذه العدوى فاإنه يقت�ص منه. 

 اإن تعمد الطبيب نقل فريو�ص كورونا امل�ستجد ل�سخ�ص بعينه عمًدا عدواًنا . 0)
ومتت العدوى ومل ميت املنقول اإليه بعد، عوقب الطبيب بالعقوبة التعزيرية 
املنا�سبة، وعند حدوث الوفاة ينظر يف تطبيق عقوبة القتل عليه، اأما اإذا كان 
ق�سد الطبيب من تعمد نقل العدوى اإعداء �سخ�ص بعينه ولكن مل تنتقل اإليه 

العدوى، فاإنه يعاقب عقوبة تعزيرية يقدرها احلاكم. 

يجب تطبيق حد احلرابة والإف�ساد يف الأر�ص على الطبيب اإذا ت�سبب يف ن�سر . ))
واإ�ساعة العدوى بهذا الفريو�ص عمًدا بني امل�سلمني، واإ�سابتهم به مبا يوؤدي 

لتعري�سهم للخطر واملوت. 

اأن الطبيب املت�سبب يف نقل العدوى بفريو�ص كورونا لغريه ب�سبب جهله �سواء . 2)
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اأكان جهل كلي اأم جزئي، ومات امل�ساب فهو قتل خطاأ جتب به الدية والكفارة، 
واإن مل ميت وجب تعزيره. 

وتق�سريه يف . 3) تعديه  ثبت  اإذا  كورونا  بنقل فريو�ص  املت�سبب  الطبيب  ي�سمن 
والكفارة،  الدية  به  واأداء مهمته ومات امل�ساب فهو قتل خطاأ جتب  العالج 

واإن مل ميت وجب تعزيره. 

من . 4) الالزمة  والحتياطات  الوقائية  بالتدابري  الأخذ  يف  الطبيب  اأهمل  اإذا   
تعقيم وتطهري ومل يتجنب �سبل نقل العدوى، وت�سبب يف نقلها ومات امل�ساب 

فهو قتل خطاأ جتب به الدية، واإن مل ميت وجب تعزيره. 

وبعد، فاإين اأو�شي: 

امل�ستجد . ) كورونا  بفريو�ص  العدوى  نقل  يف  ت�سبب  من  على  العقوبة  بتطبيق 
ح�سب التف�سيل الوارد يف البحث، واإعالن ذلك عرب الو�سائل الر�سمية حتى 

يتحقق الزجر والردع. 

اأو�سي الباحثني واملراكز العلمية ببذل املزيد من اجلهود يف درا�سة ما يتعلق . 2
بهذه اجلائحة يف جميع الأبواب الفقهية. 

واحلمد هلل يف الأولى والآخرة، واأ�ساأله  العفو واملغفرة. 
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قائمة امل�سادر واملراجع

ر�سالة . ) ال�سيف،  لعبدالإله  الإ�سالمي،  الفقه  يف  املعدية  الأمرا�ص  اأحكام 
ماج�ستري من جامعة الإمام حممد بن �سعود، عام 435)هـ/4)20م. 

الختيار لتعليل املختار، لعبداهلل بن حممود بن مودود املو�سلي، مطبعة احللبي . 2
- القاهرة 356)هـ/937)م. 

الآداب ال�سرعية واملنح املرعية، ملحمد بن مفلح، عامل الكتب. . 3
الكتاب . 4 دار  الأن�ساري،  لزكريا  الطالب،  رو�ص  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى 

الإ�شالمي، ط: بدون طبعة وبدون تاريخ. 
َظاِئُر َعَلى َمْذَهِب اأَِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماِن، لزين الدين بن اإبراهيم ابن . 5 اْلأَ�ْسَباُه َوالنَّ

جنيم امل�شري، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 400)هـ. 
6 . ،( ط:  العلمية،  الكتب  دار  ال�شيوطي،  الدين  جلالل  والنظائر،  الأ�شباه 

))4)هـ/990)م. 
املنذر، . 7 بن  اإبراهيم  بن  حممد  بكر  لأبي  العلماء،  مذاهب  على  الإ�سراف 

 ،( اأحمد، مكتبة مكة الثقافية، راأ�ض اخليمة - الإمارات، ط:  حتقيق: �شغري 
425)هـ/2004م. 

اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن، ملحمد الأمني ال�سنقيطي، دار الفكر . 8
للطباعة والن�سر والتوزيع بريوت - لبنان، 5)4)هـ/995)م. 

اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني، لعثمان بن حممد الدمياطي، دار . 9
الفكر للطباعة والن�شر والتوريع، ط: )، 8)4)هـ/997)م. 

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، لبن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبدال�شالم، . 0)
دار الكتب العلمية - بريوت، ط: )، ))4)هـ/)99)م. 

الإقناع يف حل األفاظ اأبي �شجاع، للخطيب ال�شربيني، حتقيق: مكتب البحوث . ))
والدرا�سات - دار الفكر - بريوت. 
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الإقناع يف م�شائل الإجماع، لبن القطان، حتقيق: ح�شن ال�شعيدي، الفاروق . 2)
احلديثة للطباعة والن�شر، ط: )، 424)هـ/2004م. 

طبعة، . 3) بدون  ط:  بريوت،   - املعرفة  دار  ال�شافعي  اإدري�ض  بن  ملحمد  الأم، 
0)4)هـ/990)م. 

حتقيق: . 4) امَلْرداوي،  الدين  لعالء  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�شاف 
عبداهلل الرتكي - واآخرون، هجر للطباعة والن�شر، القاهرة - م�شر، ط: )، 

5)4)هـ / 995)م. 
البحر املحيط يف التف�شري، لأبي حيان الأندل�شي، حتقيق: �شدقي جميل، دار . 5)

الفكر - بريوت، ط: 420)هـ. 
(6 . - احلديث  دار  ر�سد،  بن  اأحمد  بن  ملحمد  املقت�سد،  ونهاية  املجتهد  بداية 

القاهرة، بدون طبعة، 425)هـ/2004م. 
بداية املحتاج يف �سرح املنهاج، لبن قا�سي �سهبة، دار املنهاج للن�سر والتوزيع، . 7)

جدة - اململكة العربية ال�شعودية، ط: )، 432)هـ/))20م. 
بدائع ال�شنائع، للكا�شاين احلنفي، دار الكتب العلمية، ط: 2، 406)هـ/986)م. . 8)
البدر املنري، ابن امللقن عمر بن علي ال�سافعي امل�سري، املحقق: م�سطفى اأبو . 9)

الغيط واآخرون، دار الهجرة - الريا�ض، ط: )، 425)هـ/2004م. 
بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك املعروف بحا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري، . 20

لأبي العبا�ض اأحمد ابن حممد ال�شاوي، دار املعارف، ط: بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 

البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي، لأبي احل�شني يحيى بن اأبي اخلري العمراين، . )2
حتقيق: قا�شم النوري، دار املنهاج - جدة، ط: )، )42)هـ/2000م. 

التاج والإكليل ملخت�شر خليل، للمواق، دار الكتب العلمية، ط: )، 6)4)هـ/994)م. . 22
الزيلعي، . 23 ، عثمان بن علي  ْلِبيِّ ال�سِّ الدقائق وحا�سية  تبيني احلقائق �سرح كنز 

املطبعة الكبى الأمريية - بولق، القاهرة، ط: )، 3)3)هـ. 
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ِمّي . 24 التجريد لنفع العبيد = حا�سية البجريمي على �سرح املنهج، ل�سليمان الُبَجرْيَ
امل�شري، مطبعة احللبي، ط: بدون طبعة، 369)هـ - 950)م. 

حتفة املحتاج اإلى اأدلة املنهاج )على ترتيب املنهاج للنووي(، لبن امللقن، حتقيق: . 25
عبداهلل بن �شعاف اللحياين، ط: دار حراء - مكة املكرمة، ط: )، 406)هـ. 

لأبي . 26 الكرمي،  الكتاب  مزايا  اإلى  ال�سليم  العقل  اإر�ساد   = ال�سعود  اأبي  تف�سري 
ال�سعود العمادي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت. 

ان، . 27 تف�شري الإمام ال�شافعي، ملحمد بن اإدري�ض ال�شافعي: حتقيق د. اأحمد الفرَّ
دار التدمرية - اململكة العربية ال�شعودية، ط )، 427)هـ - 2006م. 

العظيم، لإ�شماعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: �شامي �شالمة، . 28 القراآن  تف�شري 
دار طيبة للن�شر والتوزيع، ط: الثانية 420)هـ - 999)م. 

ال�شيد . 29 حتقيق:  املاوردي،  احل�شن  لأبي  والعيون،  النكت   = املاوردي  تف�شري 
عبدالرحيم، دار الكتب العلمية - بريوت، لبنان. 

تف�شري يحيى بن �شالم، ليحيى بن �شالم، حتقيق: د. هند �شلبي، دار الكتب . 30
العلمية، بريوت - لبنان، ط: )، 425)هـ - 2004م. 

بالتحديث . )3 اخلا�ص  ومكافحتها  الأمرا�ص  من  للوقاية  الوطني  املركز  تقرير 
اليومي للحالت بتاريخ 5)/2020/6: 

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/daily-updates-ar/

التلقني يف الفقه املالكي، لأبي حممد عبدالوهاب بن علي بن ن�شر، حتقيق: . 32
اأبي اأوي�ض احل�شني، دار الكتب العلمية، ط: )، 425)هـ-2004م. 

التنبيه يف الفقه ال�سافعي، لأبي ا�سحاق اإبراهيم بن علي ال�سريازي، عامل الكتب. . 33
تنوير املقبا�ص من تف�سري ابن عبا�ص، ين�سب: لعبداهلل بن عبا�ص  )ت: . 34

68هـ)، جمعه: جمد الدين الفريوزاآبادى، دار الكتب العلمية - لبنان. 
د . 35 ِغرِي، حممد بن اإ�شماعيل ال�شنعاين، حتقيق: د. حممَّ التَّنويُر �َشْرُح اجَلاِمع ال�شَّ

د اإبراهيم، مكتبة دار ال�شالم، الريا�ض، ط: )، 432)هـ/))20م.  اإ�شحاق حممَّ
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التو�شيح يف �شرح املخت�شر الفرعي لبن احلاجب، خلليل بن اإ�شحاق، حتقيق: . 36
د. اأحمد بن عبدالكرمي جنيب، النا�شر: مركز جنيبويه للمخطوطات، ط: )، 

429)هـ /2008م
تي�شري الكرمي الرحمن يف تف�شري كالم املنان، لعبدالرحمن ال�شعدي، حتقيق: . 37

عبدالرحمن اللويحق، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط: )، 420)هـ /2000م. 
التي�سري ب�سرح اجلامع ال�سغري، لزين الدين املناوي، مكتبة الإمام ال�سافعي - . 38

الريا�ض، ط:3، 408)هـ/988)م. 
ثبت اأعمال لندوة روؤية اإ�سالمية للم�ساكل الجتماعية ملر�ص الإيدز املنعقدة يف . 39

الكويت 4)4)هـ- 6 دي�سمرب 993)م، من�سور �سمن �سل�سلة مطبوعات املنظمة 
الإ�سالمية للعلوم الطبية )الإ�سالم وامل�سكالت الطبية املعا�سرة). 

املالكي، . 40 الكردي  احلاجب  ابن  بكر  اأبي  بن  عمر  بن  لعثمان  الأمهات،  جامع 
حتقيق: اأبو عبدالرحمن الأخ�شري، اليمامة للطباعة والن�شر والتوزيع، ط: 2، 

)42)هـ/2000م. 
جامع البيان يف تاأويل القراآن، حممد بن جرير الطبي، حتقيق: اأحمد �شاكر، . )4

موؤ�ش�شة الر�شالة، ط: )، 420)هـ/2000م. 
رجب . 42 لبن  الكلم،  جوامع  من  حديثا  خم�سني  �سرح  يف  واحلكم  العلوم  جامع 

احلنبلي، حتقيق: �شعيب الأرناوؤوط، اأخرون، موؤ�ش�شة الر�شالة - بريوت، ط: 7، 
422)هـ /)200م. 

اأحمد . 43 بن  حممد  عبداهلل  لأبي  القرطبي،  تف�سري   = القراآن  لأحكام  اجلامع 
اأطفي�ض، دار الكتب امل�شرية -  اأحمد البدوين واإبراهيم  القرطبي، حتقيق: 

القاهرة، ط: 2، 384)هـ/964) م. 
مكتبة . 44 ال�سنقيطي،  املختار  ملحمد  عليها،  املرتتبة  والآثار  الطبية  اجلراحة 

ال�شحابة، جدة، ط: 2، 5)4)هـ-994)م. 
والقانون، . 45 الإ�سالمي  الفقه  بني  مقارنة  درا�سة  الإ�سالمي  الفقه  اجلنايات يف 

حل�شن ال�شاذيل، دار الكتاب اجلامعي، ط: الثانية. 
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اجلوهرة النرية، لأبي بكر بن علي العبادي، املطبعة اخلريي، ط: )، 322)هـ. . 46
ْلَوتي، حتقيق: الدكتور . 47 حا�شية اخللوتي على منتهى الإرادات، ملحمد بن اأحمد اخْلَ

�شامي ال�شقري، واأخرون، دار النوادر، �شوريا، ط: )، 432)هـ/))20م. 
الفكر، . 48 الد�سوقي، دار  الكبري، ملحمد بن عرفة  ال�سرح  الد�سوقي على  حا�سية 

ط: بدون طبعة وبدون تاريخ. 
املاوردي، . 49 علي  احل�سن  لأبي  ال�سافعي،  الإمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 

 ،( ط:  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  واأخرون،  معو�ض  علي  حتقيق: 
9)4)هـ /999)م. 

احلجة على اأهل املدينة، ملحمد بن احل�شن ال�شيباين، حتقيق: مهدي الكيالين، . 50
عامل الكتب - بريوت، ط: 3، 403)هـ. 

احلدود والتعزيرات عند ابن القيم، لبكر اأبو زيد، دار العا�شمة، ط: 2، 5)4)هـ. . )5
درا�سة: كورونا يظهر يف الفح�ص بعد 5 اأيام من العدوى: . 52

https://www.aleqt.com/2020/04/01/article_1794786.html

َور، لأبي بكر عبدالقاهر اجلرجاين، دار الفكر . 53 رر يف َتِف�شرِي الآِي وال�شُّ َدْرُج الدُّ
- عمان، الأردن، ط: )، 430)هـ/2009م. 

د�ستور العلماء، لعبدالنبي بن عبدالر�سول نكري، دار الكتب العلمية - لبنان - . 54
بريوت، ط: )، )42)هـ - 2000م. 

دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى املعروف ب�سرح منتهى الإرادات، ملن�سور بن . 55
البهوتى، عامل الكتب، ط: الأولى، 4)4)هـ/993)م. 

56 . ،2 ط:  الفكر-بريوت،  دار  عابدين،  لبن  املختار،  الدر  على  املحتار  رد 
2)4)هـ/992)م. 

الر�شالة، لأبي عبداهلل حممد بن اإدري�ض ال�شافعي، حتقيق: اأحمد �شاكر، مكتبة . 57
احللبي، م�شر، ط: الأولى، 358)هـ/940)م. 

اأبو . 58 ال�شامي،  اللخمي  اأحمد  بن  �شليمان  ال�شغري(،  )املعجم  الداين  الرو�ض 
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 - عمار  دار   ، الإ�شالمي  املكتب  �شكور،  حممد  حتقيق:  الطباين،  القا�شم 
بريوت ، عمان، ط: )، 405)هـ/985)م. 

رو�شة الطالبني وعمدة املفتني، لأبي زكريا حميي الدين النووي، حتقيق: زهري . 59
ال�شاوي�ض، املكتب الإ�شالمي، بريوت - دم�شق - عمان، ط: 3، 2)4)هـ/)99)م. 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، لبن قيم اجلوزية، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت - . 60
مكتبة املنار الإ�شالمية، الكويت، ط: 27 ، 5)4)هـ/994)م. 

دار احلديث، ط: بدون طبعة . )6 ال�شنعاين،  اإ�شماعيل  بن  ال�شالم، ملحمد  �شبل 
وبدون تاريخ. 

ال�شراج املنري يف الإعانة على معرفة بع�ض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، . 62
للخطيب ال�سربيني، مطبعة بولق )الأمريية) - القاهرة، 285)هـ. 

حتقيق: . 63 القزويني،  يزيد  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  ماجة  ابن  ماجه،  ابن  �شنن 
حممد عبدالباقي، دار اإحياء الكتب العربية - في�سل عي�سى البابي احللبي. 

حتقيق: . 64 ِج�ْشتاين،  ال�شِّ الأزدي  الأ�شعث  بن  �شليمان  داود  اأبو  داود،  اأبي  �شنن 
حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة الع�سرية، �سيدا - بريوت. 

عواد . 65 ب�شار  حتقيق:  الرتمذي،  �َشْورة  بن  عي�شى  بن  حممد  الرتمذي،  �شنن 
معروف، دار الغرب الإ�سالمي - بريوت، �سنة الن�سر: 998)م. 

�سنن الدارقطني، اأبو احل�سن علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي بن م�سعود بن . 66
واآخرون،  الرنوؤوط،  �شعيب  حققه:  الدارقطني،  البغدادي  دينار  بن  النعمان 

موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت - لبنان، ط: )، 424)هـ/2004م. 
ح�سن . 67 حققه:  الن�سائي،  �سعيب  بن  اأحمد  عبدالرحمن  اأبو  الكربى،  ال�سنن 

 ،( ط:  بريوت،   - الر�شالة  موؤ�ش�شة  الأرناوؤوط،  �شعيب  عليه:  اأ�شرف  �شلبي، 
)42)هـ/)200م. 

ال�شنن الكبى، لأحمد بن احل�شني البيهقي، حتقيق: حممد عطا، دار الكتب . 68
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العلمية، بريوت - لبنات، ط: 3، 424)هـ - 2003م. 
اأحمد . 69 و�سححه:  �سبطه  عبداهلل،  بن  لبهرام  مالك،  الإمام  فقه  يف  ال�سامل 

جنيب، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، ط: )، 429)هـ/2008م. 
و�شححه . 70 �شبطه  الزرقاين  لعبدالباقي  خليل،  خمت�شر  على  رقاين  الزُّ �شرح 

 ،( ط:  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  اأمني،  عبدال�شالم  اآياته:  وخرج 
422)هـ/2002م. 

�شرح الزرك�شي، ل�شم�ض الدين حممد الزرك�شي، العبيكان، ط: )، 3)4)هـ/993)م. . )7
حتقيق: . 72 الطيبي،  للح�شني  امل�شمى،  امل�شابيح  م�شكاة  على  الطيبي  �شرح 

د. عبداحلميد هنداوين، مكتبة نزار الباز )مكة املكرمة - الريا�ض(، ط: )، 
7)4)هـ/997)م. 

قدامة . 73 بن  اأحمد  بن  حممد  بن  لعبدالرحمن  املقنع،  منت  على  الكبري  ال�سرح 
املقد�سي، دار الكتاب العربي للن�سر والتوزيع. 

74 . ،( ط:  اجلوزي،  ابن  دار  العثيمني:  لبن  امل�شتقنع،  زاد  على  املمتع  ال�شرح 
422)/428)هـ. 

�سرح �سنن ابن ماجه لل�سيوطي، النا�سر: قدميي كتب خانة - كرات�سي. . 75
مكتبة . 76 اإبراهيم،  بن  يا�شر  متيم  حتقيق:  بطال،  لبن  البخاري  �شحيح  �شرح 

الر�شد - ال�شعودية، الريا�ض، ط: 2، 423)هـ/2003م. 
ُم�ْسِلم، . 77 بَفَواِئِد  املُْعِلِم  اإِكَماُل  ى  املُ�َسمَّ ِعَيا�ص  ى  ِللَقا�سِ ُم�ْسِلِم  ِحيح  �سَ �سْرُح 

للقا�شي عيا�ض بن مو�شى، حتقيق: يْحَيى اإِ�ْشَماِعيل، دار الوفاء، م�شر، ط: )، 
9)4)هـ/998)م. 

�سرح نظم الورقات، لأحمد بن عمر احلازمي، م�سدر الكتاب: درو�ص �سوتية . 78
 .http://alhazme.net ،قام بتفريغها موقع ال�سيخ احلازمي

�شم�ض العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، ن�شوان احلمريى، حتقيق: ح�شني . 79
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العمري، واآخرون، دار الفكر املعا�شر )بريوت(، دار الفكر )دم�شق(، ط: )، 
420)هـ/999)م. 

�شحيح البخاري، حممد بن اإ�شماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق: . 80
حممد النا�شر، دار طوق النجاة، ط: )، 422)هـ. 

�شحيح م�شلم، م�شلم بن احلجاج اأبو احل�شن الق�شريي الني�شابوري، حتقيق: . )8
حممد فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت. 

نايف . 82 حتقيق:  اجلوزية،  قيم  لبن  ال�شرعية،  ال�شيا�شة  يف  احلكمية  الطرق 
احلمد، دار عامل الفوائد - مكة املكرمة، ط: )، 428)هـ. 

العدة �سرح العمدة، لعبدالرحمن بن اإبراهيم بن اأحمد املقد�سي، النا�سر: دار . 83
احلديث، القاهرة، ط: بدون طبعة، 424)هـ/2003م. 

بن . 84 حممد  بن  لعبدالكرمي  الكبري،  بال�سرح  املعروف  الوجيز  �سرح  العزيز 
عبدالكرمي، حتقيق: علي عو�ض واآخرون، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 

الأولى، 7)4)هـ/997)م. 
ا�ِسك، لأحمد بن لوؤلوؤ بن عبداهلل الرومي، ُعني بطبِعِه . 85 عمدة ال�ساِلك َوعدة النَّ

الدينية،  ال�سوؤون  اري،  الأن�سَ اإبراِهيم  بن  اهلل  عبُد  الِعلم  َخاِدُم  َوُمراَجَعِته: 
قطر، ط: )، 982)م. 

عمدة الفقه، لبن قدامة املقد�شي، حتقيق: اأحمد عزوز، املكتبة الع�شرية، ط: . 86
425)هـ/2004م. 

العناية �شرح الهداية، حممد بن حممد بن حممود البابرتي، دار الفكر، ط: . 87
بدون طبعة وتاريخ. 

عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود، ومعه حا�سية ابن القيم: تهذيب �سنن اأبي داود . 88
واإي�شاح علله وم�شكالته، للعظيم اآبادي، دار الكتب العلمية - بريوت، ط: 2، 

5)4)هـ. 
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فتح الباري �شرح �شحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر الع�شقالين، دار . 89
املعرفة - بريوت، 379)هـ. 

دم�شق، . 90  - الطيب  الكلم  دار  كثري،  ابن  دار  النا�شر:  لل�شوكاين،  القدير،  فتح 
بريوت، ط: )، 4)4)هـ. 

9( . ( ط:  ال�شروق،  دار  ل�شني،  مو�شى  م�شلم،  �شحيح  �شرح  املنعم  فتح 
423)هـ/2002م. 

العثيمني، . 92 �سالح  بن  ملحمد  املرام،  بلوغ  ب�سرح  والإكرام  اجلالل  ذي  فتح 
 ،( والتوزيع، ط:  للن�شر  الإ�شالمية  املكتبة  واآخرون،  رم�شان  �شبحي  حتقيق: 

427)هـ/2006م. 
َحْيِلّي، النا�سر: دار الفكر . 93 ُتُه، اأ. د. َوْهَبة بن م�سطفى الزُّ الِفْقُه الإ�سالميُّ واأدلَّ

- �شوريَّة - دم�شق، ط: 4. 
الفقه املنهجي على مذهب الإمام ال�سافعي، الدكتور ُم�سطفى اخِلْن، واآخرون . 94

دار القلم للطباعة والن�شر والتوزيع، دم�شق، ط: 4، 3)4)هـ/992)م. 
الفواكه الدواين على ر�شالة ابن اأبي زيد القريواين، ل�شهاب الدين النفراوي، . 95

دار الفكر، ط: بدون طبعة، 5)4)هـ/995)م. 
فريو�ص كورونا امل�ستجد )coved-2019):  منظمة ال�سحة العاملية: . 96

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

 .https://ar.wikipedia. org/wiki/% :مو�سوعة ويكبيديا
قره عني الأخيار لتكملة رد املحتار علي )الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار) . 97

لبن عابدين، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان. 
ق�شايا طبية من منظور اإ�شالمي، د. عبدالفتاح حممود اإدري�ض ط: )، 4)4)هـ- . 98

993)م. 
الكايف يف فقه الإمام اأحمد، لبن قدامة، دار الكتب العلمية، ط: )، 4)4)هـ. . 99
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املخزومي، . 00) مهدي  د  حتقيق:  الفراهيدي،  بن  اأحمد  بن  للخليل  العني،  كتاب 
د. اإبراهيم ال�سامرائي، دار ومكتبة الهالل. 

كتاب الفروع ومعه ت�شحيح الفروع لعالء الدين علي بن �شليمان املرداوي، حتقيق: . )0)
عبداهلل ابن عبداملح�شن الرتكي، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط: )، 424)هـ/2003م. 

كمال . 02) حتقيق:  �شيبة،  اأبي  بن  بكر  اأبو  والآثار،  الأحاديث  يف  امل�شنف  الكتاب 
يو�شف احلوت، مكتبة الر�شد - الريا�ض ط: )، 409)هـ. 

الك�ساف عن حقائق غوام�ص التنزيل، لأبي القا�سم حممود الزخم�سري جار . 03)
اهلل، دار الكتاب العربي - بريوت، ط: 3، 407)هـ. 

ك�سف املخدرات والريا�ص املزهرات ل�سرح اأخ�سر املخت�سرات، لعبدالرحمن . 04)
بريوت،  لبنان-   - الإ�شالمية  الب�شائر  دار  العجمي،  حممد  حتقيق:  البعلي، 

ط: )، 423)هـ / 2002م
كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�شار، لأبي بكر بن حممد احل�شني، حتقيق: . 05)

علي عبداحلميد واآخرون، دار اخلري - دم�شق، ط: )، 994)م. 
جمدي . 06) حتقيق:  الرفعة،  بن  حممد  بن  لأحمد  التنبيه،  �شرح  يف  النبيه  كفاية 

�شرور، دار الكتب العلمية، ط: )، 2009م. 
الكليات، للكفوي، حتقيق: عدنان دروي�ض - حممد امل�شري، موؤ�ش�شة الر�شالة . 07)

- بريوت. 
الكوكب الوهاج �سرح �سحيح م�سلم، ملحمد الأمني الَهَرري، دار املنهاج - دار . 08)

طوق النجاة، ط: )، 430)هـ / 2009م. 
امليداين، حققه: حممد حميي . 09) لعبدالغني بن طالب  الكتاب،  �شرح  اللباب يف 

الدين عبداحلميد، النا�سر: املكتبة العلمية، بريوت - لبنان. 
اأحمد . 0)) عادل  حتقيق:  احلنبلي،  �شراج  حف�ض  لأبي  الكتاب،  علوم  يف  اللباب 

عبداملوجود وعلي حممد معو�ض، : دار الكتب العلمية - بريوت، لبنان، ط: )، 
9)4)هـ /998)م. 
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ل�سان احلكام يف معرفة الأحكام، لأحمد بن حممد بن حممد، احللبي، البابي . )))
احللبي، القاهرة، ط: 2، 393)هـ/973)م. 

ما هو فريو�ص كورونا امل�ستجد: موقع وزارة ال�سحة ال�سعودية: . 2))
https://covid19awareness.sa/

املب�شوط، ملحمد بن اأحمد ال�شرخ�شي، دار املعرفة - بريوت، ط: بدون طبعة، . 3))
4)4)هـ/993)م. 

منت اأبي �سجاع امل�سمى الغاية والتقرينب، لأحمد بن احل�سني اأبي �سجاع، عامل . 4))
الكتب. 

منت بداية املبتدي يف فقه الإمام اأبي حنيفة، لعلي بن اأبي بكر بن عبداجلليل . 5))
املرغيناين، مكتبة ومطبعة حممد علي �شبح - القاهرة. 

حتقيق: . 6)) الن�شائي،  اخلرا�شاين،  علي  بن  �شعيب  بن  اأحمد  ال�شنن،  من  املجتبى 
عبدالفتاح اأبو غدة، مكتب املطبوعات الإ�شالمية - حلب، ط: 2، 406)هـ/986)م. 

جملة الأحكام العدلية، تاأليف: جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة . 7))
العثمانية، حتقيق: جنيب هواويني، النا�شر: نور حممد، كارخانه جتارِت كتب، 

اآرام باغ، كرات�سي، بدون بيانات. 
)العدد . 8)) الثانية  ال�سنة  الإ�سالمي  املوؤمتر  ملنظمه  التابع  الفقهي  املجمع  جملة 

الثالث). 
دار . 9)) النووي،  �سرف  بن  يحيى  الدين  زكريا حميي  لأبي  املهذب  �سرح  املجموع 

الفكر. 
املحلى بالآثار، لعلي بن حزم الظاهري، دار الفكر - بريوت، ط: بدون طبعة . 20)

وبدون تاريخ
املكتبة . )2) ال�شيخ،  يو�شف  حتقيق:  الرازي،  بكر  اأبي  بن  ملحمد  ال�شحاح،  خمتار 

الع�شرية - الدار النموذجية، بريوت - �شيدا، ط: 5، 420)هـ/999)م. 
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النجدي، حتقيق: . 22) الكبري، ملحمد بن عبدالوهاب  الإن�شاف وال�شرح  خمت�شر 
عبدالعزيز الرومي، واآخرون، مطابع الريا�ض - الريا�ض، ط: ). 

املخت�شر الفقهي لبن عرفة، ملحمد بن حممد ابن عرفة، حتقيق: د. حافظ . 23)
خري، موؤ�ش�شة خلف اخلبتور لالأعمال اخلريية، ط: )، 435)هـ/4)20م. 

خمت�شر القدوري يف الفقه احلنفي، اأحمد بن حممد القدوري، حتقيق: كامل . 24)
عوي�شة، النا�شر: دار الكتب العلمية، ط: )، 8)4)هـ / 997)م

املخ�ش�ض، لبن �شيده املر�شي، حتقيق: خليل جفال، دار اإحياء الرتاث العربي . 25)
- بريوت، ط: )، 7)4)هـ/996)م. 

مراتب الإجماع، لبن حزم، دار الكتب العلمية - بريوت. . 26)
(27 . - بريوت  الفكر،  دار  الهروي،  لعلي  امل�سابيح،  م�سكاة  �سرح  املفاتيح  مرقاة 

لبنان، ط: )، 422)هـ/2002م. 
من�سور . 28) بن  اإ�سحاق  راهويه،  بن  واإ�سحاق  حنبل  بن  اأحمد  الإمام  م�سائل 

الكو�شج، اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة، اململكة العربية ال�شعودية، ط: )، 
425)هـ/2002م. 

امل�شتدرك على ال�شحيحني، اأبو عبداهلل احلاكم الني�شابوري، حتقيق: م�شطفى . 29)
عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية - بريوت، ط: )، ))4)هـ / 990)م. 

الكتب . 30) دار  عبدال�شايف،  حممد  حتقيق:  الغزايل،  حامد  لأبي  امل�شت�شفى، 
العلمية، ط: )، 3)4)هـ / 993)م. 

يف . )3) امل�ستجد  كورونا   (COVID-19( بفريو�ص  للم�سابني  اجلزائية  امل�سوؤولية 
القانون ال�سوري قا�سي حمكمة �سلح اجلزاء ال�ساد�سة يف حلب العدد 5997) 
من  )3 اآذار /مار�ص 2020م مدونة د. طه اأحمد الزيدي، عقوبة نقل الوباء 

خطاأ من م�ساب اأو طبيب. 
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/af648df4-6de7-
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الأندل�ص اخل�سراء، . 32) دار   ،( الغامدي، ط:  املهنية، عبداهلل  الطبيب  م�شوؤولية 
جدة- ال�سعودي، 8)4)هـ/997)م. 

م�سباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، اأبو العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن اأبي . 33)
 - العربية  دار  الك�شناوي،  حممد  حتقيق:  ال�شافعي،  الكناين  البو�شريي  بكر 

بريوت، ط: 2، 403)هـ. 
مطالب اأويل النهى، مل�شطفى الرحيبانى، املكتب الإ�شالمي، ط: 2، 5)4)هـ. . 34)
مطالع الأنوار على �شحاح الآثار، اإبراهيم بن يو�شف بن اأدهم الوهراين، ابن . 35)

قرقول، حتقيق: دار الفالح، وزارة الأوقاف- دولة قطر، ط: )، 433)هـ/2)20م. 
معامل ال�سنن، وهو �سرح �سنن اأبي داود، لأبي �سليمان حمد بن حممد اخلطابي، . 36)

املطبعة العلمية - حلب، ط: )، )35)هـ/932)م. 
الطباين، حتقيق: . 37) القا�شم  اأبو  ال�شامي،  اأحمد  بن  �شليمان  الأو�شط،  املعجم 

طارق عو�ص اهلل، عبداملح�سن احل�سيني، دار احلرمني - القاهرة. 
معجم لغة الفقهاء، حممد روا�ص قلعجي - حامد قنيبي، دار النفائ�ص للطباعة . 38)

والن�شر والتوزيع، ط: 2، 408)هـ - 988)م. 
معجم مقايي�ص اللغة، لبن فار�ص، دار الفكر، 399)هـ/979)م. . 39)
اخلطيب . 40) اأحمد  بن  ملحمد  املنهاج،  األفاظ  معاين  معرفة  اإلى  املحتاج  مغني 

ال�شربيني، دار الكتب العلمية، ط: )، 5)4)هـ / 994)م
املغني لبن قدامة، لبن قدامة، مكتبة القاهرة، ط: بدون طبعة، 388)هـ/968)م. . )4)
الغرب . 42) دار  حجي،  حممد  حتقيق:  القرطبي،  ر�شد  لبن  املمهدات،  املقدمات 

الإ�شالمي، بريوت - لبنان، ط: )، 408)هـ / 988)م. 
اأحمد . 43) د.  الطبية  للعلوم  الإ�سالمية  للمنظمة  ال�سابعة  الندوة  لأعمال  ملخ�ص 

رجائي اجلندي يف جملة املجمع الفقهي )العدد الثامن). 
منار القاري �سرح خمت�سر �سحيح البخاري، حلمزة قا�سم، راجعه: عبدالقادر . 44)
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الأرناوؤوط، مكتبة دار البيان، دم�شق �شوريا، مكتبة املوؤيد، الطائف- ال�شعودية، 
0)4)هـ / 990)م. 

نة وَحلِّ ُم�سِكالتها، لأبي . 45) اأِْويل يف �َسرِح املَدوَّ يِل ونتائج لطائف التَّ مَناِهُج التَّح�سِ
احل�شن �شعيد الرجراجي، دار ابن حزم، ط: )، 428) هـ - 2007 م. 

املنتقى �شرح املوطاأ، ل�شليمان الباجي، مطبعة ال�شعادة - م�شر، ط: )، 332)هـ. . 46)
منتهى الإرادات مع حا�شية املنتهى لبن قائد النجدي، حتقيق: د. عبداهلل بن . 47)

عبداملح�شن الرتكي، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط: )، 9)4)هـ / 999)م. 
الكويتية، . 48) الأوقاف  وزارة  الزرك�سي،  بهادر  لبن  الفقهية،  القواعد  يف  املنثور 

ط: 2، 405)هـ - 985)م. 
يحيى . 49) الدين  حميي  زكريا  لأبي  الفقه،  يف  املفتني  وعمدة  الطالبني  منهاج 

 ،( ط:  الفكر،  دار  عو�ض،  اأحمد  قا�شم  عو�ض  حتقيق:  النووي،  �شرف  بن 
425)هـ/2005م. 

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج، لأبي زكريا حميي الدين النووي، دار . 50)
اإحياء الرتاث العربي - بريوت، ط: 2، 392)هـ. 

املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، لأبي ا�سحاق ال�سريازي، دار الكتب العلمية. . )5)
مو�شوعة ك�شاف ا�شطالحات الفنون والعلوم، ملحمد بن علي التهانوي، حتقيق: . 52)

د. علي دحروج، مكتبة لبنان نا�شرون - بريوت، ط: )، 996)م. 
حتقيق: . 53) الزيلعي،  يو�شف  بن  لعبداهلل  الهداية،  لأحاديث  الراية  ن�شب 

 ،( القبلة - جدة - ط:  دار  -لبنان،  الريان- بريوت  موؤ�ش�شة  حممد عوامة، 
8)4)هـ/997)م. 

ْظُم املُ�ْسَتْعَذُب يِف تْف�ِسري غريِب اأْلَفاِظ املَهّذِب، ملحمد بن اأحمد بن حممد . 54) النَّ
الركبي، ، حتقيق: د. م�شطفى �َشامِل، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، 988)/ 

)99)م )جزء 2). 
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اأخرية، . 55) الطبعة  بريوت،  الفكر،  دار  الرملي،  الدين  ل�سم�ص  املحتاج،  نهاية 
404)هـ/984)م. 

دار . 56)  : الّديب،  عبدالعظيم  للجويني، حتقيق:  املذهب،  دراية  املطلب يف  نهاية 
املنهاج، ط: )، 428)هـ/2007م. 

حممد . 57) لأبي  الأُمهاِت،  من  غريها  من  نة  املَدوَّ يف  َما  على  يادات  والزِّ وادر  النَّ
الإ�شالمي،  الغرب  دار  واآخرون،  احللو  الفّتاح  د  حتقيق:  النفزي،  عبداهلل 

بريوت، ط: )، 999)م. 
نيل الأوطار، حممد بن علي ال�شوكاين، حتقيق: ع�شام الدين ال�شبابطي، دار . 58)

احلديث، م�شر، ط: )، 3)4)هـ / 993)م. 
اأبي بكر املرغيناين، حتقيق: طالل . 59) لعلي بن  الهداية يف �شرح بداية املبتدي، 

يو�سف، دار احياء الرتاث العربي - بريوت - لبنان. 
(60 . .http://www.jma.org.jo/Contents/Doctor_Sectionar.aspx 
(6( . .https://www.aleqt.com/2020/04/01/article_1794786.html 
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6(5  ..... املطلب الأول: حكم ت�سبب الطبيب يف نقل عدوى فريو�ص كورنا عمًدا 
6(6  ..... املطلب الثاين: حكم ت�شبب الطبيب يف نقل عدوى فريو�ض كورنا خطاأ 
628  ....................................................................... اخلامتة
63(  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 




