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 (19-واقية من فيروس كورونا)كوفيدتدابير السالمة الطبية ال
 )تأصيل فقهي معاصر(

 باسم محمد خليل محمد
جمهورية  الفيوم، وم،كلية دار العلوم، جامعة الفي ،قسم الشريعة اإلسالمية

 مصر العربية.
 bmk00@fayoum.edu.egالبريد اإللكتروني: 

 :ملخص البحث
(، وبدأ 19-)كوفيد أصيب العالم في عصرنا الحديث بوباء أطلق عليه فيروس كورونا

صين إلى دول العالم بسرعة ظهوره في مدينة ووهان الصينية، ثم تعدي انتشار الوباء حدود ال
م، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا أن تفشي فيروس 2020من مارس  11هائلة، وفي يوم 
( صار)جائحة( بسبب سرعة انتشار العدوى بالفيروس، وكثرة اإلصابات به، 19-كورونا)كوفيد

السالمة الطبية  واالرتفاع المتزايد في عدد الوفيات، ثم أصدرت المنظمة تقريرا يوضح تدابير
من الفيروس في محاولة للتقليل من انتشار هذا الوباء. من أجل هذا ُعني البحث بتناول أهم 

العزل  -التدابير المتخذة في هذا الشأن، وتأصيلها فقهيا، وهي: }االهتمام بالطهارة الشخصية 
ق التشريع التداوي{، وبيان سب -ارتداء الكمامة )واقي الوجه(  -الطبي والحجر الصحي 

اإلسالمي في الوقاية من األمراض لما يعرف حديثا ب )الطب الوقائي(، واتضح أن هذه التدابير 
، وأن االلتزام باتباعها يَُعدُّ أمرا واجبا شرعا، ويأثم من -تعالى  -ال تنافي التوكل على اهلل 

تباع هذه التدابير وسيلة يخالفه، ويعاقب عليه قانونا بما أصدرته كل دولة بهذا الشأن. وتبين أن ا
للمحافظة على النفس، وأن اإلهمال أو التقصير يَُعدُّ تفريطا في المحافظة عليها، كما ناقش 
البحث نفي شبهة أن المدينة المنورة ال يدخلها الطاعون، وقد دخلها وباء فيروس 

نا، ثم بيان ( وتم إزالة الشبهة بتوضيح الفرق بين الطاعون، وفيروس كورو19 -كورونا)كوفيد
حكم تعمد المصاب بفيروس كورونا أن يصيب غيره، وأخيرا كيفية غسل المتوفى بفيروس 

 وقد اشتملت الخاتمة على أهم النتائج. كورونا، وتكفينه، والصالة عليه، ثم دفنه.
، العزل الطبي، 19-كوفيد ،: تدابير، الوقاية، فيروس كوروناالكلمات المفتاحية
  .نالحجر الصحي، الطاعو
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Abstract: 
 In our modern era, the world was infected with a pandemic called the 

Corona virus (Covid-19), and its appearance began in the Chinese city of Wuhan, 
then the spread of the epidemic crossed the borders of China to the countries of 
the world with great speed, and on March 11, 2020, the World Health Organization 
officially announced that an outbreak of a virus Corona (Covid-19) has become a 
(pandemic) because the rapid spread of infection with the virus, the large number 
of infections with it, and the increasing number of deaths, then the organization 
issued a report explaining the medical safety measures from the virus in an attempt 
to reduce the spread of this epidemic. For this purpose, the research was 
concerned with dealing with the most important measures taken in this regard and 
establishing them in jurisprudence, which are: (Attention to personal purity - 
medical isolation and quarantine - wearing a mask (face shield) - treatment), and 
an explanation of the precedence of fiqh in the prevention of diseases for what is 
known recently as (Preventive medicine), and it became clear that these measures 
do not contradict trust in Allah -almighty -, and that the obligation to follow them is 
considered an obligatory Sharia command, and those who violate it are sinning, 
and they are punished by law with what each country issued in this regard. It was 
found that following these measures is a means of self-preservation, and neglect or 
negligence is considered excessive in preserving it, and the research discussed 
denying the suspicion that the plague does not enter Medina, and the Corona virus 
(Covid-19) epidemic entered it, and the suspicion was removed by clarifying the 
difference between the plague, And the Corona virus, then a statement of the 
ruling on the person infected with the Corona virus to infect others, and finally how 
to wash the deceased with the Corona virus, shroud him, pray on him, and then 
bury him. The conclusion included the most important results. 

Keywords: Measures, Prevention, Corona virus, Covid-19, Medical 
isolation, Quarantine, Plague 
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H  
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله  الحمد هلل رب العالمين،

 وصحبه وسلم. 

في الكون أن خلق الموت  -سبحانه  -اهلل من سنن إن ف .أما بعد ..
في هذه الحياة الدنيا، فمنهم المؤمن، ومنهم الكافر، ثم  والحياة البتالء الناس

 ن  البتالء تلو اآلخر في الدنيا، ولن ينجو من االبتالء، واجتيازه إال مَ يتكرر ا
ما إلى  هو الذي يذعنالمؤمن  اإلنسانف ،صبر، وكان مخلصا في نيته وأعماله

يكلفه به ربه فينفذ أوامره، ويجتنب نواهيه، لتكون عاقبته الجنة في الدار 
َت  -تعالى  -اآلخرة، قال  َسُن }الَِّذي َخَلَق ال َمو  ُلَوُكم  أَيُُّكم  أَح  َحَياَة ِلَيب  َوال 

َغُفوُر{ َعِزيُز ال    .(2)الملك:َعَمالا َوُهَو ال 

قد يتوهم بعض الناس أن االبتالءات والفتن من مجاعات، وأمراض،  
ظن الإال أن هذا  -  -األموال...ال تصيب من آمن منهم باهلل  في ونقص

سواء  في الكون -سبحانه  -اهلل  ننس هو أن ما يجري من خاطئ؛ لسبب يسير
وانعدام المرض ال الخير من زيادة في المال أو سالمة في الجسم بأكان 

يختص بالمؤمن وحده، كما أن النقص في المال أو انتشار األوبئة 
ال يصيب غير المؤمن خاصة، بل إن من الحكمة اإللهية في  والمجاعات

لمؤمن والكافر سواء بسواء متى الكون أن جعل السنن الكونية تجري على ا
}أََحِسَب  -تعالى  -قال ، استوفى أسبابها، فمن زرع حصد، ومن جدَّ وجد

َرُكوا أَن  َيُقولُوا آ َتنُوَن{النَّاُس أَن  يُت   .(2)العنكبوت:َمنَّا َوُهم  اَل يُف 

مع نهاية من االبتالءات التي أصيب بها العالم في عصرنا الحديث  
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وتحديدا في شهر ديسمبر العام  ن القرن الحادي والعشرين،العقد الثاني م
عبر وسائل  هت تنتشر أخباربدأقد ف ظهور وباء خطير، م،2019ماضي، عام ال

أول ظهور  اإلعالم المختلفة، وكذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي عن
، وما (1)( في مدينة ووهان الصينية19-)كوفيد فيروس كورونايسمى بــ لمرض 

ذلك عن تم اإلعالن وانتشر هذا المرض بسرعة مذهلة،  األمر أن لبث
بعد االرتفاع الهائل لعدد  (2)منظمة الصحة العالمية المرض رسميا عن طريق

 .تعدي المرض لحدود دولة الصين إلى باقي دول العالم أجمعو المصابين به،

 يريد أن يبعث رسالة إلى بني اإلنسان يؤكد عليه -  -فكأن اهلل  
                                                

ووهان: عاصمة مقاطعة هوبي، تقع في شرق الصين األوسط على نهر)تشانغ جيانغ(  (1)
، مليون نسمة 11عند التقائه بنهر هان، وتعد أكبر مدينة فيها، يبلغ عدد سكانها أكثر من 

وسابع أكثر المدن الصينية اكتظاظا بالسكان، وواحدة من تسع مدن وطنية مركزية في 
 https://ar.wikipedia.org/wiki ووهان/ انظر:  .الصين

ــ ،World Health Organizationمنظمة الصّحة العالمية  (2) ويرمز لها اختصاراا بـــ
(WHOإحدى الوكاالت التابعة لألمم المتحدة في المجا ) 7ل الصحي، أُنشئت في 

م، مقرها)جنيف( بسويسرا، والهدف من إنشائها: توفير أفضل ما يمكن من 1948أبريل 
الحالة الصحية لجميع الشعوب، فهي تهتم بتشجيع األبحاث الطبية، وتقترح عقد 
االتفاقيات في شؤون الصحة العالمية وتراقب تفشي األمراض السارية مثل: الجدري 

ئة الخطيرة األخرى وتعمل على مكافحتها، ولها دور قيادي في معالجة والطاعون واألوب
المسائل الصحية العالمية، وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير 
وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبّينات، وتوفير الدعم التقني إلى البلدان، ورصد 

 انظر: االتجاهات الصحية وتقييمها.
 https://ar.wikipedia.org/wikiظمة_الصحة_العالمية/من
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وقد أخبره من قبل في كتابه العزيز بهذا فيها بضعف قوته، وقلة حيلته، 
ا{ -تعالى  -الضعف، قال  َساُن َضِعيفا ن  ِ حيث جعل  (28)النساء:}َوُخِلَق اإل 

فيروسا ال يُرى بالعين المجردة ينتشر انتشار النار في الهشيم، ويحصد 
كز البحثية الطبية العلماء النابهين المتخصصين في المرا، ويوقع األرواح

رغم التقدم العلمي الهائل واألجهزة  -العالمية في حيرة شديدة من أمرهم 
 لعدم توصلهم إلى دواء يشفي من هذا المرض الذي صار وباء -المتطورة 

 .ضاريا، وخطرا يهدد حياة الناس

ذا قد اتخذت دول العالم اإلجراءات وكافة االحتياطات لمواجهة هلو 
ت منظمة الصحة ومجابهته بناء على تعليما ة للسيطرة عليهالمرض في محاول

 .وتوجيهاتها العالمية

 تكمن إشكالية البحث يف سؤال رئيسي هو:و 
كيف يمكن إلزام الناس باتخاذ إجراءات تدابير السالمة الطبية من 

 فيروس كورونا؟

من فيروس هل تدابير السالمة الطبية  أولهما، ويتفرع منه سؤاالن:
هل االلتزام بهذه التدابير ينافي وثانيهما،  متوافقة مع أحكام الشرع؟كورونا 

 التوكل على اهلل؟

 أهمية البحث:
 :أمرين ترجع أهمية البحث إلى

حدوث مستجدات كثيرة في حياتنا المعاصرة لم تكن موجودة،  األول:
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 فتعرض للناس مسائل بحاجة إلى معرفتهم للحكم الفقهي فيها. 

على حياة وخطورته  (19 -)كوفيد يروس كورونا فانتشار  الثاني:
، ظنا منهم، تدابير الوقاية منهوعدم التزامهم ب به، واستخفاف بعضهمالناس، 

  عدم موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 أهداف البحث:
بالسالمة الصحية قبل ما يسمى إلى االهتمام الفقه اإلسالمي  إبراز سبقأ( 

 ـ )الطب الوقائي(.المعاصرة بـ حياتنافي 
ا باتباع حفظ النفس أهم مقاصد الشريعة التي يجب مراعاتهب( بيان أن 

  .تدابير السالمة الطبية
  .الفقهاء ج( التكييف الفقهي للمسائل المستجدة في حياتنا المعاصرة عند

بيان عدم التعارض بين التزام تدابير الوقاية من الفيروس، والتوكل على د( 
 اهلل.

 ،دخلها الطاعونأن المدينة المنورة ال يالتعارض بين حديث  شبهة الةإز( ـه
  .(19 -)كوفيد فيروس كورونا وقد دخلها وباء

 الدراسات السابقة: 

رسالة ماجستير بعنوان: التدابير الوقائية من األمراض والكوارث  -1
عبد الرحمن بن  للباحثة/ إيمان بنت عبد العزيز ،)دراسة فقهية(

ع هذه الرسالة في أربعمائة وأربع وأربعين صفحة، وتتكون تق (1)المبرد
                                                

سعود بن  جامعة اإلمام محمد -كلية الشريعة  -هذه الرسالة نوقشت بقسم الفقه  (1)
سعد الخشالن األستاذ المشارك في قسم بن  اإلسالمية بالرياض، إشراف الدكتور/ خالد

═ 
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الوقائية من  الباب األول: التدابير .وخاتمة من مقدمة وتمهيد وبابين
، وفيه خمسة فصول)الفصل األول: المسؤولية الوقائية من األمراض

األمراض، الفصل الثاني: الوقاية من األمراض المعدية، الفصل الثالث: 
مراض الوراثية، الفصل الرابع: الوقاية من أمراض الوقاية من األ

األمومة والحمل، الفصل الخامس: الوقاية من السحر والعين والمس( 
الباب الثاني: التدابير الوقائية من الكوارث)الفصل األول: التدابير 
الوقائية من الحوادث، الفصل الثاني: التدابير الوقائية في الحرب، 

  ر الوقائية من األوبئة(الفصل الثالث: التدابي

يلتقي البحث مع هذه الرسالة في الفصل الثاني من الباب األول، إال أن  
 (.19-هذه الرسالة كانت قبل ظهور جائحة فيروس كورونا )كوفيد

بحث بعنوان: التدابير الوقائية لمكافحة األمراض المعدية والوبائية من  -2
عبد الفتاح السيد د/ حسن  منظور الفقه اإلسالمي والطب الحديث

المبحث  .مباحث، وخاتمةالبحث من مقدمة وأربعة  يتكون (1)محمد
األول: التعريف بمصطلحات البحث والتأصيل له، المبحث الثاني: 
موقف الفقه اإلسالمي من مكافحة انتقال العدوى، المبحث الثالث: 

                                                
═ 

 - هـ1433مية بالرياض )سعود اإلسالبن  جامعة اإلمام محمد -الفقه بكلية الشريعة 
  .م(2012

هذا البحث من إعداد د/ حسن عبد الفتاح السيد مدرس الفقه العام بجامعة األزهر  (1)
دقهلية، والبحث يقع في ثالث  -كلية الشريعة والقانون بتفهنا األشراف  -الشريف 

( 1العدد رقم ) -وثمانين صفحة، ونشر في مجلة الشريعة والقانون بتفهنا األشراف 
  م(.2015-هـ1436( )17المجلد رقم )
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موقف الطب الحديث من العدوى وطرق انتقالها، المبحث الرابع: 
 بيقية للتدابير الوقائية لمكافحة العدوى في الفقه اإلسالمي.صور تط

ركز هذا البحث على العدوى وأقوال الفقهاء وأدلتهم في إثبات انتقالها  
أو نفيها، ومقارنة ذلك بموقف الطب منها، إال أن هذا البحث يختلف كثيرا 
جدا عن بحثي، خاصة وأنه قد كتب ونشر قبل ظهور جائحة فيروس كورونا 

 (.19-)كوفيد
بحث بعنوان: التدابير الوقائية من األمراض الوبائية في ضوء الشريعة  -3

يتكون  (1)للباحث/ ياسين خليفة الطيب المحجوب الزياتي ،اإلسالمية
اشتمل التمهيد . خاتمةوالبحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، 

ألول: على تعريف التدابير الوقائية، واألمراض الوبائية، والمبحث ا
أهمية التدابير الوقائية من األمراض الوبائية، وأسسها، والمبحث 
الثاني: التدابير اإللزامية المتخذة للوقاية من األمراض الوبائية )العزل 

منع  -حظر التجول  -الحجر الصحي  -اإللزام بالتداوي  -الطبي 
 السفر(، والمبحث الثالث: التدابير اإلرشادية المتخذة للوقاية من

تغطية األنف  -النظافة الشخصية  -األمراض الوبائية )التباعد الجسدي 
الحرص  -تجنب مالمسة المريض  -والفم عند العطاس أو السعال 

                                                

هذا البحث من إعداد الباحث/ ياسين الزياتي باحث شرعي بمركز النخب العلمية  (1)
بالمملكة العربية السعودية، معد لرسالة دكتوراه في الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون 

ونشر في مجلة في جامعة أم درمان اإلسالمية، والبحث يقع في تسع وستين صفحة، 
م، الناشر: جامعة 2020( شهر صفر، سنة 51العدد رقم ) -الجمعية الفقهية السعودية 

 الجمعية الفقهية السعودية. -سعود اإلسالمية بن  اإلمام محمد
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والمبحث الرابع: المسؤولية تجاه  ،على نظافة الطعام والشراب(
مسؤولية  -التدابير الوقائية من األمراض الوبائية )مسؤولية الحاكم 

 الخاتمة.الرعية(، ثم 

انفرد هذا البحث ببيان األسس التي تقوم عليها التدابير الوقائية من  
ويلتقي هذا البحث مع بحثي في عناوين بعض الجزئيات  األمراض الوبائية،

تغطية األنف  -النظافة الشخصية  -الحجر الصحي  -وهي )العزل الطبي 
ه الجزئيات والفم عن العطاس أو السعال( إال أن تفصيل المقال في هذ

وتأصيلها فقهيا جاء مختلفا في طريقة العرض واالستدالل والشرح ثم 
التعقيب عليها، ووردت بعض النقاط التي لم يتناولها هذا البحث، كحكم 
التثليث من سنن في الوضوء، والتدليك عند بعض المذاهب وعالقة ذلك 

  .بالتدابير، وكتغطية األنف والفم عند التثاؤب، ونحو ذلك

باإلضافة إلى انفراد بحثي في تعريف التدبير بطريقة مختلفة، واأللفاظ  
بموضوع البحث، وعالقة هذه األلفاظ بفيروس كورونا، ونفي  ذات الصلة

 شبهة أن المدينة المنورة ال يدخلها الطاعون، وقد دخلها وباء فيروس كورونا
اللقاحات باألسباب، والكالم عن  (، والتأصيل الفقهي لألخذ19 -)كوفيد

ضد فيروس كورونا وأنواعها، وحكم تعمد المصاب بفيروس كورونا 
( أن يصيب غيره، وكيفية غسل المتوفى بفيروس كورونا، وتكفينه، 19-)كوفيد

  والصالة عليه، ثم دفنه.

 منهج البحث:

المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث إنه  -بمشيئة الرحمن  -لتزم سوف أ
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 أقرب للموضوع محل الدراسة.

 جاءت خطة البحث كما يلي:لقد و 
 اشتمل البحث على مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة.

 -أهدافه  -أهميته  -إشكالية البحث  -)التعريف بالموضوع  المقدمة
 (خطته -منهج البحث  -الدراسات السابقة 

  مفاهيمبيان اللمبحث األول: ا
 المبحث الثاني: األلفاظ ذات الصلة 

 صيل الفقهي للتدابير الواقية من فيروس كوروناالتأالمبحث الثالث: 

  .لتدبير األول: االهتمام بالطهارة الشخصيةالتأصيل الفقهي ل

  .العزل الطبي، والحجر الصحيالثاني:  التأصيل الفقهي للتدبير

 ارتداء الكمامة )غطاء األنف والفم(.الثالث:  التأصيل الفقهي للتدبير

 : األخذ باألسباب.التأصيل الفقهي للتدبير الرابع
( أن يصيب 19-: تعمد المصاب بفيروس كورونا )كوفيدالمبحث الرابع

 غيره.

المبحث الخامس: غسل المتوفى بفيروس كورونا، وتكفينه، والصالة عليه، 
 ثم دفنه.

  )أهم النتائج التي توصل إليها البحث(: الخاتمة

ائف ملنا بلطته، ويشاأن ينزل علينا سحائب رحم -تعالى  -اهلل أسأل  
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 -سبحانه  -ه أدعوه من مات به، وويتغمد برحمت جوده، ويرفع عنا هذا الوباء،
أن يكتب لي الخير حيث كان، وأن يجنبني الزلل، ويجري القلم بما يحب 

  ويرضى، وما توفيقي إال باهلل.

 

 

 

 

h 
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 املبحث األول

 بيان املفاهيم 

بعنوان البحث، سيتم في هذا المبحث تناول المفاهيم المرتبطة  
 أربعة أجزاء: يمكن تقسيم عنوان البحث إلىووشرحها، وتوثيقها، 

 تدابير.  -1
 السالمة الطبية الواقية. -2
 (.19-فيروس كورونا)كوفيد -3
 )تأصيل فقهي معاصر(.  -4

 أوال: تدابري.
مصدر من الفعل  )تدبير( همفرد لفظ )تدابير( تعريف التدابير لغة:

ي عاقبة : فيطلق ويراد به النظر فتباينةممعان )دبَّر(، ورد في اللغة بالرباعي
 اية الحديث،، كما يقصد به روبمعنى عتق العبد بعد موت سيده ، ويأتياألمر

  .هو األنسب للبحثإال أن المعنى األول 

"التدبير في األمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه  (1)في لسان العربجاء  
 في وردو، ويدبره أي ينظر في عواقبه"عاقبته...والتدبير: أن يتدبر الرجل أمره 

من الواضح أن  .مر تدبيراا فعلته عن فكر وروية"دبرت األ" (2)المصباح المنير
؛ ألن فعل األمر عن فكر تعريف التدبير الذى ورد في المصباح يتفق مع سابقه

                                                

 م.1981دار المعارف بالقاهرة _  :ط البن منظور، مادة )د، ب، ر( (1)
 م(.1987بيروت ) -ان الناشر: مكتبة لبنللفيومي، مادة )د، ب، ر(  (2)
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 .ما يؤول إليه من عاقبةالنظر في وروية ال يكون إال بعد

على  (1)أعثر في كتب الفقهاء القدامى لم تعريف التدابير اصطالحا:
 تعريف لمصطلح

، من المرض الوقايةلمنع، أو اإلجراءات التي تُتَّخذ ل بمعنى )التدابير(
لمصطلح بحث، إال أنه يمكن استنتاج تعريف وهو المعنى الذي يتوافق مع ال

)التدابير( بالنظر إلى المقصد أو الغاية المنشودة منها، وهي: الوقاية من 
صابة بالمرض، أو باألحرى التقليل قدر اإلمكان من اإلصابة به، ومن ثم اإل
ما من شأنه أن  :هو كن القول إن المراد من مفهوم التدبير في هذا البحثيم

 .(2)يمنع من المرض
                                                

ورد تعريف مصطلح )التدبير( في كتب الفقهاء بمعنى مغاير تماما لما تتطلبه طبيعة هذا  (1)
البحث؛ إذ يقصد به عتق العبد بعد موت سيده، وسمي تدبيرا؛ ألن الموت يأتي دبر 

ُموَقِع في المملوك بعد مو" الحياة، حيث جاء في تعريفه ت التدبير عبارة عن العتق ال 
 -( الناشر: دار المعرفة 7/178المالك عن ُدبُر منه". المبسوط، للسرخسي )

( الناشر: دار الكتب 2/511م(، وانظر: المدونة، لإلمام مالك )1993-هـ1414بيروت)
( 8/16م(، وانظر: األم، لإلمام الشافعي )1994-هـ1415بيروت)ط: أولى -العلمية 

، وانظر: المغني، البن قدامة م(1990 -هـ1410بيروت ) -الناشر: دار المعرفة 
  م(.1983 - هـ1403دار الكـتاب العربي _ بـيروت ) :( ط10/343)

اسم موصول يفيد العموم فيشمل كل ما يبعد اإلنسان عن إصابته  ،مـا شرح التعريف: (2)
الغاية من وجوده أنه  من شأنه:، بالمرض سواء أكان باختياره، أم بتنفيذه أمراا من الدولة

يوضح أن التدبير  من يصاب بالمرض فهو محترز يوجدورغم ذلك  ،يتحقق به المنع
عند  حفظ اإلنسان من اإلصابة بالمرضي يمنع:، ال انتفائه يعمل على إنقاص المرض

 ،منهاكما أنها تشتمل على أمور:  ،)ال( للجنس تفيد األمراض كلهاالمرض:االلتزام به، 
═ 
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 .ثانيا: السالمة الطبية الواقية
لفظ )السالمة( مصدر من الفعل )َسِلَم(، ومعناه لغة: البراءة والعافية من  

األمراض "السالمة: البراءة... وقال ابن األعرابي: السالمة: العافية...وتقول: 
، وَسلََّمه اهللَّ منها"   .(1)سلم فالن من اآلفات َسالمةا

وكلمة )الطبية( وصف للسالمة، مشتقة من )الطب(، ومعناه في اللغة:  
: عالج الجسمالعالج  بُّ ... والنَّفِس، َرُجٌل طَبٌّ وطَِبيٌب:  "الطِّ ّبِ َعاِلٌم بالطِّ

" ّبِ ، لَُغَتاِن ِفي الطِّ ، والطُّبُّ ، والطَّبُّ ّبِ ُب: الذي يتعاطى علم الطِّ والُمتََطّبِ
(2)  

، مشتقة من الفعل )وقى(، ورد في وكلمة )الواقية( وصف ثان للسالمة 
اللغة بمعنى: الحفظ من الشر "والِوقايُة والَوقايُة والُوقايُة والواِقيُة: كل ما 

َت به شيئا... ويقال: وقاك اهلل َشرَّ فالنو ِوقايةا وفي التنزيل العزيز: )َوَما َلُهم   َقي 
ِ ِمن  واٍق( أي من دافع، َوَوَقاُه اهلل ِوقاية   (3)بالكسر، أي حفظه" ،ِمَن اهللَّ

الغاية التي تؤول إليها التدابير تتمثل في السالمة الطبية من اإلصابة إن و 
ق تلك السالمة الطبية غالبا إال بالتزام تلك التدابير للوقاية ، وال تتحقبالمرض

السالمة الطبية جليا في اإلجراءات االحترازية التي تصدرها وتظهر  منه.

                                                
═ 

أنها تفيد المنع من اإلصابة بالمرض  ومنها:رض مطلقاا، أنها تفيد المنع من اإلصابة بالم
، تمنع من معاودة اإلصابة بالمرض نفسه، وهو ما يعرف بـــــ )االنتكاسة(وللمرة األولى، 

 لكل مرض تدابير تخصه. أنها تمنع من اإلصابة بالمرض إذا تغير نوعه ألن ومنها:
 لسان العرب، البن منظور، مادة )س، ل، م(. (1)
  .، مادة )ط، ب، ب(السابق نفسه (2)
  العرب، البن منظور، مادة )و، ق، ى(. انلس (3)
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 للوقاية من اإلصابة بالمرض. (1)دولية المختلفةالمؤسسات ال

: منظمة المتخصصة في المجال الطبي العالمية المؤسسات من أهمو 
فإن لها صفة التخصص في الطب والشرعية الدولية  ،(WHO)الصحة العالمية

خاصة بالوقاية من األمراض واألوبئة، وتصدر  بروتوكوالتفي إصدار  الطبية
نشرات توضح فيها مدى خطورة المرض باعتبارات مختلفة منها: معرفة عدد 
َمن  أصيبوا به، وتأثيره في إحداث الوفيات، وسرعة انتشاره، وانتقال العدوى 

ومن مسؤولياتها: إنذار كافة الدول  فيه، وغير ذلك.به عن المكان الذي ظهر 
بدرجة خطورة المرض وتداعيات اإلصابة به، وتبليغ ذلك رسميا لوزارة 
الصحة التابعة لكل دولة؛ التخاذ تدابير السالمة الطبية الالزمة، وتوفيرها من 

لقضاء عليها، أو الحد أجل الوقاية من تلك األمراض واألوبئة، والعمل على ا
من انتشارها؛ تجنبا لألضرار التي يمكن أن تودي بحياة الناس، وتؤثر بالسلب 
على اقتصاد الدول إذا لم تتم هذه التدابير في الوقت المناسب قبل تفشي 

                                                

تختلف مسميات تلك المؤسسات حيث يطلق عليها لجنة أو منظمة أو اتحاد، وهي  (1)
  تقدم الرعاية الصحية ضمن خدماتها المتعددة، من أمثلتها:

 أ( اللجنة الدولية للصليب األحمر
(ICRC( )INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS( 

 انظر: موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر
https://www.icrc.org/ar/who-we-are  

 ب( منظمة األمم المتحدة للطفولة
(UNICEF)   (The United Nations Children's Fund) 

  https://www.unicef.org/arانظر: موقع منظمة اليونيسيف 
 (Islamic Relief Organization) اإلسالميةج( منظمة اإلغاثة 

 https://www.islamic-relief.me موقع اإلغاثة اإلسالمية عبر القاراتانظر: 
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 المرض أو الوباء وانتقاله من دولة إلى أخرى. 

من  ة أو الحمايةتوفير الوقاي :والمقصود بـــ )السالمة الطبية الواقية( 
 وهذا األمراض، أو على األقل تقليصها وانحسارها حتى ال تنتشر بين الناس،

وهذه الجملة كثيرا ما  المعنى يمكن أن نعبر عنه بـــــ)الوقاية خير من العالج(
َمة ل معروف، أو َمثَ ثورمأ كقول الناس نسمعها تتردد على ألسنة ، أو ِحك 

ة في معناها، وليس أدل على ذلك إن أردنا ، ومما من شك أنها سليمموروثة
م،  ـ ــما يعرف حديثا بـوهو الدقة العلمية أن هذه الجملة تحولت إلى ِعل 

(Preventive Medicine) (1))الطب الوقائي(
"اإلجراءات  وجاء في تعريفه (2)

                                                

بدأ هذا النوع من الطب على يد الجراح جيمس لند، وكان يعمل بسالح البحرية  (1)
األمريكي حيث الحظ ارتباط اإلصابة بداء اإلسقربوط بسبب نقص تناول الفواكه 
والخضروات الطازجة؛ لذلك أوصى بضرورة تناولها لتجنب اإلصابة بهذا الداء، وكان 

م، ثم استمرت المحاوالت، ثم جاء تلميذه الدكتور إدوارد جنر الذي لم 1753ذلك عام 
يتردد في تجربة لقاح الجدري على ابنه في سبيل فائدة البشرية، وكان اكتشاف هذا 

التي أدت إلى ظهور بداية عصر جديد، هو عصر م من اإلضافات 1796اللقاح عام 
ثم كان النصف األخير من القرن  الوقاية من األمراض وفق مقاييس ومحددات موضوعة،

التاسع عشر بمثابة إشراقة بدائيات الطب الوقائي، حيث تم تسجيل العديد من 
م(، 1883االكتشافات المهمة في مجال الطب الوقائي كعالج باستير المضاد لداء الكلب)

م(، واللقاح المضاد 1894م(، ومضاد سم الدفتريا)1892ولقاح الكوليرا)
م(. مقال بعنوان )الخدمات الصحية والطب الوقائي( د/ المعتز الخير 1898للتيفويد)

 ، انظر: موقع صحيفة البيان اإلماراتيةعضو الجمعية األمريكية للسكر أحمد عبد الرحمن
https://www.albayan.ae/paths/2007-03-18-1.762197 

ط: مكتبة  ،الطب( -)علم وظائف األعضاء  285معجم المصطلحات العلمية، ص  (2)
 م. 1973األنجلو المصرية، ط: سادسة،
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الوقائية أمر ضروري لتحسين الصحة ووقف انتشار المرض ... والوقاية 
ب الوقائي في مجال الصحة العامة، فاتباع القوانين الجماعية: هي الط

الصحية، والتحصين الشامل ضد األمراض ... يساعدان على حماية 
يفهم من ذلك أن الطب الوقائي مقصده: و (1)المجتمعات من أمراض كثيرة"

حماية اإلنسان من األمراض، وحماية المجتمعات من انتشارها، ويتحقق هذا 
اءات الوقائية، واتباع القوانين الصحية للتحصين الشامل المقصد باتخاذ اإلجر

  .ضد األمراض
يعدُّ الطب الوقائي أحد فروع الطب األساسية التي تهدف إلى توقع و 

األمراض ومنعها قبل حدوثها، كما تهدف إلى رفع المستوى الصحي 
 للجماعات قبل األفراد، ومن أهم المهام الموكلة إلى الطب الوقائي:

 ة من األوبئة والتدخل السريع لمنع انتشارها والتقليل من أضرارها.الوقاي 
 .تحسين الصحة العامة للمجتمعات البشرية 
 .(2)الحفاظ على جودة الحياة لألصحاء والمرضى 

  (.19-ثالثا: فريوس كورونا)كوفيد
دون  اللغة العربية أي دخيل في( Virusأصله أجنبي ) فيروس()لفظ  
كائنات دقيقة ال ترى بالمجهر "، فهو عبارة عن تليفونوالكاألكسجين تغيير 

                                                

( الناشر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 27/119الموسوعة العربية العالمية ) (1)
نظر: الطب الوقائي في م(، وا1999-هـ1419السعودية، ط: ثانية ) -الرياض  -والتوزيع

 م. 1991، ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 11اإلسالم، د/أحمد شوقي الفنجري، ص 
  انظر:  (2)

 /https://ar.wikipedia.org/wiki طب_ وقائ 
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بأنه "كائن مجهري يعيش  ، ويعرف طبيا(1)العادي ... تحدث بعض األمراض"
داخل خلية كائن حي آخر ... غير قادر على التكاثر بمفرده، لكنه عند دخوله 

  (2)خاليا كائن آخر يصبح نشطا قادرا على أن يتضاعف مئات المرات"

( لفظ التيني، ومعناه: إكليل زهور أو اإلكليل، Coronaرونا( )لفظ )كو 
كما أنه يأتي بمعنى: التاج أو الهالة، حيث يشير االسم إلى المظهر المميز 

شكل تاج الملك  لجزيئات الفيروس الذي يظهر عبر المجهر اإللكتروني على
  (3)أو الهالة الشمسية

( { 19-)كوفيد} كوروناتسمية الفيروس بـــــ في صل األو 
(Coronavirus disease 2019)  َإلى منظمة الصحة العالمية حيث  هُ دُ رَ م

 سم المختصر هو:أن االأعلنت أن هذا هو االسم الرسمي للمرض، و
(COVID-19):(4)  

                                                

ط: الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية  ،المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (1)
وغيره من  سم قاتل ل الكلمة من اللغة الالتينية وتشير إلىم(. وأص2003-هـ1424)

م، ومعناها: العامل 1392المواد الضارة، أول استعمال لها في ااٍلنجليزية كان سنة 
كتشاف الفيروسات م قبل ا1728 المسبب لألمراض المعدية، واستعمل ألول مرة سنة

ين م، وفي السنوات األولى من القرن العشر1892في عام  ديمتري إيفانوفسكي من قبل
توصل العلماء إلى أن الفيروسات تسبب السرطان في الحيوانات. انظر: الموسوعة 

  https://ar.wikipedia.org/wiki(، وانظر: 17/668العربية العالمية )
 (.17/667الموسوعة العربية العالمية ) (2)
وس_كوروناانظر:  (3)  /https://ar.wikipedia.org/wiki فير
وس_كو انظر:  (4)  https://ar.wikipedia.org/wiki/2019رونا_ مرض_فير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%8A
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 .)كورونا( (Corona)( )كو( يشير إلى COفالمقطع ) -

 .( )فيروس(virus( )في( يشير إلى)VIوالمقطع ) -

 ( )مرض(.diseaseيشير إلى ) )د( (Dوالمقطع ) -

(( يشير إلى العام الذي بدأ فيه المرض باالنتشار ويشير إلى 19 والرقم -
 (.2019عام )

؛ تجنبا لربط المرض ( { 19-} كورونا)كوفيداختيار هذا االسم وقد تم 
بمنطقة جغرافية معينة )أي: الصين(، أو نوع من الحيوانات، أو مجموعة من 

التوصيات الدولية التي تهدف إلى تسمية األمراض  بما يتوافق مع البشر
  .بطريقة تمنع تحريض الوصم االجتماعي

 معاصر(. رابعا: )تأصيل فقهي 
، بكلمات مفردة)تأصيل فقهي معاصر(  توضيح معنىيحسن في البداية  

 ثم بعد ذلك بيان المقصود من تركيب الجملة. 

ل قة الشيء "أصَّ معرفة حقيفي اللغة بمعنى  وردت (تأصيل) كلمة 
ماا فَعَرف أَصَلهالشيءَ  ، وتأتي بمعنى أساس الشيء ورسوخه (1)": َقَتله ِعل 

ُل الشيء أسفله لُهُ  ،"أَص  لُُه  ،وأساس الحائط أَص  واستأصل الشيء ثََبَت أَص 
 ،أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه :ثم كثر حتى قيل ،وقوي

  .(2)دول"والنهر أصل للج ،فاألب أصل للولد
                                                

 لسان العرب، البن منظور، مادة )أ، ص، ل( (1)
 المصباح المنير، للفيومي، مادة )ء، ص، ل( (2)
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م وكلمة )فقهي(  م والِعل  َقُه( ومعناه لغة: الَفه   مشتقة من الفعل )َفِقَه، َيف 
هاا  ، وأما الفقه في االصطالح (1)وَفِقه، وَفِقه الشيَء: َعِلَمه" "َفُقه الرجل َفَقهاا وِفق 

التفصيلية  فيعرف بأنه "العلم باألحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها
لفقيه يعلم األحكام الشرعية بأدلتها ليستفيد الناس منه فا (2)باالستدالل"

  .بمعرفتها لتطبيقها في حياتهم رغبة في طاعة ربهم

مشتقة الفعل الرباعي)عاصر، يُعاصر( وهذا الوزن  (كلمة )معاصرو 
)فاعل، مفاعلة( يفيد االشتراك بين طرفين، ومعناه في اللغة المشاركة في 

ُت فالنا ُمَعا َصَرةا وِعَصاراا، أي كنت أنا وهو في عصر واحد، أو الزمن "عاَصر 
 (3)أدركت عصره"

فإن  على مستوى التركيب)تأصيل فقهي معاصر( وأما المقصود بـــ  
البحث يحاول تأصيل تدابير السالمة الطبية عن طريق الدراسة لتلك التدابير 

ية من ؛ للوصول إلى الغافي كتب الفقهاء، واألدلة التي تؤيد هذا التأصيل
البحث، وتتمثل في أن تدابير السالمة الطبية ال تخالف الدين في شيء، بل إن 

ُسن التأكيد على الدين يحث على االلتزام بتنفيذها ، ولتوضيح تلك الغاية َيح 
من مستجدات العصر الذي ( 19-فيروس كورونا)كوفيدمما ال شك فيه أن  أنه

                                                

 مادة )ف، ق، ه(. البن منظور، لسان العرب، (1)
( الناشر: عالم 1/244رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين السبكي ) (2)

 (.هـ1419-م1999يروت، ط: أولى )ب -الكتب 
 -بنغازي  -دار ليبيا للنشر والتوزيع  :تاج العروس، للزبيدي، مادة )ع، ص، ر( ط (3)

 م.1966
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عالم أجمع، وخطره يهدد حياة نعيش فيه، وقد انتشر بسرعة هائلة في دول ال
نظرا لزيادة عدد الوفيات ممن أصيبوا بهذا الفيروس، ورغم ذلك  ؛الناس

يوجد كثير من الناس ال يلتزمون بتدابير السالمة الطبية للوقاية من اإلصابة 
عدم اقتناع بعضهم بأن هذه التدابير لن لبالفيروس، إما إهماال منهم، وإما 

 .بهاتجدي نفعا من االلتزام 

يجعل الناس تسارع إلى تنفيذ ا كان للدين تأثير في طبائع النفوس ولمَّ  
الثواب؛ فإنه إذا علم مزيد من رغبة في تحصيل إرضاء لربهم، وما جاء به 

الدين كانوا أشد حرصا وأكثر رغبة في لناس أن تنفيذ تلك التدابير من ا
الوقائية باتباع تدابير  ربط التوعيةومن ثم فإن  االلتزام بها، وعدم مخالفتها،

ال تنافي التوكل على اهلل، بل إن الشريعة فيها  أن هذه التدابيروالسالمة الطبية 
، ما يدلنا على وجوب اتباعها وتنفيذها، ذلك كله يجعل الناس تلتزم بتنفيذها

بالتزام الناس لتدابير السالمة وبذلك فإن البحث يكون قد حقق الهدف منه 
ة، ومساعدة األطباء، في الفقه اإلسالمي من جه أصيلهاالطبية عن طريق ت

والجهات المعنية في الدولة لتحفيز الناس على االلتزام بتلك التدابير حفاظا 
على سالمتهم، ومراعاة لسالمة أقاربهم ومن يخالطونهم من اإلصابة بهذا 

  الفيروس من جهة أخرى.

h 
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 املبحث الثاني

 األلفاظ ذات الصلة  

باأللفاظ ذات الصلة: أي األلفاظ التي لها عالقة بموضوع المقصود  
(، 19-البحث، وألن البحث يتعلق بمرض حديث هو فيروس كورونا )كوفيد

فإنه يحسن اإلشارة إلى تلك األلفاظ التي من بينها بعض المصطلحات 
 الطبية، وبيان العالقة بينها.

التي يَُمرُّ مراحل الباعتبار إلى ثالثة أقسام، ويمكن تقسيم هذه األلفاظ  
من حيث تشخيص المرض ومعرفته، ثم بيان كيفية  -غالبا  -بها المرض 

 انتقال العدوى، ثم تعاطي العالج أو اللقاح.

البكتيريا ) الطاعون( - الجائحة -الوباء ) (/السقم/الداء)المرض :القسم األول
 الميكروب( -الجراثيم  -

  .(المرض / الداء / السقم) -

ث كلمات تطلق ويقصد بها تَغيُّر في صحة اإلنسان بسبب توجد ثال 
السقم( إال أن لفظ )المرض( هو  -الداء  -ِعلٍَّة ما طرأت عليه، وهي )المرض 

أكثر هذه الكلمات انتشارا على ألسنة الناس، وهو المشهور في المجال 
  الطبية. العلمية الصحي لدى األطباء، والمستخدم في األبحاث

بمعنى الِعلَّة في الجسم لتغير حاله "يسمى  اللغة مرض( فيورد لفظ )ال 
أو  ،(1)المرض: ِعلَّة؛ ألنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف"

                                                

ط:  -الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ،، باب العين154التعريفات، للجرجاني، ص  (1)
═ 
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بمعنى إصابة البدن بالخلل "ما يعرض للبدن فيخرجه عن االعتدال 
حَّ والَمَرُض: ، وهو اسم جنس لعدم الصحة "(1)الخاص" ُم َنِقيُض الّصِ ق  ِة، السُّ

، كما جاء بمعنى الضعف في (2)يكون لإلنسان والبعير، وهو اسم للجنس"
البدن وغيره "والمرض: الُفتور ... المرض في القلب: فتور عن الحق، وفي 

  .(3)"األبدان: فتور األعضاء، وفي العين: فتور النظر، والمرض: الظُّلَمة

الذي يصيب وأما لفظ )الداء( فإنه يستعمل في اللغة بمعنى المرض  
اإلنسان أو العيب الذي يتصف به "اسم جامع لكل مرض وعيب في الرجال 
ظاهر أو باطن، حتى يقال: داء الشح أشد األدواء ... الداء: المرض، والجمع 

، وقيل في معناه: إنه المرض أو العيب في الظاهر أو الباطن "الداء: (4)أدواء"
 .(5)نا"المرض ظاهرا أو باطنا والعيب ظاهرا أو باط

َقُم: المرض،   ُم والسَّ ق  م( فإن معناه لغة: المرض "والسُّ ق  وأما لفظ )السُّ
ٍن وَحَزٍن" ا من باب  (7)، وجاء في المصباح المنير(6)لغات مثل ُحز  "َسِقَم َسَقما

ا من باب َقُرَب َفُهَو َسِقيٌم وجمعه ِسَقاٌم مثل:  َتِعَب طَاَل َمَرُضُه َوَسُقَم َسَقما
                                                

═ 

 م(.1983- هـ1403أولى)
 ، باب الميم.211السابق نفسه، ص  (1)
 لسان العرب، البن منظور، مادة )م، ر، ض( (2)
  تاج العروس، للزبيدي، مادة )م، ر، ض( (3)
 لسان العرب، البن منظور، مادة )د، و، أ( (4)
 المعجم الوسيط، مادة )د، و، أ( (5)
 لسان العرب، البن منظور، مادة )س، ق، م( (6)
 للفيومي، مادة )س، ق، م( (7)
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  ."كريم وكرام

السقم( يوجد  -الداء  -)المرض  الكلمات الثالث يفهم مما سبق أن 
البدن كثيرا،  بمعنى الِعلَّة التي تصيب يأتي فلفظ )المرض( بينها فروق دقيقة،

د عن الحق، وأما لفظ )الداء( ف  قد يطلق علىوقد يأتي بمعنى معنوي كالُبع 
( إال لفظ )المرضف لمرادفهو ( السقملفظ ) الصفة السيئة، وأما المرض أو

  .، ربما لسهولة نطق حروفهأن األخير أكثر استعماال على األلسنة

انحراف  disease" فهوفي الطب  (1)(diseaseتعريف )المرض( )أما و 
عن السواء في تكوين جزء أو عضو أو جهاز في الجسم أو في أدائه مما 

وقد يكون سبب  يسبب ظهور مجموعة من األعراض، والعالمات الَمَرِضّيِة
وجاء في تعريفه أيضا "المرض: اعتالل الجسم ، (2)ذلك معروفا أو مجهوال"

أو العقل، وقد يكون المرض عارضا خفيفا ... ويمكن لألمراض أن تصيب 
  .(3)أي جزء في الجسم"

من الواضح أن التعريف الطبي للمرض يتفق مع التعريف اللغوي  
  ما فتؤثر على صحته. ةٍ لَّ بعِ  فكالهما يدل على إصابة جسم اإلنسان

                                                

 الطب(. -)علم وظائف األعضاء  194ص  معجم المصطلحات العلمية، (1)
(، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط: مؤسسة دار 2/50معجم المصطلحات الطبية ) (2)

 م.2003الشعب للصحافة والطباعة والنشر، ط: ثانية 
 (. 23/105الموسوعة العربية العالمية ) (3)
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الداء  -( بالكلمات الثالث )المرض 19-عالقة فيروس كورونا )كوفيد -
 السقم(. -
األمراض التي  مرضاا، بل من أخطر (19-)كوفيد فيروس كورونايَُعدُّ  

يرتبط هذا المرض بالمتالزمة التنفسية الحادة و ،انتشرت في حياتنا المعاصرة
، ومن عرف بأنه فيروس تاجي يصيب الجهاز التنفسي( ويSARS-CoV-2النوع )

ى، والسعال الجاف، واإلجهاد، وضيق في التنفس،  أعراضه الشائعة: الحمَّ
  .(1)وفقدان حاستي التذوق والشم

 (.الطاعون - الجائحة -)الوباء  -
لفظ )الوباء( يأتي في اللغة بهمزة ممدودة )َوَباُء( أو مقصورا )َوَبا(  

َوَباُء: بالهمز مرض عام يمد ويقصر ويجمع الممدود  امبمعنى المرض الع "ال 
َباٍء مثل سبب وأسباب" ِبئٍَة مثل متاع وأمتعة والمقصور على أَو  على أَو 
(2)، 

"الوباء: َوَخٌم يَُغّيُِر  وجاء بمعنى التلوث يصيب الهواء فينتشر بسببه األمراض
 .(3)الهواء فتكثر بسببه األمراض في الناس"

مرض  epidemic ( في الطب فهو "epidemicيف )الوباء( )وأما تعر 
، وورد في تعريفه أن (4)واسع االنتشار يصيب الجماعات البشرية أحيانا"

                                                

 ،https://www.who.int/arانظر: موقع منظمة الصحة العالمية  (1)
  وانظر: موقع رئاسة مجلس الوزراء المصري

https://www.care.gov.eg/EgyptCare/StaticContent/About.aspx 

 المصباح المنير للفيومي، مادة )وبء(. (2)
 تاج العروس، للزبيدي، مادة )و، ب، أ(. (3)
( بأنه epidemiology(، ويعرف علم األوبئة )2/144معجم المصطلحات الطبية ) (4)

═ 
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شر تنوقد ي "الوباء: انتشار مرض يهاجم عددا من الناس في وقت واحد تقريبا،
 . (1)عدة مجتمعات"الوباء في مجتمع واحد، أو 

المعنى بين اللغة والطب، فالوباء يعني ما سبق يدل على االتفاق في  
 االنتشار الواسع للمرض بين عدد كبير من الناس.

 وأما لفظ )الجائحة( في اللغة فإنه يأتي بمعنى الشدة أو المصيبة 
َجاِئَحُة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال  ُح: االستئصال ... َوال  "الَجو 

فقد جاَحه واجتاَحه، وجاح اهلل ماله  من سنة أو فتنة. وكل ما استأصله:
َجاِئَحةِ  "ال َجائَِحُة: كما ورد بمعنى الهالك ، (2)"وأجاحه، بمعنى، أي أهلكه ِبال 

هُ  َلَكت  ا من باب قال، إَذا أَه  حا َفُة المال َتُجوُحُه َجو  َفُة، يقال جاحت اآل    .(3)" اآل 

على انتشار في الطب فتطلق  (4)(pandemicوأما تعريف )الجائحة( ) 
 . (5)أحد األوبئة في أماكن مختلفة من العالم في وقت واحد

                                                
═ 

دراسة العوامل المختلفة التي تحدد انتشار األمراض في الجماعة البشرية" السابق نفسه "
(2/145 .) 

(، وانظر: معجم الوبائيات، المحرر/ جون . م. 27/48الموسوعة العربية العالمية ) (1)
الناشر: منظمة الصحة العالمية)المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط(  ،87الست، ص

 م.2000لوبائيات ط: ثالثة واالتحاد الدولي ل
  .لسان العرب، البن منظور، مادة )ج، و، ح( (2)
  .المصباح المنير، للفيومي، مادة )ج، و، ح( (3)
(، د/محمد هيثم الخياط، الناشر: منظمة الصحة 1074المعجم الطبي الموحد، ص) (4)

  م.2006العالمية)المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط( ط: رابعة 
 (.23/108الموسوعة العربية العالمية )انظر:  (5)
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لفظ )الطاعون( معناه في اللغة: المرض العام، والوباء الذي يفسد له  
الهواء فتفسد به األمزجة واألبدان، وهو نوع من أنواع الوباء، وفرد من 

 .(1)أفراده

مرض من هو "في الطب ف (2)(the plagueوأما تعريف )الطاعون( ) 
األمراض المعدية الموجودة لدى بعض صغار الثدييات والبراغيث المعتمدة 
لها... وهو ينجم عن لدغة برغوث حامل للعدوى، وتخترق عصوية الطاعون 
الجسم في موضع اللدغة، وتعبر الجهاز الليمفاوي لتصل إلى أقرب عقدة 

تتوتر وتصبح مؤلمة ... ليمفاوية وتتكاثر فيها، ثم تلتهب العقدة الليمفاوية و
 .(3)تتحول العقد الليمفاوية الملتهبة إلى قرحات مفتوحة مليئة بالقيح"

"الطاعون كل ورم يكون في األعضاء الغددية اللحم  وجاء في تعريفه 
والخالية ... يفسد العضو ويغير لون ما يليه وربما رشح دما وصديدا ونحوه، 

، وقال اإلمام النووي: "وأما (4)وبيئة"والطواعين تكثر في الوباء، وفي بالد 
الطاعون: فوباء معروف، وهو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب، ويسود ما 
حوله أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب 

                                                

 انظر: تاج العروس مادة )وبأ(، ومادة )طعن(. (1)
(، د/محمد هيثم الخياط، وانظر: معجم 1155المعجم الطبي الموحد، ص) (2)

  281الطب(، ص  -المصطلحات العلمية )علم وظائف األعضاء 
(3) https://www.who.int/features/qa/plague/ar  

 /https://ar.wikipedia.org/wiki طاعون وانظر:

بيروت، ط:  -( الناشر: دار الكتب العلمية 165، 3/164القانون في الطب، البن سينا ) (4)
 م(.1999-هـ1420أولى )

https://www.who.int/features/qa/plague/ar/
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 (1)والقيء"

 .، والطاعون( بالوباء، والجائحة19-عالقة فيروس كورونا )كوفيد -
باعتباره )مرضا( كسائر ( 19-ونا )كوفيدفيروس كوركانت بداية  

م، لكن 2019األمراض، في مدينة ووهان الصينية في أوائل شهر ديسمبر عام 
ما لبث أن تحول إلى )وباء( ثم انتشر بسرعة مذهلة في معظم دول العالم 

  بأنه )جائحة(. دولياا حتى تم إعالنه 

م أن 2020اير من ين 30أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياا في  فقد 
، (2)يُشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي الفيروس تفشي

م، صرحت المنظمة أن تفشي فيروس 2020من مارس  11وفي يوم 
، حيث تم اإلبالغ عن 19-كورونا)كوفيد  إصابةمليون  94٫4( أصبح جائحةا

                                                

ط:  بيروت -ث العربي الناشر: دار إحياء الترا (1/105صحيح مسلم بشرح النووي ) (1)
 (.هـ1392ثانية)

 Public Health Emergency of) حاالت طوارئ الصحة العامة محل االهتمام الدولي (2)

of International Concern) ويرمز له اختصارا ، ( بـــــــPHEIC هو إعالن رسمي :)
عة ألزمة صحية عامة محتمل أن يكون لها تمدد عالمي، تصدره لجنة الطوارئ التاب

لمنظمة الصحة العالمية التي تعمل تحت لوائح الصحة الدولية. وتعرف حالة طوارئ 
الصحة العامة بأنها "حدث غير عادي يشكل خطرا على الصحة العامة بالنسبة للدول 
األخرى من خالل االنتشار الدولي للمرض، وبما يتطلب استجابة دولية منسقة" ويتضمن 

ل: حدوث وضع صحي خطير أو مفاجئ أو غير متوقع. هذا التعريف ثالثة أمور: األو
الثاني: الحدث الصحي يحمل تداعيات على الصحة العامة خارج الحدود الوطنية 

 للدولة المتأثرة. الثالث: الحدث قد يتطلب إجراءات دولية فورية. انظر:
iiik/gssr/aphthkiwhra//:sphthحاالت_طوارئ_الصحة_العامة_محل_االهتمام_الدول    
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ضمن أكثر م، تت2021يناير  16دولةا ومنطقةا حتى تاريخ  188بالفيروس، في 
 .(1)امليون مصاب 51٫9من مليوني حالة وفاة، باإلضافة إلى تعافي أكثر من 

حيث يندرج تحت عائلة الفيروسات،  يختلف وباء كورونا عن الطاعون 
ينتمي الطاعون إلى عائلة البكتيريا "يتم تطبيق االستخدام الوبائي  على حين

ة التي تسبب تورم الغدد لمصطلح )الطاعون( حاليا إلى االلتهابات البكتيري
  (2)اللمفاوية في الفخذ الناتج عن جرثومة الطاعون"

فأعراض فيروس كورونا  ويظهر االختالف كذلك في األعراض، 
ى، وضيق في التنفس، وفقدان في حاستي التذوق والشم، 19-)كوفيد (: الحمَّ

لكن أعراض الطاعون "عادة ما تشمل األعراض ظهور حمى مفاجئة في 
ية، ورعشة، وآالم في الرأس والجسم، وضعف وقيء وغثيان. وقد تظهر البدا

"أصل ، قال القاضي عياض: (3)أيضاا الغدد الليمفاوية المؤلمة والملتهبة"
الطاعون: القروح الخارجة في الجسد، والوباء: عموم األمراض، فسميت 

وإال فكل طاعون وباء وليس كل وباء  طاعونا؛ لشبهها بالهالك بذلك،
  .(4)عونا"طا

                                                

وس_كورونا_  انظر: (1) ، وانظر: https://ar.wikipedia.org/wiki20 -2019جائحة_فير
 https://www.who.int/ar موقع منظمة الصحة العالمية

 /https://ar.wikipedia.org/wiki طاعون (2)
(3) https://www.who.int/features/qa/plague/ar 
م( الناشر: دار الوفاء 1998-هـ1419ط: أولى )( 7/132) إكمال المعلم بفوائد مسلم (4)

(الناشر: 10/180، وانظر: فتح الباري )المنصورة -ج م ع  -للطباعة والنشر والتوزيع 
الناشر: دار ، (31(، وانظر: الطب النبوي، البن القيم، ص)هـ1379بيروت) -دار المعرفة 

═ 
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(، 19-رونا )كوفيدبين فيروس كو ويمكن القول إن وجه الشبه 
هما ينتميان إلى عائلة األوبئة من األمراض المعدية، التي يوالطاعون أن كل

  .نتشار العدوى، وكثرة عدد الوفياتيترتب عليها سرعة ا

شبهة أن المدينة المنورة ال يدخلها دفع التأكيد على ما سبق يلزم منه  
حيث ظهرت  (19 -)كوفيد لطاعون، وقد دخلها وباء فيروس كوروناا

ن تجليتها لألذهان؛ ألنه قد س  ح  ا بهذا الوباء الفيروسي، ومن ثم اإلصابات فيه
كيف يدخل هذا الوباء إلى المدينة المنورة، وقد  الناس بعضعلى أشكل 

أن الطاعون ال يدخلها، بل إن بعض المغرضين  أخبر رسول اهلل 
 .(1)دوا الطعن في صدق أحاديث السنة المطهرة، والتشكيك فيهاأرا

قال:  عن أبي هريرة من األحاديث التي وردت في هذا الشأن:  
: "على أنقاب المدينة مالئكة، ال يدخلها قال رسول اهلل 

مداخل المدينة وهي قوله)أنقاب المدينة( يعني " (2)الطاعون، وال الدجال"
 الموت)ال يدخلها الطاعون( ...التي يدخل إليها منها أبوابها وفوهات طرقها

 - اهلل أظهر بغيرها...وقد يكون الذي مثل بها يكون ال أي الفاشي الذريع
                                                

═ 

 بيروت )بدون تاريخ(. -أبي األرقم بن  األرقم
ه الشبهة ودحضها بعنوان: )المدينة النبوية المنورة بين سالمتها صدر بحث في بيان هذ (1)

 -من الطاعون، وإصابتها بالوباء( إعداد مركز سلف للبحوث والدراسات بمكة المكرمة 
 (323مقال رقم )

، وانظر: (7133( باب: ال يدخل الدجال المدينة، حديث رقم )9/61صحيح البخاري ) (2)
ب صيانة المدينة من دخول الطاعون، والدجال إليها، ( با87( )2/1005صحيح مسلم )
 .(1379حديث رقم )
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 دعائه ببركة وذلك الطاعون، دخلها أنه قط ينقل فلم رسوله صدق -تعالى 
 (1)"لنا صححها اللهم 

ا تحرسها أبواب المدينة المنورة وطرقهوجه الداللة في الحديث: 
 المالئكة، فهي محمية من دخول الطاعون أو الدجال.

  .(الميكروب - الجراثيم -)البكتيريا  -
تيريا( جمع مفرده )بكتريا( وتأتي بمعنى كائنات دقيقة ال ترى   كلمة )الَبك 

بالعين المجردة فهي "كائنات مجهرية ذات خلية واحدة، شكلها مستطيل 
تعيش في جميع أجواء البيئة من ماء وتربة وهواء كالُعصّية أو مكّور أو لولبّي، 

ومواد عضوية حّية وغير حّية، تتكاثر باالنقسام إلى شطَري ن: جرثومة، 
  .(2)والبعض اآلخر ضار" ،وميكروب، بعضها مفيد

حية بسيطة  ( في الطب فهي "كائناتBacteriaأما تعريف )البكتيريا( ) 
الكائنات الحية يتراوح قطر معظم وتعتبر من أصغر  ،تحتوي على خلية واحدة

مليميتر(  0،001)الميكرون الواحد يساويميكرون 0،2:،03البكتيريا ما بين 
  (3)وتُرى فقط من خالل المجهر"

ثُومة( وهي في اللغة: أصل كل شيء)جراثيم( جمع مفرده وكلمة   )ُجر 
                                                

 .(3/337إرشاد الساري، للقسطالني ) (1)
ب ك ت ي ر ي ا(  -709()1/234معجم اللغة العربية المعاصر، أد/أحمد مختار ) (2)

 م(.2008-هـ1429الناشر: عالم الكتب بالقاهرة، ط: أولى )
( ط: 1/69(، وانظر: معجم المصطلحات الطبية )5/25ية )الموسوعة العربية العالم (3)

  مطابع األهرام التجارية، بالقاهرة.
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ثُومة: ثُومة كل شيء أصله ومجتمعه، وقيل: الُجر   األصل؛ "الُجر  ثُومة ما وُجر 
ثُومة: التراب الذي تسفيه  أصول اجتمع من التراب في الشجر ... والُجر 

  (1)التراب" الريح، وهي أيضا ما يجمع النمل من

بمعنى كائنات دقيقة الطب تأتي  في( Germs) )جراثيم( وتعريف كلمة 
جرثومة: كائن حي دقيق يسبب المرض، مادة حية  "Germاألمراض  تسبب

 ،(2)و لتكون عضوا أو جزءا أو كائنا حيا بأكمله"تستطيع أن تنم
  (3)"كائنات تسبب حية مجهرية كثيرا من األمراض"الجراثيم...

كلمة )ميكروب( مفرد، يجمع على )ميكروبات( جاء في معناه  
ر"جرثومة، " دة ويسبب المرض والتخمُّ كائن حي ال يرى بالعين المجرَّ

(4) 

الطب معناها: كائنات حية دقيقة ( في microbesوكلمة )ميكروبات( ) 
ا من الكائنات الحية شديدة التنوع"  ،(5)"الميكروبات هي مجموعة كبيرة جدا

"الميكروبات كائنات حية، وأن  وورد أن بعض الميكروبات تسبب المرض
كائنات "، وجاء في تعريفها (6)أنماطا معينة من الميكروبات تسبب المرض"

                                                

 لسان العرب، البن منظور، مادة )ج، ر، ث، م( (1)
وانظر:  (595وانظر: المعجم الطبي الموحد، ص) (،2/264معجم المصطلحات الطبية ) (2)

 (.215ص ) معجم المصطلحات العلمية
  (، وانظر:1/321ربية العالمية )الموسوعة الع (3)

https://www.britannica.com/science/germ-theory  

 م ي ك ر و ب(. -4984()3/2147المعجم المعاصر، أد/أحمد مختار ) (4)
(5) https://www.britannica.com/science/microbiology 
  .(910موحد، ص)(، وانظر: المعجم الطبي ال15/528الموسوعة العربية العالمية ) (6)
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ا الك حية صغيرة ...   .(1)ائنات الحية الدقيقة"تسمى أيضا

الميكروب( تنتمي  -الجراثيم  -هذه المصطلحات الثالث )البكتيريا  
(، وتتم Microorganism)إلى عائلة واحدة تسمى )الكائنات الحية الدقيقة( 

األحياء الدقيقة(  دراسة هذه الكائنات تحت مسمى )األحياء الدقيقة( أو )علم
(Microbiologyويطلق عليها ) ضا أي(microbes)(2)  

 -الثالث )البكتيريا  المصطلحات( ب19-عالقة فيروس كورونا )كوفيد -
 الميكروب(. -الجراثيم 

 ( هو أحد الفيروسات التي تندرج تحت19-فيروس كورونا )كوفيد 
هي "مجموعة متنوعة من أشكال الحياة البسيطة عائلة )الكائنات الدقيقة( و

والطحالب ...  ،لبكتيريا، والعتائقالدقيقة بشكل عام، والتي تشمل ا
أو  كائناتعبارة عن والسبب في ذلك أن الفيروسات  ،(3)والفيروسات"

متناهية في الصغر "الفيروس جزيء صغير، يقدر بحوالي واحد على  جزيئات
الفيروسات هي أصغر بآالف  نانو ميتر(، 300إلى  17ن البوصة )مليون م

معظمها ال يمكن أن تُرى من خالل  المرات من البكتيريا ... لدرجة أن
                                                

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279387 
معجم المصطلحات العلمية، (، وانظر: 1/306انظر: الموسوعة العربية العالمية ) (2)

 وانظر:  (910)ص
https://www.britannica.com/science/microbiology 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279387وانظر: 
(3) https://www.britannica.com/science/microbiology 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279387وانظر: 
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  .(1)استخدام الميكروسكوب اإللكتروني"الميكروسكوب الضوئي إذ البد من 

ليس لها روسات تختلف عن األحياء الدقيقة حيث إنها إال أن الفي 
وجاء  ،(3)"فهي "عوامل تقع على حدود الكائنات الحية ،(2)خاليا خاصة بها

في حد ذاته وكأنه جسيم عديم في وصف الفيروس "يبدو الفيروس 
ال يمكنها أن تتكاثر إال داخل خاليا كائن حي آخر، ، فالفيروسات (4)الحياة"

 وتتكون من ثالثة أجزاء: الحمض النووي، وغالف بروتيني لحمايته، وغشاء

 .  (5)نسيجي يحيط بغالف البروتين 

ر تعتب"حيث يرة من أمرهم لتصنيف الفيروسات ومازال العلماء في ح 
الفيروسات إحدى أهم المعضالت التي تواجه التصنيف الحيوي فهي ال 
تمثل كائنات حية لذلك توصف غالبا بالجسيمات المعدية لكنها بالمقابل 
تبدي بعض خصائص الحياة مثل القدرة على التضاعف والتكاثر باالستعانة 

 ويؤكد هذا المعنى "تبلغ ،(6)بخاليا المضيف التي تم السيطرة عليها"
الفيروسات درجة من البدائية في تكوينها إلى حد أن كثيرا من العلماء يعدونها 

                                                

وسات (1) وانظر: الموسوعة العربية العالمية  ،https://ar.wikipedia.org/wikiعلم_الفير
(23/108.) 

 (، وانظر: 17/668انظر: الموسوعة العربية العالمية) (2)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279387 

(3) https://www.britannica.com/science/microbiology 
 (23/108الموسوعة العربية العالمية ) (4)
وسات/ انظر:  (5)  https://ar.wikipedia.org/wikiعلم_الفير
وس/  (6)  https://ar.wikipedia.org/wikiفير
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كائنات غير حية بمعنى أن الفيروس غير قادر على التكاثر بمفرده، لكنه عند 
  (1)دخوله خاليا كائن آخر يصبح نشطا قادرا على أن يتضاعف مئات المرات"

 العزل/الحجر الصحي( -)العدوى  القسم الثاني
لمة )العدوى( في اللغة تأتي بمعنى االبتعاد عن المصاب بمرض ما ك 

َوى: أن يكون ببعير َجَرٌب أو بإنسان ُجذام  حذرا من انتقال المرض إليه "الَعد 
ُدَوه ما به إليك أي يُجاِوزه  أو َبَرص فَتتَّقى مخالطته أو مؤاكلته حذار أن َيع 

 .(2)فُيصيبك مثل ما أصابه"

بمعنى هجوم ( في الطب Infectionدوى( )وتعريف كلمة )الع 
دخول وتطور وتكاثر عامل  Infection " الميكروبات على الجسم وتكاثرها
انتقال المرض من  ، وورد في معناها:(3)"معٍد إلى جسم اإلنسان أو الحيوان

حيح بوساطة ما، ما السليم إلى المريض  "انتقال المرض من المريض إلى الصَّ
يره أي: يسري من واحد إلى آخر عن طريق االتّصال يُعدي من جرب أو غ
 فالمعنى الطبي، والمعنى اللغوي متوافقان تقريبا. ،(4)المباشر، وغير المباشر"

الا  ( معناها لغة: التنحي، واالبتعادكلمة )العزل  ِزلُه َعز  "َعَزَل الشيَء َيع 

                                                

 (17/667الموسوعة العربية العالمية ) (1)
 لسان العرب، البن منظور، مادة )ع، د، و( (2)
معجم المصطلحات  ، وانظر:(139الوبائيات، المحرر/ جون . م. الست، ص)معجم  (3)

  م(.1999-هـ1419ط: الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية بالقاهرة ) (3/192الطبية )
 
 .(ع د و - 3330) (1/446معجم اللغة العربية المعاصرة، أد/أحمد مختار ) (4)
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ى، وقوله  اه جاِنباا َفتََنحَّ َتِزلُوِن{ أراد }َوِإن  َلم   -تعالى  -... َنحَّ ِمنُوا ِلي َفاع   :تُؤ 
 (1)إن لم تؤمنوا بي فال تكونوا علي وال معي"

الذي ( في الطب: إبعاد الشخص المريض isolationومعنى )العزل( ) 
إفراد  isolation"  إلى غيره ال تنتقل العدوى ثبت أنه مصاب بالمرض؛ حتى

، (2)راض المعدية"عزل المريض في حاالت األم :مثل ،أو مادة ما ،شخص
وجاء في تعريفه أيضا أنه حجز المصاب بالمرض طوال فترة إصابته عن 

"فصل المصاب بالعدوى طيلة فترة السراية عن غيره  الناس وعن الحيوانات
، وهذه الفترة التي يتم حجز المصاب بالمرض (3)من البشر، أو من الحيوانات"

تكون هذه المدة "في مكان، فيها؛ لضمان عدم انتشار العدوى، وينبغي أن 
وفي ظروف تحول أو تحد من االنتشار المباشر أو غير المباشر للعامل 
المسبب للعدوى من المصابين بالعدوى إلى المستعدين لإلصابة بها أو الذين 

وتوسعت مراكز مكافحة  (4)يمكنهم نشر العامل الممرض إلى اآلخرين"
  ه من إجراءات.، وما يتعلق ب(5)األمراض في أنواع العزل

                                                

 لسان العرب، البن منظور، مادة )ع، ز، ل( (1)
  (.754المعجم الطبي الموحد، ص )(، وانظر: 3/245معجم المصطلحات الطبية ) (2)
 150ص ،معجم الوبائيات (3)
 السابق نفسه. (4)
العزل  -3عزل المخالطة  -2العزل الصارم،  -1ورد تقسيم العزل إلى سبع فئات:  (5)

احتياطات  -7احتياطات النزح واإلفراغ  -6العزل المعوي  -5عزل السل  -4سي التنف
المعجم الطبي (، وانظر: 151، 150الدم وسوائل الجسم . انظر: السابق نفسه، ص )

  https://ar.wikipedia.org/wikiعزل_)رعاية_صحية(/  وانظر: (،754الموحد، ص)

 https://ar.wikipedia.org/wiki مراكز_السيطرة_عىل_األمراض_والوقاية_منها/  وانظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ر   كلمة )الحجر( مفردة في اللغة بمعنى المنع من التصرف "الَحج 
ر القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف في  الَمن ِع، ومنه َحج 

  .(1)مالها"

)الصحي( صار مصطلحا طبيا )الحجر الصحي( وإذا أضفنا إليها وصف 
(Quarantine بمعنى العزل في مكان تجنبا ) الحجر "النتشار المرض

الصحي: عزل أشخاص بعينهم، أو أماكن، أو حيوانات، قد تحمل خطر 
الضروري لتوفير الحماية العدوى، وتتوقف مدة الحجر الصحي على الوقت 

وجاء في تعريف آخر أن الحجر  ،(2)خطر انتشار أمراض بعينها" في مواجهة
تصة "الحجر الصحي هو الصحي إلزامي يتحتم تنفيذه من ِقَبل الجهات المخ

فصل وحجز إجباري مع تقييد حركة األشخاص أو الجماعات السليمة والتي 
والمقصد من هذا الحجر  ،(3)من المحتمل أنها تعّرضت لعامل مرضّي"
، وورد في تعريف مختلف (4)الصحي: "وذلك لمنع انتقال عدوى جديدة"

مماثلة لفترة  للحجر الصحي أنه ينبغي أن تستمر مدة الحجر الصحي مدة
"حجر صحي: تقييد أنشطة إنسان أو حيوان يبدو بمظهر  حضانة المرض

معافى بعد تعرضه لحالة من مرض سار في فترة السراية )أحد المخالطين( 

                                                

 لسان العرب، البن منظور، مادة )ح، ج، ر(. (1)
معجم اللغة العربية المعاصرة، أد/أحمد (، وانظر: 9/88الموسوعة العربية العالمية) (2)

 ح ج ر( - 1332()1/446مختار)
 https://ar.wikipedia.org/wiki عزل_)رعاية_صحية(/  (3)
 السابق نفسه (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 .(1)بغرض اتقاء نقل العدوى أثناء فترة الحضانة"

يتضح مما سبق أن ثمة اختالف بين العزل، والحجر الصحي، فيقصد  
وإبعاد المريض )المصاب بالمرض فعال( ويتم عزله إما في بالعزل: حجز 

المنزل، أو في المستشفى حسب ظروف حالته الصحية، وبالضوابط الصحية 
وأما الحجر الصحي فهو بمثابة )إجراء استباقي، أو  المتعارف عليها.

احترازي( إن صح التعبير؛ ألنه تقييد بالقوة )أي فيه معنى الجبر واإللزام( 
ٍد، مثل لحركة ا ألشخاص أو البضائع إذا كانت موضع اشتباه لنقل مرٍض ُمع 

ٍد، حتى صار وباء،  القادمين من دول انتشر فيها أعداد المصابين بمرٍض ُمع 
مما يجعل نقل العدوى عن طريق هؤالء محتمال لدرجة كبرى، فيتم وضعهم 

ن هي في األماكن المخصصة للحجر الصحي التي توفرها الدولة مدة من الزم
مدة حضانة المرض؛ حتى يتم التأكد من سالمتهم وعدم حملهم للمرض، 

 وانتفاء خطر أن يكونوا سببا في نقل العدوى.

 -( بهذه المصطلحات )العدوى 19-عالقة فيروس كورونا )كوفيد -
 العزل/الحجر الصحي(

( تتمثل خطورته في سرعة انتشاره عن 19-إن فيروس كورونا )كوفيد 
"عند المخالطة اللصيقة بين األفراد، وغالباا عبر  حيث ينتقل (2)طريق العدوى

                                                

  (224معجم الوبائيات، ص) (1)
انتقال عدوى الفيروسات "عند تعرض الخلية للعدوى بالفيروس تبدأ في انتاج  طريقة (2)

ية للفيروس وتمكن هذه بوساطة األحماض النوو البروتينات التي يتم االستشعار عنها
البروتينات الفيروس من التكاثر ومضاعفة أعداده مئات أو آالف المرات، وبمجرد إنتاج 
═ 
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، (1)الرذاذ والقطيرات التنفسية الناتجة عن السعال أو العطاس أو التحدث"
 infection)وهذا النوع من العدوى يسمى في الطب بــــ )العدوى الرذاذية( 

droplet) "التي  عدوى تنتقل إلى المصاب باستنشاق الميكروبات التنفسية
أو  (2)ميكرونات 10ينثرها زفير المريض معلقة في قطيرات سائلة قطرها 

 .(3)أقل"

تطبيق العزل  هذا الفيروس فإنعدوى اإلصابة بوللحد من انتشار  
من الدولة  الحجر الصحي ، وكذلك تنفيذ إجراءأصيبوا بهللمرضى الذين 

حيث  المهمة ابيرتدلمن ايَُعدُّ  لمن يشتبه فيهم أن يكونوا مصدر نقل للعدوى
"تتمثل استراتيجيات السيطرة على تفشي الجائحة باالحتواء أو الكبح، 
والتقييد. يبدأ العمل على االحتواء في المراحل المبكرة من التفشي إذ يهدف 

  (4)إلى تتبع المصابين وعزلهم"

                                                
═ 

فإنها تنطلق من الخلية لتعدي خاليا أخرى وهكذا تنتشر العدوي داخل  فيروسات جديدة
 (، وانظر:17/668خاليا الكائن الحي" الموسوعة العربية العالمية )

https://www.britannica.com/science/microbiology 

وس_كورونا_  (1)  ، https://ar.wikipedia.org/wiki20-2019جائحة_فير
 https://www.britannica.com/list/covid-19-in-20-questionsوانظر: 

مليميتر، وتُرى فقط من خالل المجهر" الموسوعة  0,001"الميكرون الواحد يساوي:  (2)
 (5/25العربية العالمية )

 (.727(، وانظر: المعجم الطبي الموحد، ص)3/193معجم المصطلحات الطبية ) (3)
وس_كورونا_  (4)  https://ar.wikipedia.org/wiki20 -2019جائحة_فير
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 التطعيم(  -اللقاح/المصل  -)العالج/الدواء  القسم الثالث
اللغة بمعنى: المعاناة، أو المداواة "عاَلَج الَمريَض  كلمة )العالج( في 

 .(2)، وقيل: "العالج: اسم لما يعالج به"(1)ُمَعاَلَجةا، وِعالَجاا: عانَاُه و)َداَواه("
في الطب فال تختلف عن معناها اللغوي كثيرا،  (Therapy) أما كلمة )عالج(و

أحيانا عن مجرد فهي بمعنى: التغلب على المرض "عالج المرض: ال يزيد 
الراحة والغذاء الصحي ... لكن قد تحتاج األمراض األشد خطورة إلى نظام 
عالجي محدد يشتمل على األدوية أو الجراحة أو غيرها من أشكال 

  (3)العالج"

تُه ِدَواءا ...   َواُء: مصدر َداَوي  كلمة )الدواء( في اللغة بمعنى: الشفاء " والّدِ
َواُء، ممدود: هو  ته ُمداواةا"والّدِ الشفاء، يقال: َداَوي 

َواء: ما (4) ، وقيل: "الدَّ
 أو (Medication)وكلمة )الدواء(  .(5)يتداوى به، ويعالج )ج( أدوية"

(Medicament)(6)  في الطب تأتي بمعنى الوسائل المستخدمة في العالج
"الدواء: من أبرز الوسائل الطبية في العالج، يصف األطباء األدوية لعالج 

ألمراض أو للوقاية منها ... ومعظم األدوية التي نعرفها اآلن لم تكن معروفة ا

                                                

 تاج العروس، للزبيدي، مادة )ع، ل، ج(. (1)
  مادة )ع، ل، ج(. ،الوسيط (2)
 (.23/115الموسوعة العربية العالمية ) (3)
 .عرب، البن منظور، مادة )د، و، ي(لسان ال (4)
 .الوسيط، مادة )د، و، ي( (5)
 (.881(، وانظر: المعجم الطبي الموحد، ص)247معجم المصطلحات العلمية، ص) (6)
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  (1)قبل بداية القرن العشرين"

كلمة )اللقاح( تأتي بمعنى ما يسبب المناعة للجسم " َوقدر من  
ن َسان أَو ال َحَيَوان ليكسبه مناعة من ال َمَرض  ِ خل ِفي جسم اإل  الجراثيم يسير يد 

م أَي ضا كلقاح الجدري والتيفوس"الَِّذي تحدثه هَ  ِذه الجراثيم َوُهَو الطّع 
(2). 

ا: تنبيه الجسم لمقاومة المرض ( في الطب معناهVaccine)وكلمة )اللقاح( 
مادة بيولوجية مناعية تستخدم للتمنيع الفاعل إثر إدخالها إلى الجسم " فهي

... ويستطيع  بشكل كائنات مسببة للعدوى بعد قتلها أو توهينها أو تحويرها
  .(3)"اللقاح تنشيط االستجابة المناعية

م سائل مصل الد)المصل( تأتي بمعنى ما يسبب المناعة للجسم "كلمة 
ان ُمحصن من وما يتَّخذ من دم حيو ،م عند تخثرهيق أصفر ينفصل من الدرق

جسم آخر ليكسبه مناعة  بهيحقن  ، ثمكالجدري والدفتريا بمرضة اإِلصاب
( في الطب تأتي serumكلمة )المصل( )و .(4)"المرضبذلك  اإلصابةتقيه 

"المصل: الجزء الصافي  بمعنى األجسام المضادة التي تحارب األمراض
السائل من الدم الذي يبقى عندما تتكون جلطة ... وتحتوي بروتينات المصل 

يفرزها الجسم لمحاربة بعض األمراض، وذيفانات  على أجسام مضادة

                                                

 (.10/416الموسوعة العربية العالمية ) (1)
 الوسيط، مادة )ل، ق، ح(، )مج(هذا اللفظ أقره مجمع اللغة العربية. (2)
(، وانظر: الموسوعة العربية 281ات، المحرر/ جون . م. الست، ص)الوبائيمعجم  (3)

 (.10/418العالمية )
 الوسيط، مادة )م، ص، ل(، )مج(هذا اللفظ أقره مجمع اللغة العربية. (4)
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 .(1))سموم( معينة"

م،   َم يُطّعِ كلمة )تطعيم( في اللغة مصدر بمعنى: المصل الواقي " طعَّ
حه  مه ... حقنه بمصل واٍق، لقَّ م، طعَّ م، والمفعول ُمطعَّ ا، فهو ُمطّعِ تطعيما

وكلمة  .(2)ببعض الجراثيم أو بمصل األمراض الوبائية للوقاية أو للشفاء منها"
حفيز مناعة الجسم بأجسام ( في الطب بمعنى: تvaccination)التطعيم( )

مضادة للمرض "التطعيم هو حقن مستحضرات خاصة في الجسم إلكسابه 
مناعة، وتحفز هذه المستحضرات جهاز مناعة الجسم ضد أنواع معينة من 

جميع  ، وقيل معناه: "إجراءات التمنيع تجاه(3)العوامل المسببة للمرض"
 (4)األمراض المعدية"

)الدواء( فالتغلب على المرض )العالج( وينرتباط وثيق الصلة بثمة ا 
عالجة أمراض معينة، إال بتناول الدواء لم -غالبا  -وعالجه ال يتحقق 

)التطعيم( مصطلحات تصب في معنى واحد تقريبا، و)اللقاح( و)المصل( و
هو: تحصين الجسم بأجسام مضادة لمكافحة المرض في محاولة للقضاء 

 عليه. 

)العالج/الدواء ( بهذه المصطلحات 19-وفيدعالقة فيروس كورونا )ك  -
 التطعيم( -اللقاح/المصل  -

                                                

 (23/373الموسوعة العربية العالمية ) (1)
 ع م(ط  - 3206) (1401، 2/1400معجم اللغة العربية المعاصرة، أد/أحمد مختار ) (2)
 ( 6/474الموسوعة العربية العالمية ) (3)
 (.281الوبائيات، المحرر/ جون . م. الست، ص)معجم  (4)
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 التي ال أحد األمراض الفيروسية (19-يَُعدُّ فيروس كورونا )كوفيد 
من خالل األبحاث العلمية في العلماء  لها دواء حتى اآلن، لكن يحاوليوجد 

 وروناضد فيروس ك (1)المؤسسات الطبية العالمية الوصول إلى لقاح فعال
هو عملية البحث لتطوير لقاح  19-"تطوير دواء كوفيد للحد من انتشاره

وقائي أو دواء بوصفة من شأنه أن يخفف من شدة مرض الفيروس التاجي 
2019-2020 (COVID-19"على الصعيد الدولي )(2). 

، وبدأت الدول في ومن أشهر اللقاحات التي توصل إليها العلماء
 :تعاطيها

)لقاح سينو فارم(  ( واسمه التجاري:BBIBP-CorV): اللقاح الصيني -
(Sinopharm vaccine) 

أحد اللقاحين المرشحين ضد مرض فيروس كورونا، الذين تعمل  "هو 
مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية على تطويرهما وإنتاجهما، وهو 

                                                

إن إيجاد لقاح فعال أو تطوير لقاح موجود من قبل الستخدامه ضد مرض آخر يتطلب  (1)
"لم يطور لقاح  مراحل طبية محددة ووقت كبير؛ للتأكد من مدى فعاليته على المرضى

معٍد من قبل في أقل من عدة سنوات، وال يتواجد لقاح للوقاية من عدوى  ضد أي مرض
قالت ...  2019فيروس كورونا لدى البشر بعد اكتشاف فيروس كورونا في ديسمبر 

منظمة الصحة العالمية )دبليو إتش أو( إنها ال تتوقع أن يتوافر لقاح ضد فيروس كورونا 
ا. 18دة الشديدة، في أقل من فسية الحا( المرتبط بالمتالزمة التن2-كوف-)سارس 2  شهرا

  /https://ar.wikipedia.org/wiki 19-لقاح_كوفيد
  /https://ar.wikipedia.org/wiki 19-تطوير_دواء_كوفيد (2)
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هذا اللقاح بدأ تجاربه  (1)مخصص لإلعطاء عن طريق الحقن العضلي"
ريرية في كل من األرجنتين والبحرين ومصر والمغرب وباكستان وبيرو الس

 واإلمارات العربية المتحدة.

، ويُعرف (BNT162b2) (Tozinameran)توزيناميران  لقاح فايزر: -
  (.لقاح فايزر)إعالمياا باسم 

هذا اللقاح "من تطوير وإنتاج شركتي بيونتيك األلمانية وفايزر  
إلعطاء عن طريق الحقن العضلي. يعد اللقاح أحد األمريكية، وهو مخصص ل

 (3)... يتطلب التطعيم جرعتين يفصل بينهما ثالثة أسابيع" (2)لقاحات الرنا
 % ضد الفيروس.90أثبتت الدراسات أن هذا اللقاح فعاليته تفوق نسبة 

باسم  في األسواق يعرفو (Gam-COVID-Vac) اللقاح الروسي: -

                                                

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/BBIBP-CorV 
  (RNA vaccineتلقيح الحمض النووي الريبوزي ويعرف اختصارا بـــ)تلقيح الرنا( ) (2)

تعتمد هذه اللقاحات على "المادة الوراثية التي يُعاد برمجتها إلنتاج مستضدات مسببة 
لألمراض... عادة ما ُيحتفظ بجزيء الرنا المرسال في وسيلة توصيل الدواء، مثل 
الجسيمات النانوية الدهنية، لحماية خيوط الرنا المرسال والمساعدة على امتصاصها في 

ية، تمتاز لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال بسرعة اإلنتاج وقلة الخاليا البشر
التكلفة...هناك لقاحان جديدان من الرنا المرسال ينتظران ترخيص االستخدام الطارئ 
بصفتهما لقاحات مخصصة لمكافحة مرض فيروس كورونا، أحدهما لقاح توزيناميران 

 فايزر األمريكية".الذي يصنع من قبل شركتي بيونتيك األلمانية و
 https://ar.wikipedia.org/wikiتلقيح_الرنا/ 

ان (3)  /https://ar.wikipedia.org/wiki توزينامير

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 )قمر صناعي سوفيتي(. 5إلى سبوتنيك سبةن،  (Sputnik V( )5)سبوتنيك

قام بتطوير هذا اللقاح "مركز غاماليا الوطني ألبحاث علوم األوبئة 
 .(1)واألحياء الدقيقة"

  ويُعرف باسم )لقاح موديرنا(. (mRNA-1273) اللقاح األمريكي: -
"على تطويره  موديرنا األمريكية، وهي تعمل هذا اللقاح من إنتاج شركة 

هو مخصص لإلعطاء عن طريق الحقن العضلي ... يعد اللقاح وإنتاجه، و
  (2)أحد لقاحات الرنا"

 

 

h 

                                                

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/Gam-COVID-Vac 
(2) https://ar.wikipedia.org/wiki/MRNA-1273  

https://ar.wikipedia.org/wiki/Gam-COVID-Vac
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 املبحث الثالث

 التأصيل الفقهي للتدابري الواقية من فريوس كورونا

( في أمرين: أولهما، 19-تكمن خطورة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
ات به، سرعة انتشار العدوى بالفيروس مما تسبب عن ذلك كثرة اإلصاب

، ومن ثم فإنه يحسن اإلشارة (1)وثانيهما، االرتفاع المتزايد في عدد الوفيات
 إلى عالقة التدابير الواقية من الفيروس وحفظ النفس. 

إلى منع  الفيروس بمثابة الوسيلة التي تؤديتَُعدُّ التدابير الواقية من  
جراء هذا األمرين السابقين، أو باألحرى محاولة خفض نسبة الوفيات من 

الفيروس، والعمل على تقليل عدد المصابين به قدر المستطاع، والوصول إلى 
                                                

الصادر عن م 2021كانون الثاني )يناير( 27 -جاء في تقرير التحديث الوبائي األسبوعي  (1)
مليون حالة جديدة،  4.1أنه على الصعيد العالمي تم اإلبالغ عن  منظمة الصحة العالمية

حالة، وبذلك يرتفع العدد التراكمي 96000وعدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها أقل من 
 مليون حالة وفاة منذ بداية الوباء. انظر: 2.1مليون حالة، وأكثر من  98.2إلى أكثر من 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-

update---27-january-2021،  وانظر: التداعيات الدولية النتشار فيروس كورونا
م، ملف صادر عن مجلس 30/1/2021( 308العدد) -ورقة تقدير موقف  -لمستجد ا

 مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار. -الوزراء المصري 
موقع رئاسة  م الصادر عن30/1/2021وورد في آخر تحديث لإلحصائيات في مصر يوم  

 46لوفيات حالة، وعدد ا547أنه بلغ عدد اإلصابات الجديدة  مجلس الوزراء المصري
حالة، 9263حالة، وإجمالي الوفيات 165418حالة، ليصبح إجمالي اإلصابات 

 موقع رئاسة مجلس الوزراء المصريانظر: حالة. 129293وإجمالي عدد المتعافين 
 https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx  
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، وهي أحد مقاصد الشرع الخمسة هذا المنع يحقق )المحافظة على النفس(
"أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن 

صول فهو حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األ
  (1)"مفسدة ودفعها مصلحة

وحفظ هذه المقاصد الخمسة )حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل،  
التي اتفقت الشرائع، والملل  (2)وهي أعلى المراتبوالمال( من الضروريات، 

تنتظم معيشتهم في  ألن وجودها واجب في حياة الناس كيعلى رعايتها؛ 
و)حفظ النفس( مقدم  ،(3)جنة في اآلخرةالدنيا، ثم تكون سببا لدخولهم ال

ع التخفيف في بعض رِ على سائر الضروريات في الحفظ، فمن أجله شُ 

                                                

 ط: أولى -ت بيرو -، الناشر: دار الكتب العلمية 174المستصفى، للغزالي، ص  (1)
الناشر: مؤسسة الرسالة ( 160، 5/159م( وانظر: المحصول، للرازي )1993 -هـ1413)
  م(.1997 - هـ1418ط: ثالثة ) -

تنقسم مقاصد الشارع إلى ثالث رتب: األولى: رتبة الضرورات )أقوى المراتب وتضم  (2)
تبة الحاجات، األصول الخمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال(، والثانية: ر

(، 175، 174، للغزالي، ص )والثالثة: رتبة التحسينات )التزيينات(. انظر: المستصفى
 - هـ1417ط: أولى ) ،( الناشر: دار ابن عفان2/17الموافقات، للشاطبي ) وانظر:
 م(.1997

( الناشر: 3/274، وانظر: اإلحكام لآلمدي )174انظر: المستصفى، للغزالي، ص  (3)
دمشق)بدون تاريخ(، وانظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي،  -المي، بيروتالمكتب اإلس

م(، وانظر: 1973 - هـ1393ط: أولى ) ،الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة 239ص 
 (2/20الموافقات، للشاطبي )
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"قد رجحنا مصلحة النفس على مصلحة الدين، ، (1)مشقةإما لدفع ؛ العبادات
حيث خففنا عن المسافر بإسقاط الركعتين وأداء الصوم، وعن المريض بترك 

وقدمنا أو تغليب مصلحة على أخرى " (2)"الصالة قائما وترك أداء الصوم
، ومما نَصًّ (3)مصلحة النفس على مصلحة الصالة في صورة إنجاء الغريق"

عليه العلماء حفاظا على النفس أنه يباح للمضطر أكل الميتة ضرورةا 
 .(4)"الضرورات تبيح المحظورات"

قاصد جلب المصالح ودرء المفاسد وغاية الشرع من حفظ هذه الم 
ن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصالح الخلق في تحصيل فإ"

، وإن المقصد من التدابير الواقية من الفيروس تحقيق مصلحة (5)مقاصدهم"
حفظ النفس، ومن ثم فإن عدم اتباع التدابير الواقية من الفيروس يعد مفسدة 

                                                

شرح يقول القرافي: "دفع المشقة عن النفوس مصلحة، ولو أفضت إلى خالف القواعد"  (1)
 391، ص تنقيح الفصول

 ( 4/275اإلحكام، لآلمدي ) (2)
 السابق نفسه. (3)
 -( الناشر: مكتبة الكليات األزهرية2/5عبد السالم )بن  انظر: قواعد األحكام، للعز (4)

( الناشر: دار 1/45م(، وانظر: األشباه والنظائر، للسبكي )1991 - هـ1414القاهرة )
م(، وانظر: األشباه والنظائر، 1991 - هـ1411الكتب العلمية، بيروت، ط: أولى) 

لكن بلفظ )الضروريات تبيح المحظورات( الناشر: دار الكتب العلمية،  84للسيوطي، ص
 73م(، وانظر: األشباه والنظائر، البن نجيم، ص1990 - هـ1411ط: أولى) ،بيروت

 م(.1968 - هـ1387الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه )
 174المستصفى، للغزالي، ص  (5)
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  (1)واجبة الدفع "ألن المفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة"

وثيقة عالقة  ،فالعالقة بين التدابير الواقية من الفيروس، وحفظ النفس 
الصلة؛ حيث إن في اتباع التدابير وتنفيذها وسيلة للمحافظة على النفس، وإن 
اإلهمال أو التقصير في اتباع هذه التدابير وتنفيذها ي ًعدُّ تفريطا في المحافظة 

وبزيادة عدد الوفيات من على النفس بالتسبب في تفشي الفيروس من جهة، 
 جهة أخرى.

ر يحسن   ت  التي  (19-الوقاية من فيروس كورونا )كوفيد تدابيرِذك  َنصَّ
، بيان التأصيل الفقهي لهذه التدابير قبل (WHO) منظمة الصحة العالمية عليها

 (2)ما يلي: وأهمها
 غسل اليدين بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية على األقل. -1
 واألنف عند العطس، أو السعال.تغطية الفم  -2
 ارتداء أقنعة الوجه الطبية )الكمامات( في األماكن العامة. -3
 تجنب االقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض المرض. -4
 العزل الذاتي لمن أصيب بالمرض. -5
 اتباع ممارسات الغذاء المأمونة. -6

                                                

 (6/166المحصول، للرازي ) (1)
 انظر: (2)

وس_كورونا_   جائحة_فير _استجابة_منظمة_الصحة_العالمية/ 2019-20  #تدابير
https://ar.wikipedia.org/wiki 

 https://www.un.org/ar/coronavirus/covid-19-faqs وانظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki
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  .األول: االهتمام بالطهارة الشخصيةلتدبري التأصيل الفقهي ل
الدين اإلسالمي بالطهارة اهتماما بالغا، فمن أوائل ما نزل من  اهتم 

{-تعالى  -القرآن الكريم قوله  ر  وجاء في تفسيرها  (4)المدثر:: }َوِثَياَبَك َفَطّهِ
حبه  -سبحانه  -، وأخبر اهلل (1)أن المقصود تطهير النفس، وتطهير الثياب

اِبيَن َويُِحبُّ  : }ِإنَّ اهللََّ -تعالى  -للمالزمين للتطهر بقوله  يُِحبُّ التَّوَّ
ِريَن{  ُمتََطّهِ في آية أخرى على من  -سبحانه  -، وأثنى اهلل (222)البقرة:ال 

ُروا{ -تعالى  -يواظب على التطهر بقوله  )التوبة: : }ِفيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَن  يََتَطهَّ
الطهارة،  على من أحب -تعالى  -وجاء في تفسيرها "هذا ثناء من اهلل  (108

 (2)وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية، ووظيفة شرعية"

ومن األحاديث التي تبين أهمية الطهارة في حياة المسلم حديث رسول  
ُر اإليمان" اهلل  هذا جاء في شرح الحديث " (3)"الطُُّهوُر َشط 

حديث عظيم، أصل من أصول اإلسالم، قد اشتمل على مهمات من قواعد 
يمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران لإليمان، اإلسالم ... اإل

 (4)والطهارة متضمنة الصالة فهي انقياد في الظاهر"
                                                

 ط: ثالثة -(الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 4/340بن العربي)انظر: أحكام القرآن ال (1)
 -( الناشر: دار الكتب المصرية 19/62م(، وانظر: تفسير القرطبي )2003 - هـ1424)

 م(.1964 - هـ1384القاهرة، ط: ثانية)
 (2/585أحكام القرآن البن العربي ) (2)
( ط: دار إحياء 223قم )( باب فضل الوضوء، حديث ر1( )1/203صحيح مسلم ) (3)

 م(. 1998 - هـ1418بيروت ) -التراث العرب 
 (3/100شرح مسلم، للنووي ) (4)
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ولما كانت الطهارة شرطا لصحة الصالة، فإنها تَُعدُّ بمثابة المفتاح،  
  بمثابة وكان الحدث

القفل، فإذا توضأ المسلم، أو اغتسل انفتح القفل، وصار مستعدا 
ومن ثم فإن باب الطهارة يتصدر كتب الفقه للمذاهب ، (1)في الصالةللدخول 
: "ولما كانت مفتاح الصالة التي هي عن الطهارة يقول الشوكاني، (2)األربعة

 (3)عماد الدين، افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم"

)الطهارة( مصدر من الفعل )طَُهَر( ومعناها في : تعريف الطهارة لغة
غتسال "طَُهر الشيء من بابي َقتََل َوَقُرَب طََهاَرةا، واالسم: اللغة: النقاء واال

تََسَلت  وتكون الطََّهاَرُة  : اغ  َرت  َنِس َوالنََّجِس ... َوَتَطهَّ ر وهو النََّقاُء من الدَّ الطُّه 
ِر وماء طاهر خالف نجس وطاهر صالح للتطهر به" بمعنى التََّطهُّ
(4)  

أن الطهارة بمعنى  (5)دائع الصنائعجاء في ب :تعريف الطهارة اصطالحا
النظافة "الطهارة لغة، وشرعا هي النظافة، والتطهير، والتنظيف، وهو إثبات 
النظافة في المحل"، ونصَّ ابن رشد أن الطهارة الشرعية نوعان "اتفق 

                                                

ط: ثانية  -بيروت  -(، الناشر: دار الفكر 1/79انظر: رد المحتار، البن عابدين ) (1)
 م(1992 -هـ1412)

الناشر: ( 1/13وانظر: بداية المجتهد، البن رشد ) ،(1/5انظر: المبسوط، للسرخسي ) (2)
( 1/79، وانظر: المجموع، للنووي )م(2004 - هـ1425ط: ) ،القاهرة -دار الحديث 

 (. 1/7الناشر: دار الفكر )بدون تاريخ(، وانظر: المغني، البن قدامة )
 م(.1993-هـ1413( الناشر: دار الحديث، مصر، ط: أولى )1/27نيل األوطار ) (3)
 ط، ه، ر(المصباح المنير، للفيومي، مادة ) (4)
 م(.1986 -هـ1406بيروت، ط: ثانية ) -( الناشر: دار الكتب العلمية 1/3للكاساني ) (5)



 تأصيل فقهي -تدابري السالمة الطبية الواقية من فريوس كورونا 

 4300 دراسات اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية ال

وطهارة من  ،الحدث الشرعية طهارتان: طهارة منالمسلمون على أن الطهارة 
ميَّة؛ ألنها وصف شرعي فالطهارة من  (1)الخبث" ى طهارة ُحك  الحدث تَُسمَّ

ى طهارة حقيقية؛  ،قائم باألعضاء وأما الطهارة من الَخَبث أي النجس تَُسمَّ
 . ألنها تُرى بالعين

 ومما يستدل به على االهتمام بالطهارة الشخصية:
 الوضوء. -1

ميَّة، "وهو مشتق من الوضاءة،  (2)يَُعدُّ الوضوء  وسمي من الطهارة الُحك 
وقد يكون شرطا لصحة  ،(3)فيصير وضيئا"ي يتنظف به لِّ َص بذلك؛ ألن المُ 

 ................................... ، أو مندوبا،(4)العبادة، وعلى رأسها الصالة
                                                

(، وانظر: المغني، البن قدامة 1/79(، وانظر: المجموع، للنووي )1/13بداية المجتهد ) (1)
(1/7) 

ؤاا وُوُضوءاا، وأص (2) أُ َتَوضُّ أ ُت أََتَوضَّ ل الكلمة من تعريف الوضوء لغة: "يقال: َتَوضَّ
ن" لسان العرب، البن منظور، مادة )و، ض، أ(، وتعريفه اصطالحا:  الوضاَءة، وهي الُحس 
"غسل األعضاء الثالثة ومسح الرأس، ويقال: هو عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة، 

بيروت،  -( الناشر: دار الكتب العلمية 1/138البناية، للعيني) ومسح عضو مخصوص"
الناشر: دار ( 1/180م(، وانظر: مواهب الجليل، للحطاب )2000 -هـ1420ط: أولى )

 م(،1992 -هـ1412الفكر، ط: ثالثة)
-هـ1404( الناشر: دار الفكر، بيروت، ط أخيرة)1/153وانظر: نهاية المحتاج، للرملي)

مؤسسة الرسالة  -( الناشر: دار المؤيد 1/27م(، وانظر: الروض المربع، للبهوتي )1984
 )بدون تاريخ(.

 (.1/232فتح الباري، البن حجر ) (3)
بن  ورد عدد من األحاديث تدل على أن الوضوء شرط لصحة الصالة، منها: عن همام (4)

═ 
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من تشريعه حث  ، والظاهر أن الحكمة(2)ونحو ذلك (1)قبل النومكالوضوء 
ِبل على المسلم أن يظل نظيفا طاهرا خاصة قبل الدخول  في العبادات حتى يُق 

وقلبه بالتوبة ليستعد للدخول على  ،ربه نقيا؛ ألن "المتوضئ يطهر يديه بالماء
 .(3)والوقوف بين يديه طاهر البدن والثوب والقلب" ،ربه ومناجاته

"َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإَذا  -تعالى  -قوله  ومما ورد في شأن الوضوء: 
تُم  ِإَلى ا َسُحوا ِبُرُءوِسكُم  ُقم  َمَراِفِق َوام  ِدَيُكم  ِإلَى ال  ِسُلوا ُوُجوَهُكم  َوأَي  اَلِة َفاغ  لصَّ

ِن" َبي  َكع  ُجَلُكم  ِإَلى ال  كل مريد للقيام إلى "، وجاء في تفسيرها: (6)المائدة:َوأَر 
                                                

═ 

َبُل َصالَُة َمن   :يقول: قال رسول اهلل  منبه، أنه سمع أبا هريرة "الَ تُق 
أَ" صحيح البخاري) َدَث َحتَّى َيَتَوضَّ هور، حديث ( باب: ال تقبل صالة بغير ط1/39أَح 

م(، وانظر: صحيح 1987 -هـ 1407ط: ثالثة) -بيروت -( الناشر: دار ابن كثير135رقم)
 (.225( باب وجوب الطهارة للصالة، حديث رقم )2()1/204مسلم)

َت  :قال: قال النبي  عازب بن  جاء في الحديث: عن البراء (1) "ِإَذا أََتي 
الَ  أ  ُوُضوَءَك ِللصَّ َجَعَك، َفَتَوضَّ باب فضل من بات على  (1/58صحيح البخاري )ِة" َمض 

 (.247الوضوء، حديث رقم )
يستحب الوضوء في مواطن كثيرة، منها: "يندب إدامة الوضوء، ويسن لقراءة القرآن أو  (2)

سماعه أو الحديث أو سماعه أو روايته أو حمل كتب التفسير أو الحديث أو الفقه 
علم شرعي، وإقرائه، وألذان، وجلوس في مسجد، وكتابتها فيكره مع الحدث، ولقراءة 

ولنوم ويقظة، وعند  ،أو دخوله، وللوقوف بعرفة، والسعي، ولزيارة قبره 
الناشر: دار الكتب العلمية  (1/194أكل وشرب ..." مغني المحتاج، للخطيب الشربيني)

  م(.1994 - هـ1415ط: أولى) -
-هـ1398) دار المعرفة، بيروت، ط: الناشر: 230شفاء العليل، البن القيم، ص  (3)

  م(.1978
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صالة مكتوبة فعليه الوضوء قبل قيامه إليها حتى يقوم إليها متوضئا الوضوء 
فاألمر في اآلية لكل من يريد القيام للصالة  (1)به" -  -ره اهلل الذي أم

ِدثا المكتوبة أن يتوضأ إذا كان ُمح 
(2). 

أنه سمع رسول اهلل   عن أبي هريرة ومن األحاديث: 
 " :ٍم يقول تَِسُل ِفيِه ُكلَّ َيو  ا ِبَباِب أََحِدُكم  َيغ  تُم  َلو  أَنَّ َنَهرا أََرأَي 
ا، َما َتقُ  سا ِقي ِمن  َخم  ئاا، (3)َدَرِنهِ وُل: َذِلَك يُب  ِقي ِمن  َدَرِنِه َشي   .(4)"َقالُوا: الَ يُب 

تكرار الوضوء خمس مرات في اليوم  إن وجه الداللة في الحديث:
والليلة لكل صالة يخلص الجسم من األوساخ واألتربة التي تعلق به من 

عالمية من تدابير الوقاية ، وهذا يتوافق مع ما أوصت به منظمة الصحة الالهواء
ن( يوميا، ومن ي  فَّ من فيروس كورونا من تكرار غسل اليدين )المقصود: الكَ 

ي ن)المعلوم أن الوضوء ال يقتصر على غسل اليدين  فحسب، بل يزيد ( الَكفَّ
  في الغسل أعضاء الوضوء المعروفة.

                                                

الناشر: مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الديانة (1/68أحكام القرآن للطحاوي) (1)
 (.2/48م(، وانظر: أحكام القرآن، ابن العربي )1995-هـ1416) التركي، ط: أولى

-هـ1414أولى) ط:الناشر: عالم الكتب،  (1/45انظر: شرح معاني اآلثار، للطحاوي ) (2)
 .م(1994

والنَهر بفتح  "قوله أرأيتم هو استفهام تقرير متعلق باالستخبار أي أخبروني هل يبقى ... (3)
فتح الباري، الهاء وسكونها ما بين جنبي الوادي سمي بذلك لسعته ... والدرن الوسخ" 

 (2/11البن حجر)
(، وانظر: 528يث رقم )( باب: الصلوات الخمس كفارة، حد1/112صحيح البخاري ) (4)

 (667( باب فضل الصلوات الخمس، حديث رقم )1/462صحيح مسلم )
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 التثليث في الوضوء. -2
ليث في الغسل، وهو من سنن الوضوء غسل أعضائه ثالث مرات "التث 

 ومن األحاديث التي تدل على ذلك:، (1)الوضوء ثالثا ثالثا" أعضاء أن يغسل
ِه ثاََلَث : "عفان بن  حديث عثمان ي  أَ َفغََسَل َكفَّ َدَعا ِبَوُضوٍء َفَتَوضَّ

اٍت، ثُمَّ َغَسَل  َهُه ثاََلَث َمرَّ ثََر، ثُمَّ َغَسَل َوج  َتن  َمَض َواس  اٍت، ثُمَّ َمض  يََدُه  َمرَّ
َل َذِلَك، ثُمَّ َمَسَح  َرى ِمث  اٍت، ثُمَّ َغَسَل َيَدُه ال يُس  َفِق ثاََلَث َمرَّ ِمر  نَى ِإَلى ال  ُيم  ال 
َرى ِمث َل  ُيس  اٍت، ثُمَّ َغَسَل ال  ِن ثاََلَث َمرَّ َبي  َكع  َنى ِإَلى ال  ُيم  َلُه ال  َرأ َسُه، ثُمَّ َغَسَل ِرج 

ُت رَ "، ثم قال: "َذِلَك  َو ُوُضوِئي َهَذا ُسوَل اهلِل َرأَي  أَ َنح  ، (2)"َتَوضَّ
هذا الحديث "جاء في شرح الحديث أن غسل أعضاء الوضوء ثالثا من السنة 

أصل عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في 
 .(3)غسل األعضاء مرة مرة، وعلى أن الثالث سنة"

سل أعضاء الوضوء ثالث إن من السنة غ وجه الداللة في الحديث:
ثالث  أعضاء الوضوءغسل الذي يستغرقه  ومما الشك فيه أن الوقتمرات، 

 الالزم لغسل األعضاء نفسها مرة واحدة، مرات يتضاعف مرتين عن الوقت
باإلضافة إلى أن اليدين أقصد )الكفين( تناالن نصيبا أكبر من الغسل في 

اء الالزم لغسل الوجه، ولغسل الوضوء؛ ألن الكفين تستخدمان في إيصال الم
جلين،و ولمسح الرأس، اليدين إلى المرفقين، وكذلك إيصال الماء  لغسل الّرِ

                                                

(، وانظر: 1/19(، وانظر: بداية المجتهد، البن رشد )1/22بدائع الصنائع، للكاساني ) (1)
  (.1/103المغني، البن قدامة )(، وانظر: 1/42المجموع، للنووي )

 (226ضوء وكماله، حديث )( باب صفة الو3( )1/204صحيح مسلم ) (2)
 (.3/106شرح النووي على مسلم ) (3)
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ومن ثم فإن الغسل للمضمضة في الفم، واالستنشاق لألنف، وغسل األذنين، 
في غسل  أوصت بهاالتي ثالثا يتناسب مع تدابير منظمة الصحة العالمية 

في الوضوء عن هذا انية، بل يزيد غسل الكفين بما ال يقل عن عشرين ث اليدين
 الوقت كثيرا؛ الستعمال اليد في أفعال الوضوء كاملة.

ْلك في الوضوء.  -3  الدَّ

، عند المالكية َدل ك أعضاء الوضوء عند غسلها فرض من فروضه 
وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء  )الدلك( الخامسة"الفريضة 
  (2)دُّ الدلك من سنن الوضوء عند جمهور العلماء، ويُعَ (1)قبل جفافه"

  وجه االستدالل:

يستغرق وقتا من المالحظ أن إمرار اليد على عضو الوضوء أثناء غسله  
سيالن الماء عليه بدون َدل ك، وهذا الوقت الزائد أكبر في غسله من مجرد 
ة الصحة ناسب مع تدابير منظمتي عند احتسابه فإنه أثناء غسل أعضاء الوضوء

 العالمية فيما يخص غسل اليدين بما ال يقل عن عشرين ثانية. 

 التخليل بين أصابع اليدين والرجلين في الوضوء. -4

فيما بينها من سنن  ، وتعميمهبين األصابع إليصال الماء (3)التخليل 
                                                

 ( الناشر: دار الفكر )بدون تاريخ(.1/20حاشية الدسوقي ) (1)
(، 1/189(، وانظر: نهاية المحتاج، للرملي )1/123انظر: رد المحتار، البن عابدين ) (2)

 (1/81وانظر: المغني، البن قدامة )
نى التفريق بين األشياء بقصد اإلدخال بينها "تفريق شعر التخليل في اللغة يأتي بمع (3)

 اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشيء في خالل الشيء"
═ 
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تخليل األصابع بعد إيصال الماء إلى ما بينها ... وألن التخليل من الوضوء "
خاتم فإن كان واسعا  لفريضة، فكان مسنونا، ولو كان في أصبعهباب إكمال ا

فال حاجة إلى التحريك، وإن كان ضيقا فال بد من التحريك ليصل الماء إلى 
وتحريك الخاتم في اإلصبع من أجل إيصال الماء يندرج في  (1)ما تحته"

 التخليل كذلك.

  ومن األحاديث التي وردت في التخليل: 

اهلل،  َصِبَرَة، عن أبيه، قال: قلت يا رسولبن  يِط َلقِ بن  عن عاصم 
ِبِغ الوضوء، وَخّلِل  بين األصابع أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أَس 

َوَباِلغ  في ، (2)
ِتن َشاق أال أن تُكون َصائِماا   .(3)"االس 
                                                

═ 

 .لسان العرب، البن منظور مادة )خ، ل، ل(
( ط: دار 1/20وانظر: القوانين الفقهية، البن جزي ) (1/22بدائع الصنائع، للكاساني ) (1)

(، وانظر: المغني، البن قدامة 1/42حزم )بدون تاريخ(، وانظر: المجموع، للنووي )ابن 
(1/80.) 

قوله: )أسبغ الوضوء( "اإلسباغ: اإلتمام واستكمال األعضاء، )وخلل بين األصابع( ظاهر  (2)
( الناشر: دار الحديث 1/66في إرادة أصابع اليدين والرجلين" سبل السالم، للصنعاني )

  خ(.)بدون تاري
(دار الكتب العلمية، 80(حديث رقم)1/32مسند اإلمام الشافعي، ترتيب السندي) (3)

( باب ما جاء في كراهية مبالغة 3/146م(، وانظر: سنن الترمذي )1951-هـ1370بيروت)
الناشر: مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط: ثانية  (788االستنشاق للصائم، حديث رقم )

( باب األمر بتخليل األصابع، حديث 1/79ن النسائي )وانظر: سن ،م(1975-هـ1395)
، م(1986 -هـ1406حلب، ط: ثانية) -الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية ( 114رقم )

 -الناشر: دار الكتب العلمية ( 525( حديث رقم )1/248وانظر: المستدرك، للحاكم )
═ 
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 .(1)هذا حديث حسن صحيحقال أبو عيسى: 

رجلين لتعميمها التخليل بين أصابع اليدين وال وجه الداللة في الحديث:
بالماء من سنن الوضوء، وهو يتطلب وقتا أطول في الوضوء للتأكد من إيصال 
الماء إلى ما بين األصابع، وهذا يتوافق مع تدابير منظمة الصحة العالمية فيما 

  يخص غسل اليدين بما ال يقل عن عشرين ثانية.

ل. -5  الغُس 

ميَّة، حيث يق (2)الغسل  صد به في االصطالح: أحد أنواع الطهارة الُحك 
وقد يكون ،(3)يهوإسالته على جميع ما يمكن الوصول إل تعميم البدن بالماء،

والظاهر أن الحكمة مندوبا، كغسل الجمعة. جنابة، أو واجبا، كالغسل من ال
طرد الروائح الكريهة ومن مشروعيته المبالغة في التنظيف، وإزالة األوساخ، 

 من الجسم.

                                                
═ 

 .(1990 - 1411بيروت، ط: أولى)
باب ما جاء في كراهية مبالغة االستنشاق للصائم، حديث  (3/146انظر: سنن الترمذي ) (1)

(788) 
، االسم من االغتسال، يقال:  (2) ّمِ ل، ِبالضَّ الغسل في اللغة يأتي بمعنى االغتسال "والغُس 

ل وُغُسل ... ل الجسد كله" لسان العرب، البن منظور، مادة )غ،  ُغس  ل: تمام َغس  والغُس 
 س، ل(.

( 1/444(، وانظر: التاج واإلكليل، للمواق )1/34ع، للكاساني )انظر: بدائع الصنائ (3)
(، 2/130، وانظر: المجموع )م(1994-هـ1416الناشر: دار الكتب العلمية، ط: أولى)

 (.1/40وانظر: الروض المربع، للبهوتي )



 الفقه العـــام

 4307 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

ُروا{  :-تعالى  -قوله  سل:ومما ورد في شأن الغ  ا َفاطَّهَّ تُم  ُجنُبا }َوِإن  ُكن 
"الجنابة اسم  بالتطهر حتى يستبيح العبادة (1)في اآلية أمر للُجنُب (6)المائدة: 

شرعي يفيد لزوم اجتناب الصالة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول 
ألمور المسجد إال بعد االغتسال فمن كان مأمور باجتناب ما ذكرنا من ا

 .(2)موقوف الحكم على االغتسال فهو جنب ... والغسل يطهر الجنب"

زوج النبي  -  -أم المؤمنين عائشة عن  ومن األحاديث: 
  :قالت ، َم الُجُمَعِة ِمن  َمَناِزِلِهم  َوالَعَواِلّيِ تَابُوَن َيو  َكاَن النَّاُس َين 

ُهُم الَعَرُق، َفأََتى َرُسوَل  يُِصيُبُهُم الغَُبارُ  (3)َفَيأ تُوَن ِفي الغَُبارِ  ُرُج ِمن  َوالَعَرُق، َفَيخ 
 ِ ِدي، َفَقاَل النَِّبيُّ  اهللَّ ُهم  َوُهَو ِعن  َساٌن ِمن  َلو  أَنَُّكم  : " ِإن 

ِمُكم  َهَذا تُم  ِلَيو  ر  قوله )ينتابون الجمعة( أي يأتونها، وجاء في شرحه " (4)"َتَطهَّ
للذين  لتي حول المدينة،... قوله قوله )من العوالي( هي القرى ا
                                                

جاء في سبب تسمية الُجنُب: "ُسمي اإلنسان جنبا ألنه نهي أن يقرب مواضع الصالة ما  (1)
 (1/314طهر، وقيل: لمجانبة الناس حتى يتطهر" البناية، للعيني )لم يت

)ط:  -بيروت  -( الناشر: دار إحياء التراث العربي 3/374أحكام القرآن، للجصاص ) (2)
 (.هـ1405

في لفظ مسلم )فيأتون في العباء( قال ابن حجر: "فيأتون في العباء بفتح المهملة والمد  (3)
وجاء  ،(2/386لم واإلسماعيلي وغيرهما" فتح الباري )وهو أصوب وكذا هو عند مس

في معناها "قوله )فيأتون في العباء( هو بالمد جمع عباءة بالمد وعباية بزيادة ياء لغتان 
 (6/134مشهورتان" صحيح مسلم بشرح النووي )

( باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب، حديث رقم 7، 2/6صحيح البخاري ) (4)
( باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من 1( )2/581ر: صحيح مسلم )وانظ ،(902)

 (847حديث رقم ) ،الرجال، وبيان ما أمروا به
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 4308 دراسات اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية ال

جاءوا ولهم الريح الكريهة )لو اغتسلتم فيه( أنه يندب لمن أراد المسجد أو 
  .(1)مجالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وثوبه"

منهم االغتسال ليوم  طلب الرسولوجه االستدالل في الحديث: 
 الجمعة لما كان يخرج منهم

 .(2)ة الكريهةمن العرق والرائح 

قالت: كان رسول اهلل  -  -وعن أم المؤمنين عائشة  
 " َّالَِة، ثُم أَ ُوُضوَءُه ِللصَّ تََسَل ِمَن الَجَناَبِة، َغَسَل يََدي ِه، َوَتَوضَّ ِإَذا اغ 

ُل  تََسَل، ثُمَّ يَُخّلِ اغ 
َوى َبَشَرتَ  (3)  ِه ِبَيِدِه َشَعَرُه، َحتَّى ِإَذا ظَنَّ أَنَُّه َقد  أَر  ُه، أََفاَض َعَلي 

اٍت، ثُمَّ َغَسَل َساِئَر َجَسِدهِ  وجاء في شرحه "قوله )إذا  .(4)"الَماَء ثاَلََث َمرَّ
اغتسل( أي أراد أن يغتسل قوله )إذا ظن( ... ويكتفى فيه بالغلبة ويحتمل أن 
يكون بمعنى علم قوله )أروى( هو فعل ماض من اإلرواء يقال: أرواه إذا 

لمراد بالبشرة هنا: ما تحت الشعر قوله )أفاض عليه( أي على جعله ريانا، وا
                                                

 (6/134صحيح مسلم بشرح النووي ) (1)
بجوار محافظة  -( الناشر: مطبعة السعادة 1/187انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي ) (2)

الفوائد أيضا: "رفق العالم بالمتعلم،  (، وفي هذا الحديث منهـ1332مصر ط: أولى)
واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير، واجتناب أذى المسلم بكل طريق وحرص 

 (2/386الصحابة على امتثال األمر ولو شق عليهم" فتح الباري، البن حجر )
يد جاء في التخليل: "فائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر بال (3)

 (1/360ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة" فتح الباري، البن حجر )
( كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى 5()1/63صحيح البخاري ) (4)

 (272بشرته أفاض عليه، حديث رقم )
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  .(1)شعره قوله )ثم غسل سائر جسده( أي بقية جسده"

ال يصح الغسل من الجنابة إال بإيصال الماء وجه الداللة في الحديث: 
إلى أجزاء البدن كله، وتخليل الشعر وإفاضة الماء عليه حتى يحصل التنظف، 

 والتطهر من الجنابة.

 وجه االستدالل بما سبق في الغسل:

الغسل لكمال الطهارة، وجعله فرضا بعد  -سبحانه  -أوال: شرع اهلل  
الجماع، والحيض وغيره؛ ألنه ينقل اإلنسان من حالة الجنابة واالمتناع من 
العبادة إلى حالة الطهارة، والعودة مرة أخرى إلى العبادة، وقد يكون الغسل 

، كغسل الجمعة، والعيدين، واإلحرام، ونحوه. ومن مندوبا في مواضع أخرى
المالحظ أن الغسل يكون مطلوبا في المواطن التي يكثر فيها تجمع الناس، 
فغسل الجمعة مندوب؛ الجتماع الناس مرة كل أسبوع، وغسل العيدين 
مندوب؛ الجتماع الناس مرتين في السنة، فكأن الشرع قد استحسن الغسل في 

التي فيها اجتماع الناس؛ وألن هذا االجتماع والتالقي  األوقات والمواسم
يتطلب جماال في الهيئة من التطهر، والتطيب، وأحيانا المالبس الجديدة، 
د أن الغسل يزيل الروائح الكريهة، ويجدد النشاط  ومن المعلوم والمشاه 

 والحيوية للجسم.

تسال "وينبغي أن يستحب االغوقد أشار العلماء إلى هذا المعنى:  
، (2)لصالة الكسوف واالستسقاء، وكل ما كان في معنى ذلك الجتماع الناس"

                                                

 (1/382فتح الباري، البن حجر ) (1)
 (1/346البناية، للعيني ) (2)
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 4310 دراسات اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية ال

وقال النووي: "استحباب الغسل والطيب والتنظف بإزالة الشعور المذكورة 
والظفر والروائح الكريهة ولبس أحسن ثيابه ليس مختصا بالجمعة، بل هو 

شافعي أحب مستحب لكل من أراد حضور مجمع من مجامع الناس ... قال ال
 .(1)ذلك كله للجمعة والعيدين وكل مجمع تجتمع فيه الناس"

أن الغسل ال يقتصر على  -في زماننا  -ثانيا: مما تعارف عليه الناس 
المنظفات أثناء الغسل، منها ما  استعمال الماء فحسب، بل ت ْست خدم فيه

ال وأخرى للجسم، وقد يقتصر األمر على استعم ،يختص بالشعر )الشامبو(
)الصابون(، ثم إفاضة الماء على الجسم إلزالة ذلك كله، وهذا أبلغ في 
التنظف والتطهر، ولعل هذا يتماشى مع تدابير منظمة الصحة العالمية من 
تجنب التواجد في األماكن المزدحمة، حيث إن الغسل يقلل من نسبة العدوى 

ق المحتملة من الميكروبات والجراثيم التي يمكن أن تنتقل بسب ر  ب الع 
 والروائح الكريهة في تلك األماكن. 

في  شرع لم يقتصر على تشريع الغسلثالثا: تحسن اإلشارة إلى أن ال
واطن التي يدعو المسلمين إليها للتجمع بل إن من السنة النبوية  فحسب؛ الم 

المطهرة أن تكون هذه التجمعات الكبيرة من الناس في أماكن مفتوحة 
لَّى صالة العيدين في مصلى العيد.وليست مغلقة، فمن ال  سنة أن ت ص 

"يستحب لإلمام إذا خرج إلى  وقد أشار العلماء إلى هذا المعنى: 
انة لصالة العيد أن يخلف رجال يصلي بأصحاب العلل في المصر صالة بَّ الجَ 

أنه لما قدم الكوفة استخلف أبا موسى  العيد؛ لما روي عن علي 
                                                

 (4/538المجموع ) (1)
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ليس المقصود و (1)ة العيد في المسجد"األشعري ليصلي بالضعفة صال
المكان المخصص  :بالخروج إلى الَجبَّانة: الصالة في المقابر، وإنما المقصود

انة، حيث وهو )مصلى العيد(  :ألداء صالة العيد، ويطلق عليه بجانب الَجبَّ
انة أي )المقابر(، ومصلى العيد خارج المدينة المنورة، بعيدا عن  كانت الَجبَّ

"الَجبَّانة ... المصلى العام للمسلمين خارج المدينة"البيوت 
(2) . 

وال يصلون  (3)وقال اإلمام مالك: "ال يصلى في العيدين في موضعين 
قال ابن وهب  في مسجدهم، ولكن يخرجون كما خرج النبي

يخرج إلى  عن يونس عن ابن شهاب قال: "كان رسول اهلل 
  (4)المصلى، ثم استن بذلك أهل األمصار"

يدع مسجده، ويخرج إلى المصلى في العيد   وكان النبي 
هذا ى العيد بمسجده إال من عذر، وأنه صل  ه"ولم ينقل عن

فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى،  إجماع المسلمين.
فيصلون العيد في المصلى، مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي 

                                                

 (1/280بدائع الصنائع، للكاساني ) (1)
الناشر: دار  ،159معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، ص (2)

م(، وجاء في تعريف مصلى 1988-هـ1408النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط: ثانية )
ابق نفسه، العيد: "مصلى العيد: العراء خارج المدينة حيث تؤدى صالة العيد" الس

 434ص
 المقصود بالموضعين: أي ال يَُصلَّى في المسجد مرة، ثم في مصلى العيد مرة أخرى. (3)
 (.1/267(، وانظر: األم، لإلمام الشافعي )1/248المدونة ) (4)
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 4312 دراسات اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية ال

 "(1)يصلي في المصلى مع شرف مسجده  

 العزل الطيب، واحلجر الصحيالتأصيل الفقهي للتدبري الثاني: 
 (، والحجر الصحيisolationتقدم بيان الفرق بين العزل الطبي) 

(Quarantine في مبحث األلفاظ ذات الصلة، ويقصد باألول: حجز )
المصاب بالمرض إما في المنزل، أو في المستشفى حسب ظروف حالته 

ويقصد بالثاني: تقييد حركة  ،ية المتعارف عليهاالصحية، وبالضوابط الصح
المشتبه في إصابتهم بالمرض لمدة معينة، مثل القادمين من دول انتشر فيها 

دٍ  فيتم وضعهم في األماكن المخصصة للحجر  أعداد المصابين بمرٍض ُمع 
والغاية  الصحي التي توفرها الدولة مدة من الزمن هي مدة حضانة المرض.

لعزل الطبي، أو الحجر الصحي: تقليل نسبة انتقال العدوى من المرجوة من ا
 المرضى إلى األصحاء. 

 ومما يستدل به على العزل الطبي، والحجر الصحي:

تكاد تكون  شريفة نبويةفي السنة المطهرة من أحاديث ما ورد أوال: 
 صريحة في الداللة على العزل الطبي، والحجر الصحي.

 قال: قال النبي   رةعن أبي هري الحديث األول:
" ِرٌض على ُمِصّحٍ "ال يُوِرَدنَّ ُمم 
رض(2) : الذي له إبل ، جاء في شرحه: الُمم 

                                                

 (2/276المغني، البن قدامة ) (1)
(، وانظر: صحيح مسلم 5771( باب ال هامة، حديث رقم )7/138صحيح البخاري ) (2)

باب ال عدوى، وال طيرة، وال هامة، وال صفر، وال نوء، وال غول، وال  - 33( 4/1743)
(2221يورد ممرض على مصح، حديث رقم ) ِرٌض على ُمِصّحٍ   ( ولفظه: )ال يُوِرَد ُمم 
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، والمقصود من النهي عن إيراد (1)مريضة، والُمِصح أي: من له إبل صحاح
 -تعالى  -الممرض أنه يدخل في باب "اجتناب األسباب التي خلقها اهلل 

ذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب البالء إذا كان في وجعلها أسباباا للهالك أو األ
 .(2)عافية منها"

في الحديث نهي لصاحب اإلبل المريضة أن وجه الداللة في الحديث: 
يوردها على إبل صحيحة؛ ألن عدوى المرض يمكن أن تنتقل من اإلبل 

وإرادته، فإبعاد اإلبل  -تعالى  -المريضة إلى اإلبل الصحيحة بتقدير اهلل 
لمريضة، وحجزها بعيدا عن الصحيحة معناه: عزلها عنها، وهذا يتوافق مع ا

 معنى مصطلح العزل الطبي.

قال: قال رسول اهلل  عن أبي هريرة الحديث الثاني: 
 "ُذوم ِفرَّ من الَمج 

كما َتِفرُّ من األسد" (3)
(4) 

في الحديث أمر باالبتعاد عن المصاب بداء  وجه الداللة في الحديث:
السليم بتقدير اهلل تنتقل العدوى بسببه إلى  ام، ألن هذا المرض يمكن أنالجذ

، ذام يفيد عزله عن غيرهوإرادته، فاالبتعاد عن المريض بمرض الج -تعالى  -
                                                

وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي  ،(10/242انظر: فتح الباري، البن حجر ) (1)
(14/217) 

 (412/ 8طالني )إرشاد الساري، للقس (2)
ِة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج  (3) ِمرَّ معنى الجذام: "علة رديئة تحدث من انتشار ال 

سيده: سمي بذلك؛ لتجذم بن  األعضاء وربما أفسد في آخره إيصالها حتى يتأكل قال
 (10/158األصابع وتقطعها" فتح الباري، البن حجر)

  (5707، حديث رقم )( باب الجذام7/126صحيح البخاري ) (4)
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 .توافق مع معنى مصطلح العزل الطبيوهذا ي

الشريد، عن أبيه، قال: كان في وفد بن  عن عمرو الحديث الثالث:
َناَك " ل إليه النبي ثقيف رجل مجذوم، فأرس ِإنَّا َقد  َباَيع 

ِجع     .(1)"َفار 

 جذوم،مفي الحديث توجيه باالبتعاد عن الوجه الداللة في الحديث: 
  .منعا من المخالطة

بن  ، عن عبد الرحمن(2)ما ورد في طاعون عمواسالحديث الرابع: 
ٍض َفالَ   أن رسول اهلل عوف  تُم  ِبِه ِبأَر   قال: "ِإَذا َسِمع 

ُرُجوا تُم  ِبَها، َفالَ َتخ  ٍض َوأَن  ِه، َوِإَذا َوَقَع ِبأَر  َدُموا َعَلي  هُ  َتق  ا ِمن    (3)"ِفَرارا

في الحديث نهي عن القدوم على األرض وجه الداللة في الحديث: 
التي بها الطاعون، وهذا يتوافق مع معنى العزل الطبي، كما أن فيه نهي آخر 

ق مع معنى الحجر الصحي؛ إذ ربما يخرج من هذا عن الفرار منه، وهذا يتواف
                                                

  (2231( باب اجتناب المجذوم ونحوه، حديث رقم )36( )4/1752صحيح مسلم ) (1)
واس: كان أول طاعون في اإلسالم، و)عمواس( قرية بالشام تقع بين الرملة،  (2) طاعون َعم 

وبيت المقدس، ونسب الطاعون إليها؛ ألنه بدأ فيها، وقيل: ألنه عمَّ الناس وتواسوا فيه، 
وتوفي فيه أبو  ،الخطاب بن  حدث ذلك الطاعون في زمن الخليفة عمرو

فتح  . انظر:-  -جبل وامرأتاه وابنه بن  ومعاذ ،الجراح بن  عبيدة
 . (1/106(، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي )10/184الباري، البن حجر)

وانظر:  (،5730( باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم )7/130صحيح البخاري ) (3)
( باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، حديث رقم 32() 4/1742صحيح مسلم )

(2219)  
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المكان شخص يظن أنه صحيح، ويكون حامال للمرض، لكن لم تظهر عليه 
 آثاره بعد.

ينبغي التأكيد على حقيقتين مهمتين بشأن ما ورد في  التعقيب:
  ة:األحاديث األربعة السابق

ديه إيمان مفادها أن المؤمن لاألولى: حقيقة إيمانية )عقدية(: الحقيقة 
لها،  -تعالى  -راسخ بأن األسباب ال تؤثر بذواتها في األشياء، بل بتقدير اهلل 

وإرادته في حدوثها في الواقع. وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن األسباب هي 
المؤثرة بذواتها في األشياء، حيث كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل بذاتها من 

المريض للصحيح منهم من الناس، أو  المريض إلى السليم بمجرد مخالطة
  إيراد المريض من الحيوانات على الصحيح منها.

  ويؤكد هذه الحقيقة اإليمانية )العقدية( ما ورد في السنة المطهرة:

َوى َوالَ  :قال: قال النبي  عن أبي هريرة   أ( "ال َعد 
بال اإلبل، تكون يا رسول اهلل، فما  فقال أعرابي: "(2)، َوالَ َهاَمةَ (1)َصَفرَ 

                                                

الصفر: قيل في معناه عدة تأويالت، منها: دود يكون في الجوف يهيج عند الجوع،  (1)
َتِحل المحرم، ومنها: وجع  م صفر وَتس  ومنها: المراد شهر صفر؛ حيث كانت العرب ُتَحّرِ

ب الجوع الذي ال يشبعه الطعام والعطش الذي يرويه الماء فيكون منه في البطن يسب
(، وانظر: صحيح مسلم بشرح 10/171مرض االستسقاء. انظر: فتح الباري، البن حجر )

 (215، 14/214النووي )
الهامة: قيل في معناها عدة تأويالت، منها: دواب األرض تهم بأذى الناس، ومنها:  (2)

أن دودة تخرج من رأس القتيل تدور حول قبره تقول اسقوني فإن  اعتقاد أهل الجاهلية
أُدرك بثأره ذهبت وإال بقيت، ومنها: المقصود بالهامة طائر البومة إذا وقفت على إحدى 
═ 
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َرُب  َباُء، َفُيَخاِلطَُها الَبِعيُر األَج  ِل كأنها الظباء، الظِّ م  ِربَُها؟ فقال  في الرَّ َفُيج 
َل؟" : رسول اهلل َدى األَوَّ "َفَمن  أَع 

(1)  

النفي الذي ورد في صدر الحديث يقصد به وجه الداللة في الحديث: 
َتل بسببه.شيء من ذلك فإهلية أن َمن  أصيب بإبطال اعتقاد أهل الجا قال  نه يُق 

ابن حجر: "المراد بالنفي: نفي ما كانوا يعتقدون أن َمن  أصابه قتله، فرد ذلك 
 (2)الشارع بأن الموت ال يكون إال إذا فرغ األجل"

في نهاية الحديث بالرد على  وجاءت إجابة الرسول  
دوى من المريضة األعرابي، واضحة؛ لتؤكد أن إمراض اإلبل، أو انتقال الع

وإرادته، قال ابن حجر: "  -تعالى  -منها إلى السليمة ال تكون إال بقدر اهلل 
بقوله )فمن أعدى  فلما أورد األعرابي الشبهة رد عليه النبي 

األول( ... الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء وهو اهلل 
َرب ، فالعدوى ال تنتقل (3)" -سبحانه وتعالى  - بذاتها، وإال فما الذي أج 

األول من اإلبل "ولو كان الجرب بالعدوى بالطبائع لم يجرب األول؛ لعدم 
                                                

═ 

الدور فإنها تنعى صاحبه أو بعض أهله في اعتقاد أهل الجاهلية، ومنها: اعتقاد العرب أن 
وهذا التفسير األخير تفسير أكثر العلماء. انظر:  عظام الميت أو روحه تنقلب هامة تطير،

  .(14/215(، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي )10/241فتح الباري، البن حجر )
(، وانظر: صحيح مسلم 5770( باب ال عدوى، حديث رقم )7/138صحيح البخاري ) (1)

ال غول، وال ( باب ال عدوى، وال طيرة، وال هامة، وال صفر، وال نوء، و33( )4/1742)
  (2220يورد ممرض على مصح، حديث رقم )

 (10/171فتح الباري ) (2)
  (4/310وانظر: شرح معاني اآلثار للطحاوي ) ،(242، 10/241السابق نفسه ) (3)
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المعدي، ففي الحديث: بيان الدليل القاطع إلبطال قولهم في العدوى 
 (1)بطبعها"

في الجمع بين حديث )ال عدوى(، وحديث )ال يوردن  (2)العلماءقال ب( 
في النتقال العدوى بطبعها أو ذاتها، ولم في الحديث األول ن ممرض(:

وقدره،  -تعالى  -ينف حصول الضرر الناتج عنها في العادة بفعل اهلل 
ويدل على ذلك أن الجرب قد أصاب اإلبل السليمة فعال من مخالطة 
األجرب، وأما الحديث الثاني ففيه توجيه وإرشاد إلى االحتراز من 

 منها؛ تجنبا لحدوث الضرر إيراد الممرض من اإلبل على السليمة
 وإرادته. -تعالى  -)الجرب( بفعل اهلل 

فيه توجيه نبوي كريم بأخذ الحذر،  حديث الفرار من المجذوم:ج( 
والتماس األسباب للنأي عن األذى، وتجنب الضرر، وهذا من ميزات 

وليس التواكل، وال تتنافى قيمه مع  التوكلاإلسالم الذي يدعو إلى 
ولما كان أهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل  توجيهات العلم.

بطبعها، وأن مجرد االختالط بالمجذوم يؤدي إلى إصابة الصحيح أكل 
اعتقادهم  "فأبطل النبي مع المجذوم  النبي 

ذلك، وأكل مع المجذوم؛ ليبين لهم إن اهلل هو الذي يمرض ويشفي 
اب التي أجرى اهلل ونهاهم عن الدنو منه؛ ليبين لهم أن هذا من األسب

                                                

 (.14/217صحيح مسلم بشرح النووي ) (1)
ل ( قا14/213(، وانظر: مسلم بشرح النووي )10/161انظر: فتح الباري، البن حجر ) (2)

النووي: "فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه 
  (4/310جمهور العلماء ويتعين المصير إليه"، وانظر: شرح معاني اآلثار للطحاوي )
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العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات األسباب، وفي فعله 
إشارة إلى أنها ال تستقل؛ بل اهلل هو الذي إن شاء سلبها قواها فال تؤثر 

  .(1)"شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت

يتضمن العزل الطبي في النهي من القدوم عليه، د( حديث الطاعون: 
ي في النهي عن الخروج منه، والنهي في الحالين يؤكد والحجر الصح

وقدره في تصريف كل شيء، فقوله )فال تقدموا  -تعالى  -مشيئة اهلل 
ُلَكةِ ) -سبحانه  -عليه( يتوافق مع قوله  ِديُكم  ِإَلى التَّه  ُقوا ِبأَي  ( َواَل تُل 

نتقال منع ا( فيه إشارة إلى فرارا منه تخرجواوقوله )فال  ،(195)البقرة:
"فالبالء إذا نزل إنما  المرضى من هذا المكان الموبوء إلى مكان آخر

يقصد به أهل البقعة، ال البقعة نفسها، فمن أراد اهلل إنزال البالء به فهو 
واقع به وال محالة، فأينما توجه يدركه، فأرشده الشارع إلى عدم 

 (2)النصب من غير أن يدفع ذلك المحذور"

الطاعون فيه تعريض النفس للبالء، وربما ال  واإلقدام على مكان 
تستطيع الصبر عليه، فجاء النهي عنه تحذيرا من اغترار النفس، وأما الفرار من 
 -مكان الطاعون ففيه محاولة للنجاة منه، فجاء النهي عنه تسليما لقضاء اهلل 

، وحديث الطاعون قريب في المعنى من حديث النهي عن تمني لقاء -تعالى 
ا ِلَقاَء الَعُدّوِ  قوله  (3)و "ومن هذه المادةالعد وإذا الَ َتَتَمنَّو 

                                                

 ( 10/160فتح الباري، البن حجر ) (1)
 (14/207(، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي )190، 10/189السابق نفسه ) (2)
المقصود: الجمع بين النهي عن اإلقدام على مكان الطاعون، والنهي عن الفرار منه،  (3)

 يشابه النهي عن تمني لقاء العدو، واألمر بالصبر عند مالقاته
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ِبُروا َلِقيتُُموُهم  َفاص 
فأمر بترك التمني لما فيه من التعرض للبالء وخوف  (1)

اغترار النفس إذ ال يؤمن غدرها عند الوقوع ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع 
 (2)"- تعالى -تسليما ألمر اهلل 

في النهي عن الخروج من مكان  (3)التي ذكرها العلماء الِحَكمومن  
ومنها: لو خرج األصحاء  ،-تعالى  -التوكل والتسليم لقضاء اهلل  الطاعون:

من مكان الطاعون فإن المصابين به لن يجدوا من يساعدهم ويقضي لهم 
 حاجاتهم، ومنها: لن يجد من مات بالطاعون من يقوم بتغسيله وتجهيزه

ة عليه، ومنها: لو خرج األقوياء فإن ذلك فيه كسر لقلوب للدفن والصال
 الضعفاء.

-فيروس كورونا )كوفيدمفادها أن  :الثانية: حقيقة علمية حديثةالحقيقة 
( يَُعدُّ أحد األمراض الفيروسية التي ال تَُرى إال بالمجهر اإللكتروني؛ ألنها 19

طب الحديث أن العدوى أثبت اللقد في الصغر للغاية، ومتناهية كائنات دقيقة 
ا عن طريقبهذا الفيروس تنتقل  والقطيرات التنفسية التي المتطاير، الرذاذ  غالبا

                                                

َ الَعاِفَيَة، َفِإَذا  نص الحديث: (1) ، َوَسُلوا اهللَّ ا ِلَقاَء الَعُدّوِ َلِقيتُُموُهم  قال: "أَيَُّها النَّاُس، الَ َتَتَمنَّو 
ُيوِف" َت ِظالَِل السُّ َلُموا أَنَّ الَجنََّة َتح  ِبُروا، َواع  ( باب: كان 4/51صحيح البخاري ) َفاص 

إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، حديث رقم  النبي 
( باب كراهة تمني لقاء العدو، واألمر 6( )3/1362(، وانظر: صحيح مسلم )2966)

  (1742بر عند اللقاء، حديث رقم )بالص
  .(14/207(، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي )10/190فتح الباري، البن حجر ) (2)
(، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي 10/189انظر: فتح الباري، البن حجر ) (3)

(14/209).  
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، وهذا النوع من العدوى التحدثعند تخرج عند السعال أو العطاس أو 
"عدوى تنتقل  (infection droplet)يسمى في الطب بــــ )العدوى الرذاذية( 

التنفسية التي ينثرها زفير المريض معلقة  إلى المصاب باستنشاق الميكروبات
 .(1)ميكرونات أو أقل" 10في قطيرات سائلة قطرها 

ومن المعلوم أن اإلسالم دين يحث على العلم والتعلم، وال ينكر  
الحقائق العلمية، بل يرفع منزلة العلم والعلماء في أعلى الدرجات، ومن ثم 

دا، إال أنه يؤكد دائما على الحقيقة فهو يؤيد الحقيقة العلمية، وال يصادمها أب
 -تعالى  -اإليمانية )العقدية( بأن العدوى ال تنتقل هكذا بطبعها، بل بقدر اهلل 

 وإرادته.

أن الطاقم الطبي من أطباء،  والدليل على ذلك في حياتنا المعاصرة 
من فريق التمريض في المستشفيات هم الذين يباشرون  له والهيئة المعاونة

وكما هو معلوم أن  ،(19-)كوفيد الحاالت المصابة بفيروس كورونامعالجة 
الطاقم الطبي هم أشد الناس حرصا في التزامهم بالتدابير الوقائية ضد 
الفيروس من مالبس، وتعقيم، وغير ذلك أثناء مباشرتهم للمصابين 

كله فإنه يتم اإلعالن عبر وسائل اإلعالم المتنوعة عن  بالفيروس، ورغم ذلك
ة أطباء، والمساعدين لهم من فريق التمريض بسبب عدوى اإلصابة وفا

بفيروس كورونا، وفي المقابل يوجد عدد آخر من الطاقم الطبي المباشرين 
للمصابين بالفيروس لم تنتقل لهم العدوى، وهذا دليل كاٍف على أن العدوى 

                                                

ميتر، ملي 0،001"الميكرون الواحد يساوي:  (،3/193معجم المصطلحات الطبية ) (1)
 . (5/25وتُرى فقط من خالل المجهر" الموسوعة العربية العالمية )



 الفقه العـــام

 4321 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

حد من وإرادته، وإال لما مات أ -تعالى  -ال تنتقل بطبعها، بل بقدرة اهلل 
الطاقم الطبي؛ ألنهم ملتزمون باتخاذ التدابير الواقية من الفيروس، أو أن كل 

بسبب العدوى، وهذا لم  حتما من يباشر مريضا بالفيروس فإن مصيره الموت
 يحدث، وال ذاك. 

، لتخلف عن حضور الجماعة في الصالةما جاء من أعذار تبيح اثانيا: 
  فيه إشارة إلى العزل الطبي.

على أن المرض من األعذار المبيحة للتخلف عن أداء  (1)العلماء اتفق 
فصحة البدن شرط  (2)الصلوات المفروضة في جماعة، وكذلك صالة الجمعة

عن النبي  من شرائط وجوب الجمعة، واستدلوا بحديث أبي موسى
 " :ِلٍم ِفي َجَماَعٍة ِإالَّ أَر  قال َبَعٌة: ال ُجُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعَلى كُّلِ ُمس 

، أَو  َمِريٌض  َرأَةٌ، أَو  َصِبيٌّ ُلوٌك، أَِو ام  ٌد َمم  هذا حديث صحيح على شرط  "َعب 
 .(3)الشيخين

كما أنه يجوز لمن يقوم على مساعدة المريض أن يتخلف أيضا عن  
الجماعة في المسجد حرصا على حياة المريض إذا كانت حالته الصحية 

س مقدم من المحافظة على أداء الصالة تستدعي المالزمة له؛ ألن حفظ النف
                                                

(، 1/167(، وانظر: بداية المجتهد، البن رشد )1/258انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ) (1)
 (2/255(، وانظر: المغني، البن قدامة )4/486وانظر: المجموع، للنووي )

أسقط الجمعة إال الريح العاصف فإن الضابط في ذلك: "كل عذر أسقط الجماعة  (2)
  441شرطها: الليل والجمعة ال تقام ليال" األشباه والنظائر، للسيوطي، ص

(الناشر: مؤسسة الريان 2/199(، وانظر: نصب الراية، للزيلعي )1/425المستدرك ) (3)
 م(.1997-هـ1418للطباعة والنشر، بيروت، ط: أولى )



 تأصيل فقهي -تدابري السالمة الطبية الواقية من فريوس كورونا 

 4322 دراسات اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية ال

في جماعة "تسقط الجماعة بالعذر، وهو أشياء: منها، المطر والوحل والريح 
الشديدة في الليلة المظلمة، ومنها، أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله أو يكون 
به مرض يشق معه القصد ... ومنها، أن يكون قيما لمريض يخاف ضياعه ألن 

 .(1)من حفظ الجماعة"حفظ اآلدمي أفضل 

منع من حضور من األعذار التي تيَُعدُّ المرض عذرا وجه االستدالل: 
الصالة جماعة في المسجد؛ خوفا من زيادة المرض على صاحبه، وتخفيفا 
عليه من المشقة التي كان يمكن أن تلحق به لو لم يمكث في بيته، ويمكن أن 

لمسلمين عن انتقال العدوى نضيف إلى ذلك سببا ثالثا: هو صيانة جماعة ا
وإرادته من المصاب إلى غيره من المصلين إن حضر  -تعالى  -بقدر اهلل 

الجماعة في المسجد، وهذا المعنى يتوافق تماما مع معنى العزل الطبي ببقاء 
 المصاب بالمرض حتى يشفى من مرضه.

األعذار المبيحة للتخلف عن صالة الجماعة: أكل ما  يدخل في معنىو
  رائحة كريهة فيه

قال  : أن النبي -  -عن ابن عمر  الحديث األول:
َجَرِة في غزوة خيبر: " ِني الثُّوَم  -َمن  أََكَل ِمن  َهِذِه الشَّ َرَبنَّ  -َيع  َفالَ َيق 

ِجَدنَا ، جاء في شرح الحديث أن النهي الوارد فيه دليل على منع آكل (2)"َمس 
                                                

 (205، 4/204المجموع، للنووي ) (1)
( باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، وقول النبي 1/170صحيح البخاري ) (2)

 من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فال يقربن مسجدنا" حديث" :
َجَرِة 853رقم ) ِني الثُّوَم  -(، وراه مسلم ولفظه "َمن  أََكَل ِمن  َهِذِه الشَّ َفاَل َيأ ِتَينَّ  -َيع 
َمَسا ( باب نهي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو 17( )1/393صحيح مسلم ) ِجَد"ال 

═ 
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 الثوم ونحوه من دخول المسجد.

طبقا  خص بعض العلماء النهي بمسجد الرسول  ولقد 
جمهور العلماء جعل أن ، إال (1)لرواية اإلمام البخاري )فال يقربن مسجدنا(

النهي عاما للمساجد كلها طبقا لرواية اإلمام مسلم )فال يقربن المساجد(، 
وقاس العلماء حكم النهي على كل مكان فيه اجتماع للناس ألداء الصالة 

  (2)د والجنائز وغير ذلك من مجامع العباداتكمصلى العي

بالثوم كل ما في معناه من المأكوالت إذا كانت كريهة  (3)وألحق الفقهاء 
من به  (4)كان نيئا، وألحق به بعض الشافعية والكراث إذا الرائحة كالبصل

جراحة تفوح رائحتها، أو شديد البخر في فيه، وزاد بعضهم فألحق أصحاب 

                                                
═ 

 (561نحوها، حديث رقم )
"الظاهر أن المراد به مسجد المدينة ... لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دال على أن  (1)

عقب فتح خيبر فعلى هذا فقوله مسجدنا يريد به  القول المذكور صدر منه 
صلي فيه مدة إقامته هناك أو المراد بالمسجد الجنس واإلضافة إلى المكان الذي أعد لي

 (2/340المسلمين أي فال يقربن مسجد المسلمين" فتح الباري )
  (5/47(، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي )9/575انظر: فتح الباري، البن حجر ) (2)
 ،(2/558يل، للمواق )(، وانظر: التاج واإلكل1/661انظر: رد المحتار، البن عابدين ) (3)

 .(9/429(، وانظر: المغني، البن قدامة )2/160وانظر: نهاية المحتاج، للرملي )
"ومثل ذلك من بثيابه أو بدنه ريح كريهة كدم فصد وقصاب وأرباب الحرف الخبيثة  (4)

وذي البخر والصنان المستحكم والجراحات المنتنة ... ؛ ألن التأذي بذلك أكثر منه بأكل 
لثوم، ومن ثم نقل القاضي عياض عن العلماء منع األجذم واألبرص من المسجد، نحو ا

 (2/160ومن صالة الجمعة، ومن اختالطهما بالناس" نهاية المحتاج، للرملي )
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  .(1)اك والعاهات كالمجذومالصنائع كالسم

في الحديث نهي عن دخول المسجد لمن  وجه الداللة في الحديث:
أكل ثوما؛ ألن الثوم ونحوه من البصل والكراث وغيرهما من المأكوالت التي 
تجعل فم من يتناولها نيئة بدون طبخ يصدر منه رائحة خبيثة عند التحدث مما 

ا كان النهي لمنع من يتأذى من يؤذي المسلمين عند دخوله المسجد، فإذ
رائحته، وأن يلزم بيته حتى تزول هذه الرائحة من فمه، فمن باب أولى منع 
المصاب بمرض معٍد من دخول المسجد أيضا، ولزومه في بيته حتى ال 

وإرادته إلى أن يتم  -تعالى  -يتسبب في انتقال عدوى المرض لغيره بقدر اهلل 
 العزل الطبي.شفاؤه، وهذا يتوافق مع معنى 

 َنَهى َرُسوُل اهلِل قال:  عن جابر الحديث الثاني: 
َحاَجةُ  نَا ال  اِث، َفغََلَبت  َبَصِل َوال ُكرَّ ِل ال  َعن  أَك 
َها، (2) َنا ِمن  َمن  أََكَل ِمن  ، فقال: "َفأََكل 

                                                

(، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي 2/344انظر: انظر: فتح الباري، البن حجر ) (1)
(5/48) 

يشعرون بالجوع الشديد، ولم يجدوا إال ذلك فأكل قوله )فغلبتنا الحاجة( أي كانوا  (2)
َحاَب  بعضهم، ولم يأكل بقيتهم، َنا أَص  َبُر َفَوَقع  ُد أَن  ُفِتَحت  َخي  فعن أبي سعيد، قال: َلم  َنع 

ا، ثُمَّ   َرُسوِل اهللِ  الا َشِديدا َها أَك  َنا ِمن  َلِة الثُّوِم َوالنَّاُس ِجَياٌع، َفأََكل  َبق  َك ال   ِفي ِتل 
ِجِد، َفَوَجَد َرُسوُل اهلِل  َمس  َنا ِإَلى ال  َجَرِة  ُرح  يَح َفَقاَل: "َمن  أََكَل ِمن  َهِذِه الشَّ الّرِ

، َفَبَلَغ َذاَك النَِّبيَّ  َمت  ، ُحّرِ َمت  ِجِد" َفَقاَل النَّاُس: ُحّرِ َمس  َرَبنَّا ِفي ال  ئاا، َفاَل َيق  َخِبيَثِة َشي  ال 
  ََّرُه َفَقاَل: "أَيَُّها الن ِريُم َما أََحلَّ اهلُل ِلي، َوَلِكنََّها َشَجَرٌة أَك  َس ِبي َتح  اُس ِإنَُّه َلي 

( باب نهي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوها، 17( )1/395ِريَحَها" صحيح مسلم )
 (565حديث رقم )
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َماَل  ِجَدَنا، َفِإنَّ ال  َرَبنَّ َمس  ِتنَِة، َفاَل َيق  ُمن  َجَرِة ال  ا َيَتأَذَّىَهِذِه الشَّ ِئَكَة َتأَذَّى، ِممَّ
ِمن ُه  (1)

ن ُس  ِ  .(2)"اإل 

وفي هذا الحديث دليل على منع آكل  :جاء في شرحه "قال العلماء 
وإن كان خاليا ألنه محل المالئكة ولعموم الثوم ونحوه من دخول المسجد 

أمران: ترك في هذا الحديث علته  ، فالنهي عن دخول المسجد(3)االحاديث"
 .(4)المسلمين، وترك أذى المالئكة؛ ألنها تتأذى مما يؤذي اإلنس أذية

في الحديث نهي عن دخول المسجد لمن  وجه الداللة في الحديث:
أكل شيئا يصدر عنه رائحة كريهة في الفم تؤذي الناس والمالئكة، وهذا يؤكد 

 .الحديث السابق في توافقه مع معنى العزل الطبي

أن النبي  (5)زعم عبد اهلل ن ب عن جابر الحديث الثالث:
 " :َنا قال َتِزل  َيع  ، َفل  ا أَو  َبَصالا َتِزل   -َمن  أََكَل ثُوما َيع  أَو  َقاَل: َفل 

                                                

ى منه "ضبطناه بتشديد الذال فيهما وهو ظاهر ووقع في أكثر األصول تأذى مما يأذ (1)
َمى ومعناه: َتأَذَّى"  اإلنس بتخفيف الذال فيهما وهي لغة يقال أَِذَي َيأ َذى مثل َعِمَي َيع 

  (5/49صحيح مسلم بشرح النووي )
( باب نهي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوها، 17( )1/394صحيح مسلم ) (2)

 (563حديث رقم )
 (5/49صحيح مسلم بشرح النووي ) (3)
  (2/343الباري، البن حجر )فتح  (4)
عبد اهلل زعم قال الخطابي لم يقل زعم على وجه التهمة لكنه لما كان بن  "قوله أن جابر (5)

أمرا مختلفا فيه أتى بلفظ الزعم ألن هذا اللفظ ال يكاد يستعمل إال في أمر يرتاب به أو 
 (2/341ن حجر )يختلف فيه قلت وقد يستعمل في القول المحقق أيضا" فتح الباري، الب
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ِجَدنَا  ِتهِ  -َمس  ُعد  ِفي َبي  َيق   .(1)"َول 

في الحديث تأكيد لما سبق من النهي عن  وجه الداللة في الحديث:
هذا  رائحة كريهة في فمه، إال أن دخول المساجد لمن أكل شيئا يتسبب عنه

الحديث ينفرد بوجود لفظ )فليعتزلنا(، وهو لفظ صريح في )العزل( بمعنى 
 االبتعاد في البيت بما يتوافق مع معنى العزل الطبي.

 التأصيل الفقهي للتدبري الثالث: ارتداء الكمامة )غطاء األنف والفم(.
( 19-من فيروس كورونا )كوفيد يَُعدُّ ارتداء الكمامة أحد تدابير الوقاية 

التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية؛ ألن انتقال العدوى بهذا الفيروس يتم 
، ومن ثم فإن ارتداء عند السعال أو التحدث عن طريق العدوى الرذاذية

 الكمامة َيُحدُّ من أسباب انتقال العدوى.

والفم( في  ويوجد في السنة المطهرة ما يشير إلى تغطية منطقة )األنف
 حالتين:

 الحالة األولى: عند العطس. 

َكاَن ِإَذا  "أن النبي  عن أبي هريرة الحديث األول: 
َتهُ  ِبِه َوَغضَّ ِبَها َصو  َهُه ِبَيِدِه أَو  ِبثَو  قال أبو عيسى: حديث  (2)"َعَطَس َغطَّى َوج 

                                                

( باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، وقول النبي 1/170صحيح البخاري ) (1)
:  من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فال يقربن مسجدنا" حديث"

 (855رقم )
( باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس، 5/86صحيح الترمذي ) (2)

 (2745حديث رقم )
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  حسن صحيح.

ل في الحديث توجيه نبوي شريف لفع وجه الداللة في الحديث:
وجهه بيده الشريفة أو بثوبه؛ ألن  عند عطسه بتغطية الرسول 

، فيمكن أن تصيب من يجلس أثناء العطس هفمالعاطس تتناثر القطيرات من 
معه، فكانت تغطية الوجه باليد أو الثوب حفاظا لآلخرين من أن يصيبهم شيء 

لمنع  ، وهذا الفعل يتوافق مع استخدام الكمامة لتغطية األنف والفممن ذلك
 من انتقال عدوى الفيروس إلى اآلخرين. 

 أن رسول اهلل  عن أبي هريرة، الحديث الثاني:  
َتهُ قال: " ِفض  َصو  ُيخ  ِهِه َول  ِه َعَلى َوج  ي  َيَضع  َكفَّ . هذا (1)"ِإَذا َعَطَس أََحُدُكم  َفل 

 حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجه الشيخان.

أمر بوضع الكفين على الوجه  في الحديث وجه الداللة في الحديث:
عند العطس، وفيه تأكيد للحديث السابق من تغطية منطقة األنف والفم بما 

  .يتوافق مع الفائدة المرجوة من استخدام الكمامة كتدبير وقائي

قال:  عن النبي  عن أبي هريرة الحديث الثالث: 
َ يُِحبُّ الُعَطاَس " ِإنَّ اهللَّ

َرُه التَّثَ  ،(2)  َ، َكاَن َوَيك  اُؤَب، َفِإَذا َعطََس أََحُدُكم  َوَحِمَد اهللَّ
 ُ َحُمَك اهللَّ ِلٍم َسِمَعُه أَن  َيُقوَل َلُه: َير  ا َعَلى ُكّلِ ُمس  جاء في شرح  .(3)..."َحقًّ

                                                

 (7684( كتاب األدب، حديث رقم )4/293المستدرك ) (1)
فسر العلماء المحبة أنها تنصرف إلى سببها، وذلك أن "العطاس يكون من خفة البدن  (2)

 (10/607وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع" فتح الباري، البن حجر )
 (6226رقم ) ( باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، حديث8/50صحيح البخاري ) (3)
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الحديث أن فيه دليال على "عظيم نعمة اهلل على العاطس، يؤخذ ذلك مما 
ضل اهلل على عبده، فإنه أذهب رتب عليه من الخير، وفيه إشارة إلى عظيم ف

، وقيل في تفسير نعمة العطس: إنها تتمثل في (1)عنه الضرر بنعمة العطاس"
 .(2)"خروج األبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء عسرة"

فإنها تستوجب الحمد،  -سبحانه  -ولما كان العطس نعمة من الخالق  
ثاب عليه ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء ي ومن ثم "شرع له الحمد الذي

الحمد أيضا "شرع له حمد اهلل على هذه النعمة  وجاء في مشروعية، (3)بالخير"
مع بقاء أعضائه على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة 

 .(4)األرض لها"

في الحديث دليل على نعمة العطس التي  وجه الداللة في الحديث:
من العاطس، ثم استحقت الدعاء ممن  -سبحانه  -توجبت حمد اهلل اس

                                                

  (610، 10/609فتح الباري، البن حجر ) (1)
 (2/613سبل السالم، للصنعاني ) (2)
بعد عطاسه فيقول:  -سبحانه  -فالعاطس يحمد اهلل  (10/610فتح الباري، البن حجر ) (3)

)الحمد هلل( فيثاب على حمده، ثم يأتي الدعاء له بالخير من تشميت الجالسين معه 
أخرى من العاطس برده على من معه  ثم يأتي الدعاء بالخير مرة ،هلل(بقولهم: )يرحمك ا

قال:  عن النبي  بقوله: )يهديكم اهلل ويصلح بالكم(. عن أبي هريرة 
"إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد هلل، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك اهلل، فإذا قال له: 

( باب إذا 50، 8/49يح البخاري )يرحمك اهلل، فليقل: يهديكم اهلل ويصلح بالكم" صح
  (.6224عطس كيف يشمت، حديث رقم )

  (2/613سبل السالم، للصنعاني ) (4)
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سمعه، ويمكن تفسير هذه النعمة بأن جسم اإلنسان قد تخلص من بعض 
الفيروسات والميكروبات التي كانت كامنة بداخله عن طريق طردها إلى 

 خارج الجسم أثناء عملية العطس، األمر الذي يساعد في شفاء المريض. 

 نية: عند التثاؤب.الحالة الثا

 :قال عن النبي  عن أبي هريرة الحديث األول: 
َ يُِحبُّ الُعطَاَس " َرُه التَّثَاُؤَب ، ِإنَّ اهللَّ َوَيك 

ُه َما ... (1) َيُردَّ َفِإَذا َتثَاَءَب أََحُدُكم  َفل 
تََطاعَ  اس 
َفِإنَّ أََحَدُكم  ِإَذا َتثَاَءَب َضِحَك ِمن هُ ،(2)

طَانُ  (3)  ي    .(4)"الشَّ

في الحديث توجيه نبوي كريم لرد التثاؤب  وجه الداللة في الحديث:
قدر المستطاع؛ ألن التثاؤب يجعل اإلنسان يفتح فمه بصورة كبيرة، وربما 

                                                

قوله )ويكره التثاؤب( جاء في تفسير الكره أنه ينصرف إلى سبب الكره من التثاؤب؛ ألنه  (1)
يستدعي معه الشعور بالكسل والخمول نتيجة ثقل البدن واسترخائه بسبب امتالئه 

(، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي 10/607طعام. )انظر: فتح الباري، البن حجر )بال
(18/122.) 

جاء في معنى قوله )فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع( "أي يأخذ في أسباب رده  (2)
وليس المراد به أنه يملك دفعه ألن الذي وقع ال يرد حقيقة وقيل معنى إذا تثاءب إذا أراد 

 (10/612فتح الباري، البن حجر ) أن يتثاءب"
قوله )ضحك منه( يدل على فرح الشيطان من هيئة المتثائب؛ لتشويه صورته عند فتح  (3)

فمه بالتثاؤب، وهذا يستوجب التنفير من التثاؤب، ومحاولة دفعه حتى ال يغدو اإلنسان 
نها حالة سخرية للشيطان، ومتهكما عليه "إن الشيطان يحب أن يرى اإلنسان متثائبا أل

 (.10/612فتح الباري، البن حجر ) تتغير فيها صورته فيضحك منه"
 (6226( باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، حديث رقم )8/50صحيح البخاري ) (4)
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، وفتح الفم بهذه الكيفية قد يؤدي إلى خروج (1)يصدر صوتا أثناء تثاؤبه
ن رد التثاؤب الفيروسات والميكروبات من اإلنسان إذا كان مريضا، ومن ثم فإ

يمنع ذلك، وهذا يتوافق مع تدبير استخدام الكمامة لمنع انتقال العدوى 
  وانتشارها.

قال: قال رسول اهلل  عن أبي سعيد الخدري الحديث الثاني: 
: " طَاَن ي  ِسك  ِبَيِدِه َعَلى ِفيِه، َفِإنَّ الشَّ يُم  ، َفل  ِإَذا َتثَاَءَب أََحُدكُم 

ُخُل  تََطاعَ أخرى " وفي رواية (2)"َيد  ِظم  َما اس  َيك    .(3)"َفل 

في الحديث تصريح برد التثاؤب بوضع اليد على الفم في قوله  
"وأما األمر  )فليمسك بيده على فيه(، علق اإلمام ابن حجر على ذلك بقوله:

بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه، وما 
ا له عن االنفتاح بسبب ذلك، وفي معنى وضع اليد على إذا كان منطبقا حفظ

                                                

قال: "إذا تثاءب أحدكم  أن رسول اهلل   ورد في الحديث: عن أبي هريرة (1)
 (2/114حك منه" سنن ابن ماجه )فليضع يده على فيه، وال يعوي، فإن الشيطان يض

( علق اإلمام ابن حجر على هذه 968( باب ما يكره في الصالة، حديث رقم )42)
الرواية بقوله: "شبه التثاؤب الذي يسترسل معه بعواء الكلب تنفيرا عنه واستقباحا له، فإن 

هنا  الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي، والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابهه ومن
فتح  تظهر النكتة في كونه يضحك منه؛ ألنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك الحالة"

 (.10/612الباري )
( باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب، حديث رقم 9( )4/2293صحيح مسلم ) (2)

(2995) 
 (2994السابق نفسه حديث رقم ) (3)
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الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود، وإنما تتعين اليد إذا لم 
 .(1)يرتد التثاؤب بدونها"

في الحديث توجيه إلى تغطية الفم باليد أثناء وجه الداللة في الحديث: 
كيد للحديث السابق، من التثاؤب لكظمه، والتقليل منه قدر المستطاع، وفيه تأ

  توافق في استعمال الكمامة لمنع العدوى.

 التعقيب. 

ة الوجه بالكف أو صرحت األحاديث الواردة في حالة العطس بتغطي -1
؛ ألن العاطس تخرج من فمه وأنفه قطرات رذاذ مندفعة بشدة الثوب

 إلى الخارج، وغالبا ما يصدر صوتا أثناء عطاسه.

ديث، فجاء الحديث األول يبين فعل الرسول؛ وتنوعت أساليب األحا 
لالقتداء به، وكان الحديث الثاني بصيغة األمر لتنفيذه وااللتزام به، ثم 
الحديث الثالث يوجب الدعاء بالحمد بعد العطس، وتشميت العاطس بالدعاء 

 له كذلك.

في األحاديث الواردة في التثاؤب توجيه إلى كظمه، ورده قدر  -2
المتثائب يفتح فمه بصورة كبيرة مما يتسبب عن خروج  المستطاع؛ ألن

قطرات رذاذ من فمه، وربما أصدر صوتا أثناء تثاؤبه، فيضحك منه 
الشيطان؛ إذ إن التثاؤب من عالمات الكسل والخمول فيتقاعس 

 . -  -المسلم عن عمله، وعن طاعة ربه 

                                                

 (10/612فتح الباري ) (1)
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ة لم تخصص مما يحسن التنبيه عليه أن جملة األحاديث النبوية السابق -3
تغطية الوجه عند العطس أو التثاؤب في حالة ما إذا كان اإلنسان 
مريضا؛ بل جاءت بصيغة العموم لتدل على أن ما جاء فيها من 

 توجيهات يدخل في باب األدب، وحسن التعامل مع اآلخرين. 

بما ورد  -حينئذ  -وأما في حالة ما إذا كان اإلنسان مريضا فإن التزامه  
األحاديث يكون من باب أولى؛ ألن قطرات الرذاذ التي  ت فيمن توجيها

تتناثر من فمه أو أنفه ستكون حتما ممتزجة بالفيروسات والميكروبات التي 
 تتسبب في نقل العدوى.

يمكن أن يقاس على حالتي العطس والتثاؤب، تغطية الوجه في حالة  -4
 السعال؛ لالشتراك في علة تغطية الوجه. 

ام المناديل الورقية بديال عن وضع اليد أو الثوب على يمكن استخد -5
الوجه؛ لسهولة التخلص منها بعد استعمالها، وفي حال عدم وجودها، 

 يكون الحكم األصلي باستخدام اليد أو الثوب.

مما الشك فيه أن استعمال الكمامة في تغطية منطقتي األنف والفم  -6
صة في األماكن المزدحمة، يعتبر تدبيرا وقائيا من انتقال العدوى خا

وفي األحاديث السابقة دليل على أن االلتزام بلبسها له أصل في 
 الشرع.

 .التأصيل الفقهي للتدبري الرابع: األخذ باألسباب

 -األخذ باألسباب من الشرع، ومن سنن الكون التي أجراها اهلل  
 -سبحانه  - في خلقه، وال منافاة بين األخذ بها، وبين التوكل عليه -سبحانه 
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 وفي السنة المطهرة ما يؤكد ذلك:
من  الحديث في سياق هجرة الرسول  الحديث األول:

  مكة إلى المدينة.

يتااوأبو بكر رجال ...  "استأجر رسول   ، َهاِدياا ِخّرِ
يُت الَماِهُر ِبالِهَداَيةِ  ارِ ... َوالِخّرِ ِه َفأَِمَناُه َفَدَفَعا ِإَلي   َوُهَو َعَلى ِديِن ُكفَّ

ِهَما   (1)"َراِحَلتَي 

دليال في  لقد استأجر الرسول وجه الداللة في الحديث: 
الصحراء )هاديا خريتا( أي خبيرا بالطرق في الصحراء، باإلضافة إلى أنه كان 
كافرا، وفي هذا دليل على أن االستعانة بمن له علم ودراية وخبرة في أمر ما 

ال ينافي  ،(2)نا أن األخذ باألسبابجائزة شرعا، فكأن الرسول أراد أن يعلم
وإال كان من الممكن أن يسير الرسول  ،-سبحانه  -التوكل على اهلل 
  وصاحبه الصديق  في طريق الهجرة من مكة إلى

  أن يدلهما على الطريق. -سبحانه  -المدينة دون االستعانة بأحد، ويدعو اهلل 

 -ينافي التوكل على اهلل ويندرج التداوي في باب األخذ باألسباب، وال  

                                                

وأصحابه إلى المدينة،  ( باب هجرة النبي 60، 5/59صحيح البخاري ) (1)
 (3905حديث رقم )

 أبي طالب بن  أمر علي ومن باب األخذ باألسباب: أن الرسول  (2)
هو  أن يبيت على فراشه ليلة الهجرة حتى تنخدع قريش فتظن أن الرسول 

وهم النائم في فراشه؛ ليتمكن من الخروج من بيته دون أن يشعر شباب قريش به، 
 (7/236واقفون متربصين له. انظر: فتح الباري، البن حجر )
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"التوكل قطع النظر عن  -سبحانه  -بل إن التداوي توكل عليه  ،-سبحانه 
األسباب مع تهيئتها، ال ترك األسباب بالكلية، فدفع الضرر المتوقع أو الواقع، 
ال ينافي التوكل بل؛ هو واجب كالهرب من الجدار الهاوي، وإساغة اللقمة 

  كثيرة، منها: دلة على ذلكواأل (1)بالماء، والتداوي"

قال:  عن النبي  عن أبي هريرة الحديث الثاني: 
َزَل َلُه ِشَفاءا " ُ َداءا ِإالَّ أَن  َزَل اهللَّ جاء في المراد بقوله )أنزل( أي "إنزال  (2)"َما أَن 

... أو عبر باإلنزال عن  علم ذلك على لسان الملك للنبي 
بذلك عن طريق الوحي، أو  ل والمعنى: إخبار الرسو (3)التقدير"

ر(.   أن يكون )أنزل( بمعنى )قدَّ

 -سبحانه  -في الحديث دليل على أن اهلل وجه الداللة في الحديث: 
جعل لكل داء يصيب اإلنسان دواء يشفيه منه ويعالجه، وجاء أسلوب 

ر  -سبحانه  -إال( ليؤكد على أن اهلل  -الحديث بالنفي واالستثناء )ما  ما قدَّ
ر له شفاء يكون سببا لزواله.داء   ، إال قدَّ

أنه  عن رسول اهلل  عن جابر الحديث الثالث: 
اِء َبَرأَ بإذن اهلل ِلكُّلِ َداٍء َدَواءٌ قال: " جاء  ، -"(4) -، فإذا أُِصيَب َدَواُء الدَّ

                                                

( الناشر: المطبعة الكبرى األميرية بمصر، ط: 99، 3/98إرشاد الساري، للقسطالني ) (1)
 (.هـ1323سابعة )

( كتاب الطب، باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء، 76( )7/122صحيح البخاري ) (2)
 (5678حديث رقم )

 (.10/135ح الباري، البن حجر )فت (3)
( باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، حديث رقم 26( )4/1729صحيح مسلم ) (4)

═ 
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ِهُبه ويعيد الجسم إلى طبيعته "األطباء  في شرحه أن الدواء ضد الداء؛ ألنه يُذ 
المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي، والمداواة رده إليه  يقولون:

وحفظ الصحة: بقاؤه عليه فحفظها يكون بإصالح األغذية وغيرها ورده يكون 
  .(1)بالموافق من األدوية المضادة للمرض"

في الحديث دليل على أن الدواء يبرئ من  وجه الداللة في الحديث:
ه، وجاء التصريح بذلك في نهاية الحديث، وقدر -تعالى  -الداء بإذن اهلل 

حيث ورد دفع لتساؤل قد يعرض على الذهن وهو: إذا كان لكل مرض دواء، 
فلماذا ال يبرأ بعض المرضى رغم تناولهم الدواء؟ واإلجابة هي أن الدواء 

 ومشيئته. -سبحانه  -سبب للشفاء لكن بإذن اهلل 

َراُب: َيا َقاَل   َشِريٍك بن  عن أسامة الحديث الرابع: : َقالَِت األَع 
ِ، أاََل َنتََداَوى؟ َ َلم  َيَضع  َداءا ِإالَّ  َرُسوَل اهللَّ ا، َفِإنَّ اهللَّ  َتَداَوو 

ِ ، َيا ِعَباَد اهللَّ َقاَل: "َنَعم 
، أَو  َقاَل: ا  َوَضَع َلُه ِشَفاءا ِ، َوَما ُهوَ َدَواءا ِإالَّ َداءا َواِحدا  ؟ َقاَل:"َقالُوا: َيا َرُسوَل اهللَّ

 قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. (2)"الَهَرُم"
                                                

═ 

(2204) 
 (14/192صحيح مسلم بشرح النووي ) (1)
 ،(2038( باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث رقم )4/383سنن الترمذي ) (2)

الهرم داء وإنما هو ضعف الكبر وليس هو  وجاء في تفسير الَهَرم: "قال الخطابي جعل
من األدواء التي هي أسقام عارضة لألبدان من قبل اختالف الطبائع وتغير األمزجة وإنما 
شبهه بالداء ألنه جالب التلف واألدواء التي قد يتعقبها الموت والهالك" تحفة األحوذي، 

-هـ1418: أولى )بيروت، ط -( الناشر: دار الكتب العلمية 6/160للمباركفوري)
  م(.1997
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"فيه إثبات الطب  جاء في شرحه قوله )قال نعم، يا عباد اهلل تداووا( 
يطلب منا  فالرسول  (1)والعالج، وأن التداوي مباح غير مكروه"

 التداوي عند المرض.

في الحديث توجيه كريم إلى التداوي؛ ألن وجه الداللة في الحديث: 
؛ ألنه ربَ لم يخلق داء إال وخلق له دواء يشفي منه، إال الكِ  -سبحانه  -اهلل 

يصيب اإلنسان من ضعف  لما هاض، لكنه يتسبب في كثير منليس من األمرا
 .في خلقه -تعالى  -في بدنه، وهو من سنن اهلل 

أسلم، أن رجال في زمان رسول اهلل بن  عن زيدالحديث الخامس: 
  ٌح ِن ِمن  أََصاَبُه ُجر  ُجَل َدَعا َرُجَلي  َم. َوأَنَّ الرَّ ُح الدَّ ُجر  َتَقَن ال  . َفاح 

هِ  َماٍر. َفَنظََرا ِإَلي  قال لهما: "أيكما  أن رسول اهلل َفَزَعَما  ،َبِني أَن 
" ؟  ٌر َيا َرُسوَل اهلِل؟أَطَبُّ ّبِ َخي  ٌد أَنَّ َرُسوَل اهلِل  َفَقاالَ: أََو ِفي الطِّ َفَزَعَم َزي 
  ََواءَ ق َد  َزَل األ  َواَء الَِّذي أَن  َزَل الدَّ  (2)"اَل: "أَن 

هو الممرض والشافي وأنه  -  -جاء في شرحه "فيه بيان أن اهلل  
ال يكون في ملكه إال ما شاء وأنه أنزل الداء والدواء وقدره وقضى به ... 
وهذا يصحح لك أن المعالجة إنما هي لتطيب نفس العليل ويأنس بالعالج 

جاء أن يكون من أسباب الشفاء كالتسبب لطلب الرزق الذي قد فرغ ور
                                                

 (.6/159تحفة األحوذي، للمباركفوري) (1)
بن  ( باب تعالج المريض، الحديث مرسل " لزيد944، 2/943الموطأ، لإلمام مالك ) (2)

سلطان آل نهيان لألعمال بن  أسلم"، الناشر: مؤسسة زايدبن  أسلم مرسل مالك عن زيد
التمهيد، البن عبد  م(، وانظر:2004 -هـ1425أبو ظبي، ط: أولى) الخيرية واإلنسانية،

 (.هـ1387( الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب)5/263البر )



 الفقه العـــام

 4337 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 (1)منه"

في الحديث بيان لألخذ بأسباب المعالجة؛  وجه الداللة في الحديث:
وخلق الدواء، ولم ينكر الرسول  ،خلق الداء -سبحانه  -ألن اهلل 
  االستعانة بالطبيب في معالجة المريض، بل سأل أي الطبيبين
  )أيكما أطب؟(. أفضل؟ بقوله

الذي  الحديث في سياق جرح النبي الحديث السادس: 
َل  صابه في غزوة أُُحد لما شّج رأسهأ اِعِديَّ بن  َسأَلُوا َسه  ٍد السَّ   َسع 

ُح النَِّبّيِ  ٍء ُدوِوَي ُجر  َفَقاَل: َما َبِقَي ِمَن النَّاِس أََحٌد ؟  ِبأَّيِ َشي 
َلُم ِبِه ِمنِّي، "َكاَن َعلِ  ِسِه، َوَكاَنت  أَع  َماِء ِفي تُر  ِني َفاِطَمَة  -يٌّ َيِجيُء ِبال   -َيع 

ُح َرُسوِل اهللَِّ  ِرَق، ثُمَّ ُحِشَي ِبِه ُجر  ِهِه َوأُِخَذ َحِصيٌر َفأُح  َم َعن  َوج  ِسُل الدَّ  َتغ 
"(2) 

جاء في شرحه "فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى  
ألصقتها على الجرح فرقأ الدم، وإنما فعلت ذلك ألن في حصرها فأحرقتها و

 (3)رماد الحصير استمساك الدم"

ُل الرسول  وجه الداللة في الحديث: بقبوله معالجة  ِفع 
جرحه دليل على أن التداوي من األسباب التي ينبغي للمسلم أن يأخذ بها 

                                                

 (.5/264التمهيد، البن عبد البر ) (1)
( باب دواء الجرح بإحراق الحصير، وغسل المرأة عن أبيها الدم 4/65صحيح البخاري ) (2)

 (3037س، حديث رقم )عن وجهه، وحمل الماء في التر
  (.1/310إرشاد الساري، للقسطالني ) (3)
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مداواة وجواز وقوع "فيه إباحة التداوي، وأنه ال ينافي التوكل واالستعانة في ال
 (1)أجرهم، وليتحقق الناس أنهم مخلوقون" االبتالء باألنبياء ليعظم

 التعقيب.
في األحاديث أدلة واضحة على إثبات األسباب، وأنها من قدر اهلل  -1

سبحانه  -وإرادته، وأن األخذ باألسباب من باب التوكل عليه  -تعالى 
تكفل به لعباده، -  - كاألمر بطلب الرزق واكتسابه مع أن اهلل -

رغم وجود النص على  -  -وكاألمر بالجهاد في سبيل اهلل 
االستعداد لقتال الكفار، ومثل دفع الجوع بتناول الطعام، ودفع الظمأ 

  بشرب الماء، واألمثلة على ذلك كثيرة.

 من أقوال العلماء تعليقا على تلك األحاديث: 

يها كلها إثبات األسباب، وأن أن األحاديث "ف (2)ورد في فتح الباري 
ذلك ال ينافي التوكل على اهلل لمن اعتقد أنها بإذن اهلل وبتقديره، وأنها ال تنجع 

 (3)وفي صحيح مسلم بشرح النووي، فيها" - تعالى -بذواتها، بل بما قدره اهلل 
هو الفاعل، وأن  -تعالى  -"وحجة العلماء هذه األحاديث، ويعتقدون أن اهلل 

هو أيضا من قدر اهلل، وهذا كاألمر بالدعاء وكاألمر بقتال الكفار التداوي 
والمقادير  ،لى التهلكة مع أن األجل ال يتغيروبالتحصن ومجانبة اإللقاء باليد إ

 ال تتأخر وال تتقدم عن أوقاتها، والبد من وقوع المقدرات"
                                                

 السابق نفسه (1)
 (10/135البن حجر ) (2)
  (14/191للنووي ) (3)
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"وال يقال لمن يعالج عند نزول العلة  (1)وفي تأويل مختلف الحديث 
 بالتعالج ... ال على أن الدواء ، لم يتوكل، فقد أمر النبي به

به، إذ كان  -تعالى  -شاف ال محالة، وإنما يشرب على رجاء العافية من اهلل 
ثم ذكر أن التداوي يشبه طلب الرزق في األخذ  ،قد جعل لكل شيء سببا"

َوَما لعباده، إذ يقول: } -  -"ومثل هذا الرزق قد تضمنه اهلل  باألسباب
ُقَها ِ ِرز  ِض ِإالَّ َعَلى اهللَّ َر  ثم أمرنا رسول اهلل  (6)هود:{ِمن  َدابٍَّة ِفي األ 

 ،(2)وباالكتساب، واالحتراف" بطلبه  

"التداوي ال ينافي التوكل لمن أعتقد أنها تبرئ  (3)وفي إرشاد الساري 
ء إذا أراد اهلل ال بذاتها، وأن الدواء قد ينقلب دا وبتقديره -تعالى  -بإذن اهلل 

 ذلك"

 -مباشرة األسباب تفضي إلى مسبباتها بأمر اهلل  (4)وفي زاد المعاد 
وقدره "في األحاديث الصحيحة األمر بالتداوي، وأنه ال ينافي  -تعالى 

التوكل، كما ال ينافيه دفع داء الجوع والعطش، والحر، والبرد بأضدادها، بل 
سباب التي نصبها اهلل مقتضيات ال تتم حقيقة التوحيد إال بمباشرة األ

  لمسبباتها قدرا وشرعا".
                                                

 مؤسسة اإلشراق، ط: ثانية -الناشر: المكتب االسالمي  ،465البن قتيبة، ص  (1)
 م(1999-هـ1419)

  السابق نفسه (2)
 (8/360) للقسطالني (3)
-هـ1415الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: السابعة والعشرون ) (4/14م )البن القي (4)

 م(.1994
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تعاطي الدواء سبب قد يفيد فيشفي بعض المرضى، وقد ال يؤتي ثماره  -2
فيستمر المصاب مريضا، وفي هذا دليل على أن األسباب ال يعتمد 
عليها وحدها مجردة، بل ينبغي االعتقاد الجازم بأن األسباب مآل 

  وإرادته. -تعالى  -تأثيرها تقدير اهلل 

 ويالحظ ذلك في أقوال العلماء: 

)لكل داء دواء( بأن  تفسير لقوله  (1)جاء في زاد المعاد 
علق "الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه ال شيء من  النبي 

المخلوقات إال له ضد، وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده، فعلق النبي 
 دواء".البرء بموافقة الداء لل  

في حديث  (-  -) َبَرأَ بإذن اهلل  أن قوله (2)وورد في فتح الباري 
فيه إشارة إلى أن "الشفاء متوقف على اإلصابة بإذن اهلل، وذلك  جابر 

أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فال ينجع بل 
 وإرادته".ربما أحدث داء آخر... فمدار ذلك كله على تقدير اهلل 

أن قوله  أسلم بن  وجاء في التعليق على حديث زيد 
  أنزل الدواء الذي أنزل األدواء( "دليل على أن البرء ليس في(

 (3)وسع مخلوق أن يعجله قبل أن ينزل، ويقدر وقته وحينه"
في مداواة  في حديث سهل الساعدي استعان رسول اهلل  -3

                                                

 .(4/13السابق نفسه ) (1)
  (10/135البن حجر ) (2)
  (.5/264التمهيد، البن عبد البر ) (3)



 الفقه العـــام

 4341 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

أبي طالب، وابنته بن  بعليجرحه، عندما شج رأسه في غزوة أحد، 
لنا، وفي قبوله  قدوة ، ورسول اهلل فاطمة 

 .سبحانهالتداوي ليعلمنا أن األخذ باألسباب ال ينافي التوكل على اهلل 

يمكن االستدالل من مجمل األحاديث السابقة على أن التطعيم بأخذ  -4
اللقاح ضد األمراض هو من باب األخذ باألسباب؛ حيث إن اللقاح 

بارة عن أجسام مضادة لألمراض تمنح الجسم مناعة، فتعمل على ع
إيقاف المرض، أو التخفيف من تأثيره، ومن ثم فإن اللقاحات المؤثرة 
ضد األمراض تستغرق وقتا أطول كثيرا في األبحاث لتحضيرها من 

"لم يطور لقاح ضد أي مرض معٍد من قبل في أقل  األدوية األخرى
 .(1)من عدة سنوات"

  د حديث يمكن أن نلمح فيه إشارة إلى هذا المعنى:ويوج

ِإنَّ " :قال: قال رسول اهلل  مسعود بن  عبد اهللعن  
 َ ، َعِلَمُه َمن  َعِلَمُه، َوَجِهَلُه ِمن   -  -اهللَّ َزَل َلُه ِشَفاءا ِزل  َداءا ِإالَّ َوأَن  َلم  يُن 
ل اإلمام ابن حجر في قا هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه. (2)"َجِهَلهُ 

تعليقه على الحديث "وفي حديث ابن مسعود اإلشارة إلى أن بعض األدوية 
، وجاء في زاد المعاد "الطبيب إذا علم أن لهذا الداء (3)ال يعلمها كل أحد"

                                                

 /https://ar.wikipedia.org/wiki 19-لقاح_كوفيد (1)
 .(8205) ( كتاب الطب، حديث رقم4/441المستدرك، للحاكم ) (2)
 .(10/135فتح الباري ) (3)
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 (1)دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه"

في الحديث تلميح إلى أن الدواء الذي يشفي  وجه الداللة في الحديث:
المرض، ال يعلمه كل أحد، في قوله )َعِلَمُه َمن  َعِلَمُه، َوَجِهَلُه ِمن  َجِهَلُه( من 

وهذا المعنى يتطابق مع اللقاحات حيث تتطلب أبحاثا مستمرة لوقت كبير 
-حتى تكون جاهزة لالستعمال، خاصة اللقاحات ضد فيروس كورونا )كوفيد

ال ( حيث تتسابق المراكز البحثية الطبية العالمي19 ة للوصول إلى لقاح فعَّ
 .(2)للحد من انتشار الفيروس

 

h 

 

                                                

 (.4/16البن القيم ) (1)
"كانت منظمة الصحة العالمية )دبليو إتش أو(، وكالة األدوية األوروبية )إي إم إيه(، إدارة  (2)

الغذاء والدواء )الواليات المتحدة( )إف دي إيه(، الحكومة الصينية، وشركات تصنيع 
ية والصناعية لتسريع تطوير اللقاحات واألدوية األدوية تنسق مع األبحاث األكاديم

المضادة للفيروسات وعالجات ما بعد العدوى. سجلت منصة تسجيل التجارب 
دراسة سريرية لتطوير عالجات ما  536السريرية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية 

  "(19-بعد العدوى لإلصابات بفيروس )كوفيد
  /https://ar.wikipedia.org/wiki 19-تطوير_دواء_كوفيد



 الفقه العـــام

 4343 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 املبحث الرابع

 ( أن يصيب غريه19-كورونا )كوفيد تعمد املصاب بفريوس

اتخذت الدولة المصرية مثل دول العالم كافة اإلجراءات االحترازية  
منذ إعالن منظمة  (19-الالزمة لمنع انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد

( رسميا أن تفشي هذا الفيروس بات يُشكل حالة whoلعالمية )الصحة ا
؛ نظرا تجاوز  طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي، وأنه صار جائحةا

وتجاوز عدد حاالت الوفيات مليوني  ،عدد المصابين مائة مليون حالة
 .(1)حالة

 في اتجاهين:  تمثلت اإلجراءات التي سلكتها الدولة المصرية

توعية أفراد المجتمع بتدابير السالمة الطبية لفيروس  األول: االتجاه
( ونشرها عبر وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 19-كورونا )كوفيد

                                                

من فبراير  27الوضع الحالي النتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حتى  (1)
مليون حالة إصابة، وإجمالي عدد المتعافين:  114،4إجمالي عدد اإلصابات:  ،م2021
ير انظر: تقر مليون حالة وفاة. 2،5مليون حالة متعاٍف، وإجمالي عدد الوفيات:  89،9

التابع لمجلس الوزراء المصري،  أسبوعي يصدر عن مركز المعلومات واتخاذ القرار
 م.2021مارس  1 -( 29( العدد )1( السنة )2)ص

 ،م2021من فبراير  27والوضع الحالي النتشار فيروس كورونا المستجد في مصر حتى 
، وإجمالي ألف حالة إصابة181.8إجمالي عدد اإلصابات في مصر منذ ظهور الفيروس: 

% من إجمالي  77.2ألف حالة متعاٍف بما يعادل نسبة:  140.5عدد المتعافين: 
% من  5.9آالف حالة وفاة بما يعادل نسبة:  10.6المصابين، وإجمالي عدد الوفيات: 

  (.11إجمالي عدد اإلصابات. انظر: السابق نفسه ص )
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 والمقروءة، ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي المتعددة.

إصدار مجموعة من القرارات الوزارية التي تلزم الناس  االتجاه الثاني:
وقائية من الفيروس في شتى مؤسسات الدولة، ونصت على اتباع التدابير ال

عقوبات في حالة مخالفة التعليمات الواردة بتلك القرارات، ومن األمثلة على 
ذلك: فرض حظر التجوال في الشوارع، وتوقف الدراسة في المدارس 
والجامعات واستبدال التدريس عبر اإلنترنت، وتعليق صالة الجماعة 

د، وتعليق الصالة في الكنائس، وإغالق األماكن التي والجمعة في المساج
يكثر فيها التجمعات كالمقاهي، والمطاعم، كل ذلك كان في ذروة تفشي 
الفيروس في البالد، ثم تم تخفيف تلك القرارات بأخرى وفقا لما تصدره 
وزارة الصحة من بيانات عن حالة انتشار الفيروس في مصر، لكن مع تشديد 

 بير الوقاية من الفيروس.االلتزام بتدا

الغاية من هذه اإلجراءات بكافة أنواعها مآلها الحفاظ على حياة الناس؛  
ألن حفظ النفس تَُعدُّ من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها؛ 

"المؤذيات والمؤلمات خلقها اهلل  لتستقيم مصالح الناس وفق مقتضى الشرع
.... وُفِهَم من مجموع الشريعة اإلذن في  ابتالء للعباد وتمحيصا -تعالى  -

 (1)دفعها على اإلطالق"

( وأراد أن ينشر المرض 19-فمن كان مصابا بفيروس كورونا )كوفيد 
متعمدا، فإنه يكون قد أوقع نفسه في فعل محظور شرعا، ويعاقب عليه 
القانون؛ لتسببه في انتقال عدوى الفيروس إلى إنسان سليم أو إلى مجموعة 

                                                

 (.2/260الموافقات، للشاطبي ) (1)
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 لناس أصحاء، وربما يترتب عن عدوى اإلصابة بالمرض وفاة المصاب.من ا

ولذا فإن الشريعة اإلسالمية في سبيل مكافحة االعتداء على الناس بغير  
وجه حق، والحرص على استقرار مبادئ الدين في المجتمع لم تدع سبيالا 
لذلك إال سلكته فبينت الحالل ونصت عليه، وأوضحت الحرام وحذرت منه، 

 من ذلك: و

 أوال: في القرآن الكريم.

َ :-تعالى  -قوله  أ(  َ ِإنَّ اهللَّ واِن َواتَُّقوا اهللَّ ُعد  ث ِم َوال  ِ }َوال َتعاَونُوا َعَلى اإل 
ِعقاِب{  جاء في تفسيرها ")وال تعاونوا على اإلثم  (2)المائدة:َشِديُد ال 

و: ظلم والعدوان( وهو الحكم الالحق عن الجرائم، وعن)العدوان( وه
الناس، ثم أمر بالتقوى وتوعد توعدا مجمال فقال: )واتقوا اهلل إن اهلل 

 .(1)شديد العقاب("
في لفظ اآلية نهي عن المشاركة في ارتكاب اإلثم،  وجه االستدالل:

واالعتداء على الناس؛ ألن في العدوان ظلما لهم، وفي ختام اآلية وعيد 
 بالعقاب الشديد لمن يخالف النهي. 

َتَسُبوا -تعالى  -وله ب( ق ِر َما اك  ِمنَاِت ِبَغي  ِمِنيَن َوال ُمؤ  ُمؤ  ُذوَن ال  : }َوالَِّذيَن يُؤ 
ا ُمِبيناا{  تَاناا َوِإث ما تََملُوا بُه  جاء في تفسيرها "أذية  (58)األحزاب: َفَقِد اح 

 .(2)المؤمنين والمؤمنات هي أيضا باألفعال واألقوال القبيحة"

                                                

 (6/47تفسير القرطبي ) (1)
  (.14/240) السابق نفسه (2)
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م لفظ اآلية الكريمة يدل على أن مطلق اإليذاء عمووجه االستدالل: 
ل المتسبب  للمؤمنين والمؤمنات بغير وجه حق سواء بالقول أو الفعل يَُحّمِ

 في اإليذاء اإلثم والبهتان.

 ثانيا: السنة المطهرة. 

الَِم أَف َضُل؟ قال:  أ( عن أبي موسى  ِ، أَيُّ اإِلس  َقالُوا َيا َرُسوَل اهللَّ
ِلُموَن ِمن  ِلَساِنِه،َمن  سَ »َقاَل:  جاء في شرحه "المراد  (1)"َوَيِدهِ  ِلَم الُمس 

من الحديث ما هو أعم من الجارحة كاالستيالء على حق الغير من 
فالمعنى أن  (2)غير حق، فإنه أيضا إيذاء لكن ليس باليد الحقيقية"

اإليذاء ال يقتصر على القول باللسان، أو استعمال اليد في اإليذاء 
 ؛ بل يشمل مطلق اإليذاء.فحسب

)من سلم المسلمون من لسانه  قال اإلمام النووي: "قوله  
ويده( معناه: من لم يؤذ مسلما بقول وال فعل، وخص اليد بالذكر؛ ألن معظم 

ورد النص على اللسان؛ ألنه آلة النطق، فيكون اإليذاء بالقول،  (3)األفعال بها"
 إال بها.  وأما اليد فألن معظم األفعال ال تتم
في الحديث دليل على أن التخلق بصفات  وجه الداللة في الحديث:

اإلسالم ال تنطبق إال على المسلم الحق إذا لم يؤذ أحدا، أو يتسبب في 

                                                

(، وصحيح 11( باب: أي اإلسالم أفضل؟، حديث رقم )12، 1/11صحيح البخاري ) (1)
 (.66( باب بيان تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضل، حديث رقم )14( )1/66مسلم )

 (.1/94إرشاد الساري، للقسطالني ) (2)
 (.2/10صحيح مسلم بشرح النووي ) (3)
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 .باألقوال أو األفعال أو غير ذلك إيذائه، سواء

ِب " :قال: قال رسول اهلل  ب( عن أبي هريرة  ِبَحس 
ّرِ أَن   ِرٍئ ِمَن الشَّ ِقَر  ام  ِلِم َحَراٌم،  أََخاهُ َيح  ُمس  ِلِم َعَلى ال  ُمس  ِلَم، كُلُّ ال  ُمس  ال 

ُضهُ  جاء في شرحه "قوله )بحسب امرئ من الشر  (1)"َدُمُه، َوَمالُُه، َوِعر 
أن يحقر أخاه( أي يكفيه أن يكون من أهل الشر بهذا الخصلة وحدها، 

ريم الدماء، وفي قوله: )كل المسلم على المسلم حرام( إخبار بتح
 (2)واألموال، واألعراض، وهو معلوم من الشرع علما قطعيا"

تحريم الدماء، واألموال، واألعراض، فال وجه الداللة في الحديث: 
يجوز قتل مسلم إال إذا ارتكب فعال يستحق عليه عقوبة القتل قصاصا، 
وباألحرى يجب على المسلم أن ينأى بنفسه ويحفظها عن ارتكاب أي فعل 

وجب العقوبة بأن يكون دمه مصانا عن اإلهدار، وماله محفوظا عن يست
 النقصان، وعرضه غير مستباح.

َمن  أََشاَر " :قال أبو القاسم  :قال ج( عن أبى هريرة 
َعنُُه، َحتَّى َيَدَعُه َوِإن  َكاَن أََخاُه أِلَِبيِه  َماَلِئَكَة َتل  ِإَلى أَِخيِه ِبَحِديَدٍة، َفِإنَّ ال 

جاء في شرحه "فيه تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن  (3)"هِ َوأُمِّ 
)وإن  ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه، وقوله 

                                                

( باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، 10( )4/1986سلم )صحيح م (1)
  .(2564وعرضه، وماله، حديث رقم )

 (.2/673سبل السالم، للصنعاني ) (2)
( باب النهي عن اإلشارة بالسالح إلى مسلم، حديث رقم 35( )4/2020صحيح مسلم ) (3)

(2616.) 



 تأصيل فقهي -تدابري السالمة الطبية الواقية من فريوس كورونا 

 4348 دراسات اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية ال

كان أخاه ألبيه وأمه( مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء 
من يتهم فيه، ومن ال يتهم، وسواء كان هذا هزال ولعبا، أم ال ؛ ألن 

ام بكل حال ... ولعن المالئكة له يدل على أنه ترويع المسلم حر
 .(1)حرام"

في الحديث داللة واضحة على أن الحذر وجه الداللة في الحديث: 
مما قد يؤدى إلى القتل أمر خطير، ال يستهان به؛ لذا فقد تشدد  والحيطة

 الشارع فيه، وأمر بمراعاته؛ لما يترتب على عدمه من الوقوع في المحظور. 

ِإَذا َمرَّ أََحُدُكم  قال: " عن النبي   بى موسىعن أ  د(
ِسك  َعَلى ِنَصاِلَها،  ُيم  ٌل، َفل  ِجِدَنا، أَو  ِفي ُسوِقَنا، َوَمَعُه َنب  أَو   -ِفي َمس 

ِه  ِبض  ِبَكّفِ َيق  ءٌ -َقاَل: َفل  َها َشي  ِلِميَن ِمن  ا ِمَن الُمس    (2)"، أَن  يُِصيَب أََحدا

الحكم عام في جميع  ا مّر أحدكم إلخ( فيه أنجاء في شرحه "قوله )إذ 
... وقوله )فليقبض بكفه( أي على النصال، وليس المراد خصوص المكلفين

ذلك بل يحرص على أن ال يصيب مسلماا بوجه من الوجوه كما دل عليه 
يفهم من كالم  (3)التعليل بقوله )أن يصيب أحداا من المسلمين منها بشيء( "

لنص في الحديث على أدوات بعينها كالنبل والسهام اإلمام ابن حجر أن ا
                                                

 (.16/170صحيح مسلم بشرح النووي ) (1)
من حمل علينا السالح فليس  ( باب قول النبي 9/49البخاري ) صحيح (2)

( كتاب البر والصلة واآلداب 45()4/2019وصحيح مسلم ) ،(7075منا، حديث رقم )
فى مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة  ،( باب أمر من مّر بسالح34)

 (.2615للناس أن يمسك بنصالها، حديث رقم )
 (.13/25بن حجر )فتح الباري، ال (3)
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ليس مقصودا لذاته، وإنما ورد ذكرها؛ من باب استعمال الناس لها في هذا 
الزمان، ومن ثم فإن التحذير منها الوارد في النص مقصده حماية المسلم من 
تعرضه لإلصابة باألذى، وعليه فلو أن أحدا أو مجموعة من الناس يحملون 

لالشتعال مثال فإنه يتحتم عليهم أخذ الحيطة والحذر  مواد قابلة زجاجا أو
خشية أن يصاب أحد بضرر إن أهمل التعامل مع تلك المواد بحرص شديد، 

  والسيما في األماكن التي يكثر فيها تجمع الناس.

يقول اإلمام النووي: "فيه هذا األدب، وهو اإلمساك بنصالها عند إرادة  
وفيه اجتناب كل ما أو سوق أو غيرهما ...  ي مسجدالمرور بين الناس ف

يفهم من كالم اإلمام النووي أن التحذير في الحديث عام،  (1)يخاف منه ضرر"
وليس مقصورا على المساجد، واألسواق، بل ينطبق على كل مكان يكثر فيه 
اجتماع الناس كمواقف المواصالت العامة، والطرق المزدحمة، والمدارس، 

ألن هذه األماكن من السهل أن يتعرض الناس فيها لإليذاء  والجامعات؛
بسبب ازدحامهم، ويدل على هذا العموم ما ورد في ترجمة اإلمام مسلم 
للباب بقوله ) باب أمر من مّر بسالح في مسجد أو سوق أو غيرهما من 

 المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها(. 
ين أن يصيب أحدهم أذى بأي صيانة المسلم وجه الداللة في الحديث:

وجه كان من أوجه الضرر، والسيما القتل؛ إذ إنه أعظم األضرار التي يمكن 
 أن تلحق باإلنسان. 

"الَ َضَرَر َوالَ قال:  يحيى المازني، عن أبيه، أن رسول اهللبن  ( عن عمروـه
                                                

 (.16/169صحيح مسلم بشرح النووي ) (1)
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جاء في شرحه "ال يضرُّ أحد أحدا ابتداء، وال يضره إن  (1)"ِضَرارَ 
فالمعنى أن الضرر: أن يُلحق اإلنسان األذى بغيره، وأما  (2)ضره"

  الضرار: فهو مشاركة الطرفين في إحداث الضرر باآلخر.
ولقد جعل العلماء هذا الحديث أصال لقاعدة فقهية من أصول  
 يرجع إليها المسائل الفقهية "الفقه يدور على خمسة أحاديث، منها: (3)خمسة
ال  وهذه القاعدة فيها من الفقه ما)ال ضرر وال ضرار(،  قوله 

                                                

( "هذا الحديث 2758( كتاب األقضية حديث رقم )31()4/1078موطأ اإلمام مالك) (1)
(باب القضاء 26()7/190في)الموطأ(عند جميع الرواة مرسال" االستذكار البن عبد البر)

بيروت ط: أولى  -ة (الناشر: دار الكتب العلمي1424في المرافق، حديث رقم )
وجاء الحديث من طريق آخر بزيادة في اللفظ "ال ضرر وال ضرار،  م(.2000-هـ1421)

ه اهلل، ومن شاقَّ شقَّ اهلل عليه" المستدرك على الصحيحين للحاكم  ومن ضارَّ ضارَّ
( هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، 2345( حديث رقم )2/66)

(الناشر: دار الكتب العلمية، 11384(حديث رقم )6/114بيهقي)والسنن الكبرى لل
 م(.2003 - هـ1424ط: الثالثة ) -بيروت 

( باب القضاء في المرافق، حديث رقم 26( )7/191االستذكار، البن عبد البر ) (2)
(1424.) 

، المقصود باألصول الخمسة أي األحاديث الخمسة وهي: ")الحالل َبّيِن والحرام َبّيِن( (3)
و)األعمال بالنيات(، و)ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم(، 

( الناشر: مكتبة 8/3846و)ال ضرر وال ضرار(، و)الدين النصيحة(" التحبير، للمرداوي )
م(، وهذه األحاديث التي أصل 2000 - هـ1421الرياض، ط: أولى) -السعودية  -الرشد 

لخمسة المشتقة منها، وهي: )اليقين ال يزال بالشك(، و)المشقة تجلب للقواعد الفقهية ا
َمٌة(، و)األمور بمقاصدها( انظر: األشباه والنظائر،  التيسير(، و)الضرر يزال(، و)العادة ُمَحكَّ

 (8، 7للسيوطي، ص)
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حصر له، ولعلها تتضمن نصفه، فإن األحكام إما لجلب المنافع أو لدفع 
المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي: حفظ الدين، 

وجاءت القاعدة الفقهية بصيغة:  ،(1)والنفس، والنسب، والمال، والعرض"
فيوجب منعه مطلقاا، ويشمل الضرر  ونصها "ينفى الضرر نفياا  ،الضرر يزال

الخاص والعام، ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة، ورفعه 
 .(2)بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره"

في الحديث نفي لمطلق الضرر باآلخرين؛ وجه الداللة في الحديث: 
ليه فساد للضروريات الخمس التي أمر ألنه يتضمن معنى الظلم، ويترتب ع

 الشرع بحفظها.

 التعقيب.

عظيمة، ومن ثم جاءت النصوص  -تعالى  -إن حرمة المسلم عند اهلل  أ( 
في الكتاب والسنة لتؤكد على صونها، وتحذر من االعتداء عليها سواء 

 باألقوال أو األفعال أو غير ذلك.

ظلم عن اآلخرين، ومنع ب( داللة اآليات التي سبق ذكرها في نفي ال
إيذائهم حفاظا على حق كل نفس من االعتداء عليها دون جريرة 
استحقت عليها هذا التعدي، وردت في سياق خاص بها إال أنه يمكن 

تحت قاعدة )العبرة بعموم  أن تفيد المعنى العام من باب أنها تندرج
                                                

 .7(، وانظر: األشباه والنظائر، للسيوطي، ص8/3846التحبير، للمرداوي ) (1)
( ط: دار الفكر _ دمشق، ط: تاسعة 2/978هي العام، أد/ مصطفى الزرقاء)المدخل الفق (2)

  .م(1968 - هـ1387)



 تأصيل فقهي -تدابري السالمة الطبية الواقية من فريوس كورونا 

 4352 دراسات اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية ال

 .(1)اللفظ، ال بخصوص السبب(

( فيه 19-دوى فيروس كورونا )كوفيدج( مما ال شك فيه أن تعمد نقل ع
إضرار بالغير؛ لما يترتب عليه من مفاسد قد تؤدي إلى قتل نفس بريئة 
أو أكثر بسبب هذا الفيروس، ومن المقرر شرعا انتفاء الضرر، 

 والضرار. 

دُّ أصال من األصول   فتحريم إحداث الضرر، والنص على منعه ي ع 
  وال العلماء في هذا المعنى:العامة في الشريعة اإلسالمية، ومن أق

يقول اإلمام الشاطبي: "الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها  
... ومنه: النهي عن التعدي على النفوس واألموال واألعراض، وعن الغصب 
والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على 

؛ فهو معنى في غاية العموم في الشريعة ال النفس أو العقل أو النسل أو المال
ويقول اإلمام الزركشي: "وأما الدليل على تحريم  (2)مراء فيه وال شك"

وجاء في  ،(3))ال ضرر وال ضرار( وهو عام" المضار، فقوله 
 . "األصل في المضار التحريم والمنع" (4)تهذيب الفروق

                                                

( الناشر: دار 4/269(، وانظر: البحر المحيط، للزركشي )3/125المحصول، للرازي ) (1)
  م(.1994 - هـ1414الكتبي، ط: أولى )

 (.3/185الموافقات ) (2)
 (.8/11البحر المحيط ) (3)
ط: دار إحياء الكتب  ،بيروت -( الناشر: عالم الكتب 1/220محمد حسين )للشيخ/  (4)

  العربية بمصر)بدون تاريخ(.
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شوقي إبراهيم عالم أنه د( أعلن مفتي الديار المصرية األستاذ الدكتور/ 
د مصابي فيروس كورونا أو من يشتبه بإصابته حضور   يحرم شرًعا تعمُّ
م قانوًنا، ويجب  ع والجماعات والمحافل، ومخالطة الناس وي جرَّ م  الج 
على المواطنين امتثال اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد 

الغراء وجوب الجمعة  من انتشار هذا الفيروس، ولقد أسقطت الشريعة
واستحباب الجماعة في مثل هذه الحاالت الوبائية، فأجازت الصالة 
ال، ونص على ذلك العلماء؛ رعايًة لسالمة الناس،  ح  في البيوت والر ِّ

ا من انتشار األمراض   .(1)ووقاية لهم من األذى، وحدًّ

ْكم المتعمد نقل العدوى بفيروس كورونا إلى غيره في بح( ـه ث ورد ح 
 - (19-قل عدوى فيروس كورونا المستجد )كوفيدن: الجناية ببعنوان

 (2):ومن أهم نتائجه، -دراسة فقهية مقارنة 
                                                

تعمد  انظر نص الفتوى كامال في الموقع الرسمي لدار اإلفتاء المصرية، اإلجابة عن (1)
 (5209)رقم مسلسل: ،م01/5/2020مريض كورونا مخالطة الناس بتاريخ 

https://www.dar-alifta.org  
أستاذ الفقه المقارن المشارك  -بحث للدكتورة/ سعاد محمد عبد الجواد بلتاجي انظر:  (2)

(، 51مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد رقم ) ،571صبجامعتي األزهر والطائف، 
م(، 2020-)صفر -ية السعودية الجمعية الفقه -سعودبن  الناشر: جامعة اإلمام محمد

وجاء بحث آخر قريب في نتائجه من هذه الدراسة، وزاد فيه ما ورد في القانون 
( في الفقه 19-السعودي، بعنوان: المسؤولية الجنائية عن فيروس كورونا )كوفيد

 -آل فهاد بن  محمدبن  عايضبن  د/خالد -دراسة مقارنة  -اإلسالمي والنظام السعودي
 -المملكة العربية السعودية -لوم الشرعية المساعد بكلية الملك فهد األمنيةأستاذ الع

م، الناشر: عبد الفتاح 2020يوليو  -( 10/106مجلة البحوث والدراسات الشرعية )
═ 

https://www.dar-alifta.org/
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أوال: يطبق القصاص على كل من تعمد نقل العدوى بفيروس كورونا إلى 
 غيره؛ لكونه قاتال عمدا عدوانا.

بة تعزيرية ثانيا: إذا لم يمت المنقول إليه العدوى، فإن المتعمد يعاقب عقو
  تناسب اآلثار التي أحدثتها العدوى به.

ثالثا: إذا حدثت العدوى بالفيروس خطأا أو جهالا أو نسياناا، ومات المنقول 
 إليه العدوى فالحكم أنه قتل خطأ، يستوجب الدية والكفارة.

رابعا: إذا لم يمت فإن المتسبب في العدوى ال يأثم، إال أن عليه ضمان ما 
 ضرر نتيجة نقله العدوى.تسبب فيه من 

 

 

h 

 

 

                                                
═ 

  .محمود إدريس
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 املبحث اخلامس

 وتكفينه، والصالة عليه، ثم دفنه غسل املتوفى بفريوس كورونا، 
قة، وأحسن تصوير }َلَقد   -سبحانه  -إن اهلل   خلق اإلنسان في أعدل ِخل 

ِويٍم{  َسِن َتق  ن َساَن ِفي أَح  ِ َنا اإل  م بني آدم، وفضلهم على (4)التين:َخَلق  ، وكرَّ
َناُهم  ِمَن  ِر َوَرَزق  َبّرِ َوال َبح  َناُهم  ِفي ال  َنا َبِني آَدَم َوَحَمل  م  كثير من خلقه } َوَلَقد  َكرَّ

 } ِضيالا َنا َتف  ن  َخَلق  َناُهم  َعَلى َكِثيٍر ِممَّ ل  َباِت َوَفضَّ ّيِ ويظهر  (70)اإلسراء:الطَّ
في البر حملهم تكريمه لهم في الهيئة التي خلقهم عليها، وجمال صورهم، و

م بأكل ، وفي البحر على الفلك التي سخرها لهم، وخصهعلى ظهور الدواب
ولبس الملبس؛ لتمكنهم من العمل بأيديهم  الطيب من المطعم والمشرب،

 (1)مما ال ينبغي لغيرهم

للمسلم أن جعله ال ينجس حيا، وال بعد  -سبحانه  -ومن تكريم اهلل  
نَّطَ موته، ورد في صحيح البخاري "حَ 

ناا ِلَسِعيدِ  -  -ابن عمر  (2) بن  اب 
أ   ٍد، َوَحَمَلُه، َوَصلَّى َوَلم  َيَتَوضَّ ِلُم الَ : "-  -وقال ابن عباس َزي  الُمس 

تاا تُهُ "، وقال سعيد: "َين ُجُس َحيًّا َوالَ َمّيِ ا َما َمِسس  " وقال النبي َلو  َكاَن َنِجسا
" : ِمُن الَ َين ُجُس ي شرحه "أراد بذلك نفي هذا جاء ف (3)"الُمؤ 

                                                

م(، 2000-هـ1420( الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: أولى )17/501انظر: تفسير الطبري ) (1)
  (10/293وانظر: القرطبي)

معنى َحنََّط: "أي طيبه بالحنوط، وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة" فتح  (2)
  (.3/126الباري )

( باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وفي موطأ اإلمام مالك "مالك، عن 2/73) (3)
═ 
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 (1)الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازا"

 (19-أوال: غسل املتوفى بفريوس كورونا )كوفيد
للمسلم شرع غسله بعد موته "غسل الميت  -تعالى  -من تكريم اهلل  

، وجعل غسل الميت حقا واجبا على أخيه المسلم، فعن أبي (2)ُشرع كرامة له"
ِلِم يقول: " معت رسول اهلل قال: س هريرة  َحقُّ الُمس 

الَِم، َوِعَياَدُة الَمِريِض، َواتَِّباُع الَجنَائِِز، َوِإَجاَبُة  ٌس: َردُّ السَّ ِلِم َخم  َعَلى الُمس 
ِميُت الَعاِطِس  َوِة، َوَتش  ع  قال اإلمام النووي: "التكفين واجب وهو  (3)"الدَّ

 (4)ة عليه، ودفنه"إجماع في حق المسلم، وكذلك غسله، والصال

( إجراءات التعامل مع جثث who)لقد أصدرت منظمة الصحة العالمية 
الموتى بفيروس كورونا، بشأن استخدام معدات الحماية الشخصية لكل 

 (5)شخص يباشر التعامل مع الجثث، وأكدت على ثالثة أمور:
                                                

═ 

زيد، وحمله ثم دخل المسجد، فصلى ولم بن  عمر حنط ابنا لسعيدبن  نافع، أن عبد اهلل
 (2/34توضأ" )ي

 .(3/127فتح الباري، البن حجر ) (1)
 (.1/301بدائع الصنائع، للكاساني ) (2)
(، وصحيح 1240( باب األمر باتباع الجنائز، حديث رقم )2/71صحيح البخاري ) (3)

 (.2162( باب من حق المسلم للمسلم رد السالم، حديث رقم )3( )4/1704مسلم )
 .(8/129صحيح مسلم بشرح النووي ) (4)
الوقاية من العدوى ومكافحتها ألغراض التدبير المأمون لجثث الموتى في سياق عدوى  (5)

أيلول/سبتمبر  4 -منظمة الصحة العالمية  -( 2ص ) ،إرشادات مبدئية -(  19-)كوفيد
 م. 2020
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الحرص الشديد على صون واحترام كرامة المتوفين، وتقاليدهم  األول:
لدينية على اختالفها، ورغبات أسرهم قدر اإلمكان، بما يضمن سالمة ا

 الجميع.

الحرص التام، في جميع التدابير، على صون كرامة المتوفى بما  الثاني:
 .يضمن تفادي العجلة في التخلص من جثته

يجب أن تتعامل السلطات المختصة في الدولة مع كل جثة على  الثالث:
  للتأكد من معرفة سبب الوفاة.أساس أنها حالة مفردة، 

 (1):عند الغسل أهم إجراءات التعامل مع جثث الموتى بفيروس كورونا

تَُعدُّ سالمة وعافية األشخاص المعنيين بتجهيز جثث الموتى أمرا   -1
حيويا، فينبغي لموظفي الرعاية الصحية، أو العاملين في دور خدمات 

اسبة، وفقا للتدابير الجنائز ارتداء معدات الحماية الشخصية المن
 .االحترازية المعيارية، وتقييم المخاطر

كمامة  -رداء مانع للسوائل  -األدوات الموصى بارتدائها: قفازات   -2
 -حماية للعينين بواسطة درع واق للوجه أو نظارات واقية  -طبية 

                                                

وانظر: إجراءات التعامل مع حاالت الوفاة بمرض الكورونا  ،(4، 3السابق نفسه، ص ) (1)
(covid-19)  د/ عالء عيد رئيس قطاع  -الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصري

دليل  -(، وانظر: إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث 1الطب الوقائي. انظر: ملحق رقم )
ميداني موجه للمستجيب األول، إجراءات السالمة الوقائية للذين يمسون الجثث، ص 

االتحاد الدولي  -ظمة الصحة العالمية من -(، منظمة الصحة للبلدان األمريكية 6)
 لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
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 أحذية طويلة.

ية االلتزام المشدد بخلع الواقيات بطريقة صحيحة بعد االنتهاء من عمل  -3
الغسل، واالهتمام بغسل األيدي بالماء والصابون، ثم تعقيمها 

 باستخدام الكحول.

 فلهمإذا كان أفراد أسرة المتوفى يرغبون في إلقاء نظرة على الجثمان   -4
ذلك، لكن مع عدم لمس الجثة أو تقبيلها، مع وجود مسافة ال تقل عن 

ثم  متر بين الشخص والشخص اآلخر، وااللتزام بلبس الكمامة،
 تنظيف أيديهم بعد ذلك.

ورد في كالم الفقهاء ما يدل على تأصيل هذه اإلجراءات مراعاة لحرمة  
جثة المتوفى، وحقه في الغسل، بما ال يؤثر على سالمة جسد الميت عند 

 تغسيله، وسالمة من يقوم على تغسيله، ومن ذلك:

ن شرائط وجوب الغسل وجود الماء، فإمن  المذهب الحنفي: جاء في 
عدم الماء أو تعذر استعماله، فإنه يتنقل الحكم إلى التيمم "فسقط الغسل، 
ولكن ييمم بالصعيد ألن التيمم صلح بدال عن الغسل في حال الحياة فكذا 

 (1)بعد الموت"

َشى تمزقه عند تغسيله  المذهب المالكي:وورد في   كيفية غسل من يُخ 
غمرت القروح جسده، "وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت وقد 

، قال: يصب عليه الماء صبا على قدر (2)وهم يخافون غسله أن يتزلع
                                                

 .(1/304بدائع الصنائع، للكاساني ) (1)
ٍل ... َتَزلََّعت  َيُدُه:  (2) ِء ِفي َخت  ي  ُع: اسِتالُب الشَّ ل  يتزلع معناه: يتشقق جسده ويتمزق " الزَّ

═ 



 الفقه العـــام

 4359 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

وقيل في حالة انتشار األوبئة وكثرة الموتى يكتفى في تغسيلهم  ،(1)طاقتهم"
مرة واحدة، أو صب الماء عليهم "ال بأس عند الوباء وما يشتد على الناس من 

احدة بغير وضوء يصب الماء غسل الموتى لكثرتهم أن يجتزئوا بغسلة و
قيل إن عند زيادة أعداد الموتى، وفقدان من يقوم بتغسيلهم، و، (2)عليهم صبا"

يجوز دفنهم بال غسل "فال بأس أن يدفنوا بغير غسل إذا لم يوجد من يغسلهم 
 (3)ويجعل النفر منهم في قبر واحد"

عاة يستبدل غسل من مات محترقا بالتيمم مرا المذهب الشافعي:وفي  
"ولو احترق مسلم ولو غسل لهرى ال يغسل بل ييمم محافظة  لسالمة الجثة

وقيل بوجوب التيمم في هذه الحالة؛ لتعذر  ،(4)علي جثته لتدفن بحالها"
الغسل "إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم 

 .(5)يغسل بل ييمم وهذا التيمم واجب ألنه تطهير"

غسل من مات بسبب المرض أو االحتراق أو  ذهب الحنبلي:الموفي  
عليه، دون أن يمسه الغاسل إن كان تغسيله يؤدي  الغرق يكون بصب الماء

ويعدل عن صب الماء إن كان يؤذيه إلى تيممه؛  أثناء الغسل إلى تقطع جسده

                                                
═ 

" لسان العرب، البن منظور، مادة ) َقت    .زلع(َتَشقَّ
 (.1/261المدونة، لإلمام مالك ) (1)
 .(3/46التاج واإلكليل، للمواق ) (2)
 .السابق نفسه (3)
 بيروت)بدون تاريخ(. -(، الناشر: دار الفكر5/130فتح العزيز، للرافعي ) (4)
 .(5/178) المجموع للنووي (5)
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، (1)ألنه يشبه الحي الذي يتأذى باستخدام الماء لعلة به "والمجدور
ل، وإن خيف تقطعه بالغسل صب والمحترق،  والغريق، إذا أمكن غسله ُغّسِ

عليه الماء صبا، ولم يمس، فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل، وييمم إن 
 .(2)أمكن، كالحي الذي يؤذيه الماء"

 التعقيب.

غسل الميت تكريما له وتعظيما، وجعله حقا واجبا  -تعالى  -شرع اهلل  أ( 
ن مات محترقا أو مجدورا أو ما شابه فإنه له، لكن إذا تعذر تغسيله بأ

يعدل عن الغسل إلى صب الماء عليه مرة واحدة دون دلك حفاظا 
على جثته من التمزق أو التشقق، فإن خيف على الجثة من ذلك، فإنه 
يعدل إلى تيممه، فإن تعذرت الطرق والوسائل التي يمكن استعمالها 

األوبئة وكثرة الموتى في الغسل أو التيمم كما يحدث عند انتشار 
وفقدان من يقوم بمهمة التغسيل فإنه يمكن األخذ بقول الدفن بال 
غسل، إال أن هذا القول ينبغي عدم اللجوء إليه إال في الضرورة 
القصوى؛ نظرا للتطور الهائل لألجهزة المستخدمة في حياتنا 

أن  المعاصرة؛ إذ ربما يوجد جهاز يقوم بعملية التغسيل أو التيمم دون
يكون المباشر للغسل أو التيمم من البشر، بما يضمن المحافظة على 
جسد الميت، وحرمته من جهة، وسالمة أن يكون الغاسل إنسانا من 

 جهة أخرى.
                                                

تلئة بالماء المجدور: المصاب بمرض الُجَدِري، وهو قروح تصيب جلد اإلنسان مم (1)
  .والَتَقيَُّح. انظر: لسان العرب، البن منظور، مادة )ج، د، ر(

  .(2/402في المغني البن قدامة ) (2)
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عن   ب( أجاب مفتي الديار المصرية األستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم عالم
ميت فتوى عدم تغسيل المتوفى بفيروس كورونا، بأنه يجوز دْفن  ال

( الوبائي من غير تغسيل إذا كان الغسل 19-بفيروس كورونا )كوفيد
متعذًرا؛ لكونه مظنَّة حصول العدوى وانتقال المرض، وأنَّ األصل  

ر ره هو التيمم، فإن تعذَّ ك،  الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذُّ ت رِّ
وسقطت المطالبة به شرًعا، لكن يبقى تكفين الميت، والصالة عليه، 

 التي مع مراعاة القرارات االحتياطية واإلجراءات الوقائية نهودف
ة   (1)اتخذتها المنظمات المختصَّ

ج( أصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي توصياته عن الندوة الطبية الفقهية 
من ( وما يتعلق به 19-}فيروس كورونا المستجد )كوفيد الثانية

 (2)ومنها:معالجات طبية وأحكام شرعية{ 

ر فالتيمم، فإن  يجب - تغسيل الموتى وتكفينهم ولو برش الماء، فإن تعذ 
ر، يسقط وجوب الغسل مع الحرص على التقيد بتعليمات الصحية  تعذ 
الوقائية، ومراعاتها في التكفين والدفن، ثم يصلى عليه، وال يجوز حرق 

                                                

تعمد  انظر نص الفتوى كامال في الموقع الرسمي لدار اإلفتاء المصرية، اإلجابة عن (1)
 ( 5210) رقم مسلسل: ،م01/5/2020مريض كورونا مخالطة الناس بتاريخ 

https://www.dar-alifta.org 

-كوفيد(انظر: توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية بعنوان: }فيروس كورونا المستجد  (2)
{ التي نظمها مجمع الفقه  ( وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية19

 هـ1441من شعبان  23 -عن بعد  -اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي م.2020من إبريل  16وافق الم

 http://www.iifa-aifi.org  

http://www.iifa-aifi.org/
http://www.iifa-aifi.org/
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 جثامين المسلمين في أي حال من األحوال.

لتحكم عن بعد؛ لكونها تجمع بين يجوز غسل موتى األوبئة بأجهزة ا -
الوفاء بشروط وواجبات وسنن غسل الموتى في الشريعة اإلسالمية من 
جهة، واالشتراطات الصحية والبيئية المرعية من جهة أخرى، والدعوة 
موجهة للمختصين في هذا الشأن من المسلمين للمسارعة بإنتاج مثل 

 هذه األجهزة.

 (19-رونا )كوفيدثانيا: تكفني املتوفى بفريوس كو

يراعى عند تكفين جثث الموتى بفيروس كورونا التأكد من تطبيق 
 (1)إجراءات السالمة الطبية:

ات الوقاية الشخصية يجب على القائمين بالتكفين مراعاة إجراء -1
ارتداء عباءة سميكة تغطي الذراعين والصدر، وتمتد إلى على) وتشتمل

قفاز يغطي العباءة عند  - ماسك تنفسي عالي الكفاءة -أسفل الركبة 
 (بالستيكي طويل حذاء -غطاء الرأس  -واقي الوجه  -الرسغ 

 تغطية أجزاء الجثة التي يحدث منها إفرازات بضمادات غير منفذة. -2
ينصح باستخدام كيس للجثث، أو أغطية بالستيكية على أن تكون  -3

                                                

الصادر عن  (covid-19)انظر: إجراءات التعامل مع حاالت الوفاة بمرض الكورونا  (1)
د/ عالء عيد رئيس قطاع  -إجراءات الغسل والتكفين  -وزارة الصحة والسكان المصري 

(، وانظر: الوقاية من العدوى ومكافحتها ألغراض 1الطب الوقائي، انظر: ملحق رقم )
، 3إرشادات مبدئية، ص ) -( 19-التدبير المأمون لجثث الموتى في سياق عدوى )كوفيد

 .م2020أيلول/سبتمبر  4 -منظمة الصحة العالمية  -( 4
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 مانعة للتسرب، أو تابوت لنقل جثمان المتوفى.
  أو مناولتها إلى أدنى حد ممكن.تقليل تحريك الجثة  -4
بعد االنتهاء من عملية  االلتزام المشدد بخلع الواقيات بطريقة صحيحة -5

واالهتمام بغسل األيدي بالماء والصابون، ثم تعقيمها  التكفين
 بالكحول.

لقد ُشِرع تكفين الميت في الشريعة اإلسالمية تكريما له كالغسل؛ ألن  
موته، كما كان ستره واجبا في حياته، وحكمه المقصد منه ستر اإلنسان بعد 

الوجوب "على سبيل الكفاية قضاء لحق الميت، حتى إذا قام به البعض يسقط 
 (1)"ألن حقه صار مقضيا عن الباقين؛

والشرع دائما يحب اإلتقان في العمل، ويحث عليه، ومن ثم فإنه ورد  
"إذا كفن  : قال النبي في السنة المطهرة التوجيه بتحسين الكفن،

إحسان الكفن "ليس  عنذكر اإلمام النووي  (2)أحدكم أخاه، فليحسن كفنه"
المراد بإحسانه: السرف فيه والمغاالة ونفاسته، وإنما المراد: نظافته ونقاؤه 
وكثافته وستره وتوسطه، وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا ال أفخر منه 

لكفن أن يكون نظيفا، لونه أبيض "من ، وقيل: إن المراد بإحسان ا(3)وال أحقر"

                                                

( الناشر: 139: جامع األمهات، البن الحاجب، ص)(، وانظر1/306بدائع الصنائع ) (1)
م(، وانظر: المجموع، للنووي 1998-هـ1419دمشق، بيروت، ط: أولى) -اليمامة 

 (.2/388(، وانظر: المغني، البن قدامة )5/188)
  .(943( باب في تحسين كفن الميت، حديث رقم )15( )2/650صحيح مسلم ) (2)
 .(7/11صحيح مسلم بشرح النووي ) (3)
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 (1)ثوب نقي أبيض أو ثياب بيض فقد أحسن" في أخاه كفن

  التعقيب.

أ( إن الشرع الحنيف شرع أحكاما لإلنسان في كل مرحلة من حياته بما 
ال يعني انقطاع األحكام عنه، بل إن الميت تتعلق به  يناسبها، والموت

 ا له، ثم الصالة عليه، وأخيرا دفنه.أحكام، منها: تغسيله، وتكفينه تكريم

ب( جاء في السنة توجيه نبوي كريم بإحسان الكفن بما يستر جسد الميت، 
 بال إسراف، أو مغاالة.

عن  ج( أجاب مفتي الديار المصرية األستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم عالم
فتوى كيفية تكفين المتوفى بفيروس كورونا بأن ما يقوم  به 

ة المصرية بتجهيز المتوفى بفيروس المتخصصون من  وزارة الصحَّ
د ٍ لحفظه من تسريب  ع  كورونا، وتكفينه في كيس مناسب لحالته وم 
السوائل، هو أمٌر جائٌز شرًعا، وال يخرج عن معنى الكفن الذي أجازه 
ظ مِّ آثاره وأهمية تبعاته؛ فهو  الشرع عند الحاجة؛ بل تتأكد مشروعيَّته لعِّ

ة الميت وستر عورته فإن فيه حفظًا لنفس الحي من كما فيه صيانة حرم
ا، وهو عدوى هذا الفيروس الذي تم إعالنه وباء عالمي خطورة انتقال

  .(2)امعتبر شرعمقصد 

                                                

 .(3/19االستذكار، البن عبد البر ) (1)
تعمد  انظر نص الفتوى كامال في الموقع الرسمي لدار اإلفتاء المصرية، اإلجابة عن (2)

 (5244) رقم مسلسل: ،م01/05/2020مريض كورونا مخالطة الناس بتاريخ 
 https://www.dar-alifta.org 
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 (.19-ثالثا: الصالة على املتوفى بفريوس كورونا )كوفيد
يراعى عند الصالة على الموتى بفيروس كورونا تطبيق إجراءات 

 (1)السالمة الطبية:
وضع الميت في صندوق محكم الغلق، قابل للتطهير، مع مراعاة عدم  -1

 فتحه إال بالمدفن.
 يراعى أثناء صالة الجنازة عدم فتح الصندوق ألي سبب. -2
االلتزام بمسافة ال تقل عن متر ونصف بين كل من يحضر صالة  -3

 الجنازة، ولبس الكمامة الطبية.
 تقليل عدد من يحضر صالة الجنازة. -4

لشرع للمتوفى شرع الصالة عليه "وهذه الصالة شرعت ومن تكريم ا 
، وجعل حكمها الوجوب الكفائي؛ ألنها حقا له "واإلجماع (2)لتعظيم الميت"

منعقد على فرضيتها ... إال أنها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن 
  (3)الباقين ... وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض"

                                                

الصادر عن  (covid-19)ض الكورونا انظر: إجراءات التعامل مع حاالت الوفاة بمر (1)
د/ عالء عيد رئيس  -إجراءات نقل الجثة ودفنها  -وزارة الصحة والسكان المصري 

هل تُلغى صالة الجنازة على الموتى  وانظر: ،(2انظر: ملحق رقم ) قطاع الطب الوقائي،
المية د/ أحمد الداودي، المستشار القانوني لشؤون الشريعة اإلس بسبب فيروس كورونا؟

 والفقه اإلسالمي باللجنة الدولية للصليب األحمر
 https://blogs.icrc.org/alinsani/2020/04/25/3707 

 .(1/315بدائع الصنائع، للكاساني ) (2)
(، وانظر: األم، لإلمام الشافعي 1/148، وانظر: حاشية الدسوقي )(1/311السابق نفسه ) (3)

═ 
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في استيفاء حق الدفن للميت وقدمته ولقد بالغت الشريعة المطهرة  
فت ألجله صالة الجنازة؛ فشرعت بال أذان أو إقامة،  على ما عداه؛ حتى خفَّ

وبال ركوع أو سجود، واقتصرت على أربع تكبيرات، ولم تشرع فيها قراءة 
 .(1)بعد الفاتحة

ومن باب التخفيف، فإنه تجوز صالة الجنازة في األوقات التي يكره  
وقيل  ،(2)"واألولى أن ال يؤخر صالة الجنازة ألن تأخيرها مكروه" الصالة فيها

ان تجوز الصالة على الميت قبل صالة الجمعة إن حضرت الجنازة "وقد ك
بعض العلماء ... إذا جاءوا بالميت إلى المسجد، صلى عليه قبل الخطبة، 
ويأمر أهله أن يخرجوا إلى دفنه ويعلمهم أن الجمعة ساقطة عنهم إن لم 

، وقال اإلمام النووي: "ولو حضرت جنازة وجمعة ولم (3)يدركوها بعد دفنه"
 .(4)يضق الوقت قدمت الجنازة بال خالف نص عليه واتفقوا عليه"

وجاء في السنة تعظيم أجر الصالة على الجنازة، فعن أبي هريرة  
                                                

═ 

( الناشر: دار الكتب العلمية، ط: 1/362)(، وانظر: الكافي، البن قدامة 1/312)
  م(.1994 - هـ1414أولى)

 االمتناع عن دفن موتى كورونا انظر: الموقع الرسمي لدار اإلفتاء المصرية، اإلجابة عن (1)
 https://www.dar-alifta.org( 5002) م، رقم مسلسل:12/04/2020بتاريخ 

(، وانظر: 83ات، البن الحاجب، ص )(، وانظر: جامع األمه2/55البناية، للعيني ) (2)
 - هـ1396( ط: مصطفى البابي الحلبي، ط: ثالثة )1/175المهذب، للشيرازي )

 (.1/239م(، وانظر: الكافي، البن قدامة )1976
 ( الناشر: دار التراث)بدون تاريخ(.2/220المدخل، البن الحاج ) (3)
 .(5/56المجموع ) (4)
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  قال: قال رسول اهلل من شهد الجنازة حتى يصلى" :
عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان"، قيل: وما القيراطان؟ 

ورد في شرحه "القيراط مقدار من الثواب  ،(1)قال: "مثل الجبلين العظيمين"
عند اهلل تعالى وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا  معلوم

 .(2)الموضع"

 التعقيب.

حث الشرع على شهود الصالة على الجنازة، واتباعها حتى يتم دفنها،  -1
 فعظم األجر والثواب على ذلك.

الصالة على الجنازة مرحلة من مراحل تكريم الميت بعد تغسيله  -2
 وتكفينه.

الة على الجنازة، وحث على عدم راعى الشرع التخفيف في الص -3
 تأخيرها؛ حفاظا على حرمة الميت.

 أصدر مفتي الديار المصرية األستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم عالم -4
-فتوى عن حكم صالة الغائب على المتوفى بفيروس كورونا )كوفيد

( بأن األصل في صالة الجنازة أن يكون الميت حاضًرا بين يدي 19
حالة تعذر حضور بعض المصلين ألداء الصالة  اإلمام والمصلين، وفي

ب ل الدولة فال يوجد  على الجنازة بسبب اإلجراءات االحترازية من قِّ
                                                

حديث رقم  فضل الصالة على الجنازة واتباعها، ( باب17( )2/652صحيح مسلم ) (1)
(945). 

 .(7/14صحيح مسلم بشرح النووي) (2)
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مانع شرعا من أداء صالة الغائب على هذا الميت، مع مراعاة أنه 
يشترط لصحة هذه الصالة توافر أركان وشروط وسنن صالة الجنازة 

 .(1)على الميت الحاضر

ْكم الصال -5 ة على الغائب لمن تٌوفي بفيروس كورونا في بحث ورد ح 
 -( 19-فيد: أحكام الصالة على الغائب زمن جائحة كورونا )كوبعنوان

 (2):ومن أهم نتائجه -دراسة مقارنة 
أ( اختلف الفقهاء في الصالة على الغائب، على قولين، والراجح 

 مشروعيتها.

بال عذر، إذا كانت ب( اتفق المجيزون لصالة الغائب على منع إقامتها 
 الجنازة داخل البلد.

ج( اختلف المجيزون لصالة الغائب في مشروعية إقامتها في البلد إذا 
جدت المشقة والعذر فأجازها الشافعية، ومنعها الحنابلة.  و 

د( اتفق الشافعية والحنابلة على جواز إقامة الصالة على الغائب إذا كان 
 خارج البلد.

                                                

صالة  انظر نص الفتوى كامال في الموقع الرسمي لدار اإلفتاء المصرية، اإلجابة عن (1)
 ( 5013) رقم مسلسل: ،م09/07/2020الغائب على المتوفى بفيروس كورونا بتاريخ 

https://www.dar-alifta.org 

أستاذ الفقه المساعد بقسم الشريعة  -انظر: بحث للدكتور/ صالح نبيل صالح الدريب  (2)
(، 21، 20ص ) -السعودية  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء  -اإلسالمية 

الناشر: عبد  ،،(102(، العدد رقم )10مجلة البحوث والدراسات الشرعية، المجلد )
 م(.2020-إبريل -هـ1441)رمضان  -س الفتاح محمود إدري
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 (.19-فريوس كورونا )كوفيدرابعا: دفن املتوفى ب

(، والتقرير الصادر عن وزارة whoأوصت منظمة الصحة العالمية ) 
الصحة والسكان المصري )قطاع الطب الوقائي( بمجموعة من اإلجراءات في 

 (1)دفن جثث الموتى بفيروس كورونا:
 ال يتم نقل الموتى باستخدام سيارة اإلسعاف.  -1
 ارة نقل الموتى عند نقل الجثة.يراعى تواجد أقل عدد ممكن في سي  -2
يجب على المتواجدين في السيارة بجانب الجثة ضرورة االلتزام   -3

 بارتداء الواقيات الشخصية المناسبة 
ينبغي أن تقتصر المشاركة في إجراءات الدفن على أقل عدد ممكن   -4

 من األشخاص.
ينبغي لألشخاص المكلفين بوضع الجثة في القبر ارتداء قفازات غير   -5

منفذة للماء، والكمامة الطبية، ثم غسل أيديهم بالماء والصابون فور 
 االنتهاء من مراسم الدفن.

 ينبغي عدم مشاركة المرضى مراسم الدفن.  -6
يجب االلتزام بتنظيف وتطهير كافة األسطح التي تالمست مع الجثة   -7

 بما في ذلك أسطح سيارة نقل الموتى، وصندوق نقل الموتى.
                                                

انظر: الوقاية من العدوى ومكافحتها ألغراض التدبير المأمون لجثث الموتى في سياق  (1)
 4 -منظمة الصحة العالمية  -( 5، 4إرشادات مبدئية، ص ) -( 19-عدوى )كوفيد
ت م، وانظر: إجراءات نقل الجثة بعد الغسل والتكفين، وإجراءا2020أيلول/سبتمبر 

د/ عالء عيد رئيس قطاع الطب  -الدفن، الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصري 
  (.2الوقائي، انظر: ملحق رقم )
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لإلنسان بعد موته شرع له الدفن،  -سبحانه  -يم اهلل إن من تمام تكر 
َبَرُه {  -تعالى  -قال  فجعل القبر سترا يواَرى فيه  (21)عبس:} ثُمَّ أََماَتُه َفأَق 

اإلنسان إكراما له، وصونا لجسده حتى ال تأكله الجوارح من الطيور أو 
َعدُّ أحد والمقصود بتمام التكريم أن دفن الميت يُ  ،(1)الوحوش والبهائم

األركان األربعة التي تجب على الحي في حق الميت المسلم؛ ألن "من حق 
، (2)المسلم على أخيه المسلم أربعا: غسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه"

وجعل هذا الحق واجبا كفائيا "الدليل على وجوبه: توارث الناس من لدن آدم 
لى تاركه، وذا دليل إلى يومنا هذا مع النكير ع -صلوات اهلل عليه  -

 "وأجمعوا على وجوب الدفن". (4)، وجاء في بداية المجتهد(3)الوجوب"
ها، عن أبي وجاء في السنة المطهرة الحث على السرعة بالجنازة لدفن 
ِجَناَزِة، َفِإن  تَُك قال: " عن النبي   هريرة ِرُعوا ِبال  أَس 

ُمونََها، َوِإن  َيُك  ٌر تَُقّدِ ، (5)"ِسَوى َذِلَك، َفَشرٌّ َتَضُعوَنُه َعن  ِرَقاِبُكم   َصاِلَحةا َفَخي 
قوله )أسرعوا( أي أنه "يستحب اإلسراع لكن بحيث ال ينتهي إلى شدة يخاف 

                                                

 .(19/219تفسير القرطبي ) (1)
 .(3/237المدخل، البن الحاج ) (2)
 .(1/318بدائع الصنائع، للكاساني ) (3)
لناشر: دار الكتب العلمية ( ا3/24(، وانظر: الحاوي، للماوردي )1/258البن رشد ) (4)

(، الناشر: دار 2/239م(، وانظر: اإلنصاف، للمرداوي )1999-هـ1419بيروت ط: أولى)
 إحياء التراث العربي)بدون تاريخ(.

(، وانظر: صحيح 1315( باب السرعة بالجنازة، حديث رقم )2/86صحيح البخاري ) (5)
 (. 944)( باب اإلسراع بالجنازة، حديث رقم 16) (2/651مسلم )
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معها حدوث مفسدة بالميت، أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئال ينافي 
وقوله )بالجنازة( ، (1)المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم"

  (2)لمقصود "بحملها إلى قبرها"ا

استحباب التعجيل بالجنازة حتى يدفن الميت  وجه الداللة في الحديث:
 في قبره.
 -عن ابن عمر ومن األحاديث التي تؤكد على اإلسراع في الدفن، 
 -  قال: سمعت النبي  يقول: "إذا مات أحدكم فال

ر: "ويؤيده حديث ابن قال اإلمام ابن حج (3)تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره"
 .(4)عمر ... أخرجه الطبراني بإسناد حسن"

ومن باب اإلسراع بدفن الجنازة، أجاز الحنفية لمن خشي أن تفوته  
الجنازة، التيمم رغم وجود الماء، والضابط عندهم في ذلك "كل ما يفوت ال 
 إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء ... وكذلك صالة الجنازة تفوت

والمقصود أن االشتغال بالوضوء يستغرق وقتا يلزم معه فوات  ،(5)ال إلى بدل"
صالة الجنازة، ومن ثم أجازوا التيمم "والفقه فيه أن التوضؤ بالماء إنما يلزمه 
إذا كان يتوصل به إلى أداء الصالة وهنا ال يتوصل بالتوضؤ إلى أداء الصالة؛ 

                                                

 (.7/12(، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي )3/183فتح الباري، البن حجر ) (1)
 .(3/184فتح الباري، البن حجر ) (2)
 القاهرة )بدون تاريخ(. -(، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 12/444معجم الطبراني الكبير ) (3)
 .(3/184فتح الباري ) (4)
 .(1/119للسرخسي ) المبسوط، (5)
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 .(1)ألنه تفوته الصالة لو اشتغل بالوضوء"

"وإن  ويجوز التيمم مع وجود الماء في إحدى الروايتين عند الحنابلة 
خاف فوت الجنازة فكذلك في إحدى الروايتين ... واألخرى، يباح له التيمم، 

، ومنعه المالكية والشافعية "واختلفوا في جواز التيمم لها إذا (2)ويصلي عليها"
 (3)لي عليها بتيمم"خيف فواتها... وقال مالك والشافعي وأحمد: ال يص

 التعقيب.

لَّ الشرع على استحباب المبادرة إلى إتمام دفن الميت، وحث على  -1 د 
ذلك بما ورد من نصوص تؤكد عليه؛ حيث إنه المرحلة األخيرة 

 لتكريمه بعد الغسل والتكفين، والصالة عليه.
يحسن اإلشارة إلى الحكم الفقهي لواقعة حدثت في إحدى القرى  -2

فض أهالي القرية دفن إحدى طبيبات القرية في مدفن المصرية حيث ر
أسرتها بعد وفاتها متأثرة بفيروس كورونا بسبب مباشرتها المستمرة 
لعالج المصابين بهذا الفيروس، فتدخلت قوات األمن، ومكنت أسرتها 

  من دفنها.
 فأصدر مفتي الديار المصرية األستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم عالم 

لواقعة تبين حكم االمتناع عن دفن موتى كورونا، بأن ما فتوى عن هذه ا
دُّ من األفعال المحرمة، والمواقف المشينة؛ ألن فيها تعديا على  حدث ي ع 

                                                

  .(1/119مبسوط، للسرخسي )ال (1)
 .(1/196المغني ) (2)
 (.1/314(، وانظر: األم، لإلمام الشافعي )1/257بداية المجتهد، البن رشد ) (3)
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حقوق اآلدمية، وفتحا لباب الفتنة والشر، وال يجوز لإلنسان أن يحرم أخاه 
اء والمتوفى بوب ،- تعالى -من حق منحه مواله إياه بأن يدفن في أرض اهلل 

؛ ألنه مبطون، والمبطون  -تعالى  -كورونا نحتسبه من الشهداء عند اهلل 
؛ لشدة ما يلقاه، من األلم والمعاناة، صابًرا محتسًبا على بلواه، (1)شهيد

ويجب على من شهد دفن الموتى بفيروس  ،أشد -تعالى  -فحرمته عند اهلل 
ذا االحترام إذا كان كورونا أن يتعامل مع جثثهم بموفور االحترام، ويتأكد ه

المتوفى من األطباء الذين لم يمتنعوا عن معالجة المصابين بهذا الوباء، كما 
يجب المسارعة إلى دفنهم بالطريقة الشرعية المعهودة مع االلتزام الكامل 
بتطبيق كافة تدابير السالمة الطبية لضمان عدم انتقال العدوى ألحد 

 .(2)المشاركين في إجراءات الدفن

علق بدفن المتوفى بفيروس كورونا سؤال، هل يجوز دفنه في تابوت يت -3
د ٍ لذلك؛ خوًفا من انتقال العدوى لألصحاء؟ ع    م 

عن  أجاب مفتي الديار المصرية األستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم عالم 
هذا السؤال بأنه يجوز دفن الموتى في هذه التوابيت التي تحمي الميت 

جهة، وتحافظ على المشاركين في الدفن من  وتحفظ حرمته وكرامته من
انتقال العدوى إليهم من جهة أخرى، وأن الدفن في التابوت ال يخرج عن 

                                                

"َمن  ُقِتَل ِفي َسِبيِل اهلِل َفُهَو َشِهيٌد، َوَمن  َماَت ِفي َسِبيِل اهلِل  :قال رسول اهلل  (1)
ِن َفُهَو َشِهيٌد" صحيح َفُهَو َشِهيٌد، َوَمن  َماَت ِفي ال َبط  طَّاُعوِن َفُهَو َشِهيٌد، َوَمن  َماَت ِفي ال 

 (.1915( باب بيان الشهداء، حديث رقم )51( )3/1521مسلم )
 االمتناع عن دفن موتى كورونا انظر: الموقع الرسمي لدار اإلفتاء المصرية، اإلجابة عن (2)

 https://www.dar-alifta.org( 5002) م، رقم مسلسل:12/04/2020بتاريخ 
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 4374 دراسات اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية ال

 .(1)معناه الشرعي، مع مراعاة تطبيق إجراءات السالمة الطبية

يتعلق بدفن المتوفى بفيروس كورونا سؤال آخر، هل يجوز تأخير دفن  -4
 الميت للتطهير من فيروس كورونا؟

عن  اب مفتي الديار المصرية األستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم عالمأج 
هذا السؤال بأن األصل فيمن ت وفي اإلسراع في تجهيزه ودفنه دون تأخير، 
لكن يجوز تأخير دفن الميت إذا وجدت حاجة أو مصلحة تقتضي تأخير دفنه، 

الموتى ما لم ي خش  تغيُّره، والمتوفى بفيروس كورونا محفوٌظ داخل ثالجة 
ة لذلك، وتأخير جثمانه في هذا المكان ال يخرج عن كونه مصلحة  عدَّ الم 
؛ لِّما فيه من تحجم عدواه عن  ، والحاجة  فيه آك د  للحي، بل المصلحة  فيه أشدُّ

األحياء، حتى ال ي صابوا بهذا الفيروس
(2). 

h 

 

                                                

انظر: الموقع الرسمي لدار اإلفتاء المصرية، اإلجابة عن دفن المتوفى بفيروس كورونا  (1)
 (5237) م، رقم مسلسل:1/05/2020بتاريخ  في تابوت،

https://www.dar-alifta.org 
هير من انظر: الموقع الرسمي لدار اإلفتاء المصرية، اإلجابة عن تأخير دفن الميت للتط (2)

 ( 5206) م، رقم مسلسل:1/05/2020بتاريخ  فيروس كورونا في تابوت،
https://www.dar-alifta.org 
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 اخلامتة
وى ( في سرعة انتشار العد19-خطورة جائحة فيروس كورونا )كوفيد -1

به، وما يترتب على ذلك من كثرة عدد الوفيات، يجعل االلتزام بتطبيق 
تدابير السالمة الطبية أمرا واجبا شرعا، ويأثم من يخالفه، ويعاقب عليه 
قانونا بما أصدرته الدولة بهذا الشأن من قرارات وزارية واجبة التنفيذ 

 من الجهات المختصة.
بـ )الطب الوقائي( بما اشتمل سبق التشريع اإلسالمي ما يعرف حديثا  -2

عليه من أحكام تبين االهتمام الشديد بالطهارة، والتزام السنن واآلداب 
 الجتماع الناس في المناسبات الدينية المختلفة. 

يرتبط بموضوع البحث مجموعة من األلفاظ لها صلة بفيروس  -3
كورونا، تم تقسيمها إلى ثالث مجموعات، ثم توضيح العالقة بينها 

 ن فيروس كورونا. وبي
يحث التشريع اإلسالمي على االلتزام باتباع تدابير السالمة الطبية من  -4

 ( من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة.19-فيروس كورونا )كوفيد
أزال شبهة  أن الطاعون يختلف عن وباء فيروس كوروناإثبات  -5

التعارض بين حديث عدم إصابة المدينة المنورة بالطاعون، ودخول 
  وس كورونا فيها.فير

التأصيل الفقهي للنظافة الشخصية لإلنسان يتمثل في حرص التشريع  -6
اإلسالمي على االهتمام بالطهارة حرصا شديدا، فاشترط الوضوء 
لصحة الصالة، وأوجب الغسل في مواطن محددة، وجعله مندوبا في 
المواضع التي يكثر فيها تجمع عدد كبير من المسلمين كصالة 
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 4376 دراسات اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية ال

 لعيدين، والحج، وغير ذلك. الجمعة، وا
من السنة النبوية أن تكون العبادات التي تتطلب جمعا من الناس أن  -7

تقام في أماكن مفتوحة كأداء صالة العيدين في مصلى العيد، والوقوف 
  بعرفات في ساحة جبل عرفات، ونحوه.

يرسخ في عقيدة المسلم أن األسباب ال تؤثر بطبعها في األشياء،  -8
 -تعالى  -نتقل من المريض إلى السليم إال بقدر اهلل فالعدوى ال ت

 وإرادته. 
الدين اإلسالمي يدعو إلى العلم ويحث عليه، ويرفع مكانة العلماء،  -9

ويؤيد الحقائق العلمية، ومن ثم فإن ما أثبته علماء الطب من وجوب 
( حفاظا 19-االلتزام بتدابير السالمة الطبية من فيروس كورونا )كوفيد

انتقال العدوى بهذا الفيروس يتوافق مع الشرع، وال يخالفه،  على منع
 . -تعالى  -مع التأكيد على العقيدة اإليمانية بأن كل شيء بقدر اهلل 

التأصيل الفقهي للعزل الطبي، والحجر الصحي في مجال الطب   -10
حديث الفرار من المجذوم، وعدم  فييؤيده ما ورد في الشرع 

حديث الطاعون بالنهي عن في المصابين، و االقتراب منه إثباتا لعزل
دخول األرض التي وجد فيها إثباتا لعزل المصابين، والنهي عن 

 الخروج من تلك األرض إثباتا للحجر الصحي.
يمكن تلمس التأصيل الفقهي للعزل الطبي كذلك من اتفاق الفقهاء   -11

على أن المرض يعتبر من األعذار التي يجوز معها التخلف عن 
لصلوات المفروضة جماعة في المساجد، كما يجوز التخلف شهود ا

عن الصالة في المسجد، من يقوم على مساعدة المريض حفاظا على 
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حياته، وألحق العلماء في معنى تلك األعذار من أكل طعاما ينشأ عنه 
 رائحة كريهة؛ حتى ال يؤذي المصلين برائحة فمه.

ية األنف والفم في التأصيل الفقهي الرتداء الكمامة يؤيده تغط  -12
 حالتين: عند العطس، وعند التثاؤب.

التأصيل الفقهي لألخذ باألسباب يظهر في األمر بالتداوي عند   -13
قد  المرض، وأنه من سنن اهلل في خلقه، والرسول نفسه 

تداوى عندما ُجرح في غزوة أحد، وفي هذا تأكيد على أن إباحة 
لمن يعتقد أن األشياء  -نه سبحا -التداوي ال ينافي التوكل على اهلل 

 . -تعالى  -ال تنفع بطبعها بل بقدرته 
بوجوب  حفظ النفس من الضروريات الخمس التي أمر الشرع  -14

المحافظة عليها، وحذر من إلحاق الضرر بها بغير وجه حق، ومن ثم 
وتسبب في  فكل من يتعمد نقل العدوى بفيروس كورونا إلى غيره؛

انا، ويستحق القصاص عقوبة، وإذا لم موته يعتبر قاتال عمدا عدو
يمت المنقول إليه العدوى، فإن المتعمد يعاقب حينئذ بعقوبة تعزيرية 

 من تقدير القاضي. 
للميت أربعة حقوق: الغسل، والتكفين، والصالة  -تعالى  -كفل اهلل   -15

عليه، ثم الدفن، وهذه الحقوق األربعة تؤدى في وقت انتشار فيروس 
 ( بما يحقق أمرين:19-كورونا )كوفيد

األول: حفظ كرامة الميت، واحترام كيفية التعامل مع جسده في المراحل 
 كلها، بما يضمن تجنب االستعجال في التخلص من الجثة.
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 4378 دراسات اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية ال

الثاني: الحرص الشديد وااللتزام التام بتطبيق إجراءات السالمة الطبية التي 
روس أعلنتها الجهات المختصة في التعامل مع جثث الموتى بفي

  كورونا في كل مرحلة من المراحل األربعة.

 

 

 

 

h 
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 املراجع

 القرآن الكريم.
الصادر تقرير  :(covid-19)إجراءات التعامل مع حاالت الوفاة بمرض الكورونا  (1

 .د/ عالء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي -عن وزارة الصحة والسكان المصري 
دراسة مقارنة، د/  (:19-)كوفيدأحكام الصالة على الغائب زمن جائحة كورونا  (2

كلية  -أستاذ الفقه المساعد بقسم الشريعة اإلسالمية  -صالح نبيل صالح الدريب 
الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء بالسعودية، مجلة البحوث والدراسات 

(الناشر: عبد الفتاح محمود إدريس)رمضان 102(العدد)10الشرعية، المجلد)
 م(.2020-إبريل -هـ&1441

علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت: بن  أحمد ألبي بكر أحكام القرآن: (3
عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر  -(، تحقيق: محمد صادق القمحاوي هـ370

 (. هـ1405بيروت)ط:  -الناشر: دار إحياء التراث العربي  -الشريف 
المالكي  العـربـي المعـافـريبن  ر، أبـو بـكعبـد اهللبن  للقاضي محمـد أحـكام القــرآن: (4

 -شر: دار الكتب العلمية بيروت : محمد عبد القادر عطا، الناه( راجعهـ543)ت: 
 م(2003 -هـ1424ط: ثالثة)

سالمة المعروف بالطحاوي بن  محمدبن  ألبي جعفر أحمد أحكام القرآن الكريم: (5
وث اإلسالمية التابع الناشر: مركز البحد/ سعد الدين أونال،  :(، تحقيقهـ321 :)ت

 .م(1995-هـ1416لوقف الديانة التركي، ط: أولى)
 محمدبن  أبي عليبن  ن عليألبي الحسن سيد الدي اإلحكام في أصول األحكام: (6

تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب  (هـ631الثعلبي اآلمدي )ت: 
 اإلسالمي، بيروت)بدون تاريخ(.

دليل ميداني موجه للمستجيب األول، إجراءات  - إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث (7
منظمة  -منظمة الصحة للبلدان األمريكية  :مة الوقائية للذين يمسون الجثثالسال
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 4380 دراسات اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية ال

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. -الصحة العالمية 
ك عبد الملبن  أبى بكربن  محمدبن  ألحمد إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: (8

(، الناشر: المطبعة الكبرى األميرية بمصر، هـ923القسطالني القتيبي المصري، )ت:
 (ـهـ1323ط: سابعة )

عاصم النمري بن  عبد البربن  محمدبن  عبد اهللبن  ألبي عمر يوسف االستذكار: (9
دار  (، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر:هـ463القرطبي )ت: 
  م(.2000 - هـ1421)وت ط: أولىبير -الكتب العلمية 

(، هـ771تقي الدين السبكي )ت:بن  لتاج الدين عبد الوهاب األشباه والنظائر: (10
 .م(1991 - هـ1411الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أولى) 

(، هـ911أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت: بن  لعبد الرحمن األشباه والنظائر: (11
 م(.1990 - هـ1411ط: أولى)  -بيروت  ،يةالكتب العلم الناشر: دار

محمد، بن  إبراهيمبن  لزين الدين األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: (12
(، تحقيق وتعليق عبد العزيز محمد هـ970المعروف بابن نجيم المصري )ت: 

 م(.1968 - هـ1387الوكيل، الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه )
عياض بن  موسىبن  لإلمام الحافظ أبي الفضل عياض لم:إكمال المعلم بفوائد مس (13

م( 1998-هـ1419( تحقيق د/ يحيى إسماعيل، ط: أولى )544اليحصبي )ت:
  .المنصورة -ج م ع  -الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 

عبد بن  شافعبن  عثمانبن  العباسبن  إدريسبن  ألبي عبد اهلل محمد األم: (14
( الناشر: دار هـ204الشافعي القرشي المكي)ت: مناف المطلبي  عبدبن  المطلب
 م(. 1990 -هـ1410)بيروت ،المعرفة

سليمان بن  لعالء الدين أبو الحسن علي اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: (15
(، الناشر: دار إحياء التراث هـ885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت: 

 العربي)بدون تاريخ(
بن  عبد اهللبن  ألبي عبـد اهلل بـدر الدين محمد المحيـط في أصــول الفقـه: البحــر (16
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  م(.1994 - هـ1414(، الناشر: دار الكتبي، ط: أولى)هـ794بهـادر الزركشي)ت: 
عالء الدين  ،أحمدبن  مسعودبن  ألبي بكر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (17

بيروت، ط:  -لكتب العلمية الناشر: دار ا ،(هـ587الكاساني الحنفي )ت: 
  م(.1986 -هـ1406ثانية)

الشهير بابن رشد  ،أبو الوليد ،رشد القرطبيبن  أحمدبن  لمحمد بداية المجتهد: (18
  م(.2004 - هـ1425ط: ) ،القاهرة -الحفيد، الناشر: دار الحديث 

 حسينبن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  ألبي محمد محمود البناية شرح الهداية: (19
بيروت، ط:  -الكتب العلمية الناشر: دار (، هـ855)ت:  بدر الدين العيني الحنفي
 م(.2000 - هـ1420أولى )

قتيبة الدينوري بن  مسلمبن  ألبي محمد عبد اهلل تأويل مختلف الحديث: (20
-هـ1419مؤسسة اإلشراق، ط: ثانية) -(، الناشر: المكتب االسالمي هـ276)ت:

 م(1999
 اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي لإلمام :اموسمن جواهر الق تاج العــروس (21

 م.1966 - بنغازي -ار ليبيا للنشر والتوزيع : دط (هـ1205)
يوسف بن  أبي القاسمبن  سفيوبن  لمحمدالتاج واإلكليل لمختصر خليل:  (22

(، الناشر: دار الكتب هـ897الغرناطي، أبو عبد اهلل المواق المالكي )ت:  العبدري
 م(.1994-هـ1416)العلمية، ط: أولى

سليمان بن  أبو الحسن عليلعالء الدين  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: (23
(، تحقيق: د. عبد الرحمن هـ885الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت:  المرداوي

، ط: السعودية -مكتبة الرشد  الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، الناشر:
 م(.2000 - هـ1421أولى)

عبد بن  ألبي العال محمد عبد الرحمن األحوذي بشرح جامع الترمذي:تحفة   (24
بيروت، ط: أولى  -(، الناشر: دار الكتب العلمية هـ1353الرحيم المباركفوري )ت:

 م(.1997-هـ1418)
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 -ورقة تقدير موقف  - التداعيات الدولية النتشار فيروس كورونا المستجد: (25
مركز  -لس الوزراء المصري م، ملف صادر عن مج30/1/2021( 308العدد)

 .المعلومات، ودعم اتخاذ القرار
(، الناشر: هـ816علي الزين الشريف الجرجاني )ت: بن  محمدبن  لعلي التعريفات: (26

 م(.1983- هـ1403ط: أولى ) -دار الكتب العلمية بيروت
يصدر عن مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء  :تقرير أسبوعي  (27

 م.2021مارس  1 -( 29( العدد )1ي، السنة )المصر
بن  عبد اهللبن  ألبي عمر يوسف التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: (28

بن  (، تحقيق: مصطفىهـ463عاصم النمري القرطبي )ت:بن  عبد البربن  محمد
أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون 

 .(هـ1387سالمية، المغرب)اإل
حسين بن  عليبن  لمحمد تهذيــب الفـــروق والقـواعـــد السنيـة في األســـرار الفقهيـة: (29

الناشر:  على هامش الفروق، للقرافي،( هـ1367رمة )ت: مفتي المالكية بمكة المك
 .)بدون تاريخ(، ط: دار إحياء الكتب العربية بمصربيروت -عالم الكتب 

( 19-دوة الطبية الفقهية الثانية بعنوان }فيروس كورونا المستجد (كوفيدتوصيات الن (30
نظمها مجمع الفقه اإلسالمي  وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية {:

 هـ1441من شعبان  23 -عن بعد  -الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 م. 2020من إبريل  16الموافق 

(، هـ646عمر ابن الحاجب الكردي المالكي )ت:بن  دينلجمال ال جامع األمهات: (31
دمشق، بيروت، ط:  -تحقيق: أبو عبد الرحمن األخضر األخضري، الناشر: اليمامة 

  م(.1998-هـ1419أولى)
كثير، أبو جعفر الطبري بن  يزيدبن  جريربن  لمحمد جامع البيان في تأويل القرآن: (32

الناشر: مؤسسة الرسالة، ط:  كر،(، تحقيق: األستاذ/ أحمد محمد شاهـ310:)ت
 .م(2000-هـ1420)أولى
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فرح بن  أبي بكربن  أحمدبن  ألبي عبد اهلل محمد الجامع ألحكام القرآن:  (33
تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم  (،هـ671األنصاري الخزرجي القرطبي)ت: 
  م(.1964 - هـ1384القاهرة، ط: ثانية) -أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية 

رةبن  عيسىبن  لمحمد الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذي:  (34 بن  موسىبن  َسو 
(، تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد هـ279الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت: 

(، الناشر: مصطفى البابي الحلبي بمصر، 4(، د/إبراهيم عطوة عوض )جـ 3الباقي)جـ 
  م(1975-هـ1395ط: ثانية )

/ د :( دراسة فقهية مقارنة19-كورونا المستجد )كوفيد الجناية بقل عدوى فيروس  (35
أستاذ الفقه المقارن المشارك بجامعتي األزهر  -سعاد محمد عبد الجواد بلتاجي 

(، الناشر: جامعة اإلمام 51، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد رقم )والطائف
  م(2020-)صفر -الجمعية الفقهية السعودية  -سعودبن  محمد

عرفة بن  أحمدبن  لشمس الدين محمد :على الشرح الكبير للدردير يشية الدسوقحا (36
  الناشر: دار الفكر )بدون تاريخ(. (هـ1230الدسوقي )ت:

بن  محمدبن  ألبي الحسن علي الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي: (37
الشيخ (، تحقيق: هـ450حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت: بن  محمد

الناشر: دار الكتب العلمية،  علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود،
 م(.1999- هـ1419بيروت ط: أولى)

عبد العزيز بن  عمربن  البن عابدين، محمد أمينرد المحتار على الدر المختار:  (38
ط: ثانية  -بيروت  -(، الناشر: دار الفكرهـ1252عابدين الدمشقي الحنفي )ت: 

 م(.1992 - هـ1412)
تقي الدين بن  لتاج الدين عبد الوهاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: (39

( تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، هـ771السبكي )ت: 
 (.هـ1419-م1999بيروت، ط: أولى ) -الناشر: عالم الكتب 

ابن صالح الدين بن  يونسبن  لمنصورالروض المربع شرح زاد المستقنع:  (40
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خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد  (هـ1051)ت:  الحنبلي يريس البهوتإدبن  حسن
 مؤسسة الرسالة )بدون تاريخ(. -نذير، الناشر: دار المؤيد 

أيوب الزرعي الدمشقي ابن بن  أبي بكربن  لمحمد زاد المعاد في هدي خير العباد: (41
مكتبة المنار  -(، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت هـ751)ت: قيم الجوزية

 .م(1994-هـ1415اإلسالمية، الكويت، ط: السابعة والعشرون)
د الحسني، محمبن  صالحبن  إسماعيلبن  لمحمد سبل السالم للصنعاني: (42

( الناشر: دار الحديث هـ1182باألمير )ت:  المعروف الكحالني ثم الصنعاني،
 .)بدون تاريخ(

 458، أبـو بكر البيهقـي )ت:مــوسىن ب عليبن  الحسينبن  دألحمـالسنــن الكبــرى:  (43
 -هـ1424بيروت) -ط: دار الكتب العلمية  ،هـ( تحقيق: محمد عبد القادر عطا

 م(.2003
عبد الرحمن بن  إدريسبن  ألبي العباس شهاب الدين أحمد شرح تنقيح الفصول: (44

( تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة هـ684المالكي، الشهير بالقرافي )ت:
 م(.1973 - هـ1393لطباعة الفنية المتحدة، ط: أولى)ا
عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل )ت: بن  لمحمدشرح مختصر خليل:  (45

 . هـ1318المطبعة الباهرة ببوالق مصر القاهرة  :(، طهـ1101
سلمة بن  عبد الملكبن  سالمةبن  محمدبن  ألبي جعفر أحمد شرح معاني اآلثار: (46

(، تحقيق: محمد زهري النجار، هـ321: لمعروف بالطحاوي )تزدي المصري ااأل
 م(1994-هـ1414محمد سيد جاد الحق، الناشر: عالم الكتب، ط: أولى)

بن  أبي بكربن  لمحمد شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: (47
يروت، (، الناشر: دار المعرفة، بهـ751أيوب الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية)ت: 

 م(.1978-هـ1398ط: )
 المغيرةبن  إبراهيمبن  إسماعيلبن  لإلمام أبي عبد اهلل محمد صحيح البخاري: (48

ط:  -بيروت -البخاري الجعفي، تحقيق: د/مصطفى ديب البغا، الناشر: دار ابن كثير
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 م(.1987 -هـ1407ثالثة)
وري، ط: دار الحجاج القشيـري النيسابــبن  لإلمام أبي الحسين مسلم صحيـح مسلم: (49

 م(.1998 - هـ1418بيروت ) -إحياء التراث العربي 
شرف النووي )ت: بن  ألبي زكريا محيي الدين يحيى صحيح مسلم بشرح النووي: (50

 (.هـ1392ط: ثانية) بيروت -(، الناشر: دار إحياء التراث العربي هـ676
)ت:  وزيةأيوب الزرعي الدمشقي ابن قيم الجبن  أبي بكربن  محمدل الطب النبوي: (51

خرج  -د/ عادل األزهري تعليق طبي -أد/ عبد الغني عبد الخالق  ةراجعم(، هـ751
 بيروت )بدون تاريخ(. -الناشر: دار األرقم -/محمود فرج العقدة األحاديث أ

د/أحمد شوقي الفنجري، ط: الهيئة المصرية العامة  الطب الوقائي في اإلسالم: (52
 م.1991للكتاب، 

حجر بن  أحمدبن  محمدبن  عليبن  حمدأل ح البخاري:فتح الباري شرح صحي (53
اشر: ، الن(، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيهـ852)ت: العسقالني
 (هـ1379بيروت) ،دار المعرفة

محمد الرافعي القزويني )ت: بن  لعبد الكريم فتح العزيز بشرح الوجيز: (54
 .يخ(بيروت)بدون تار -(الناشر: دار الفكرهـ623

سينا )ت: بن  عبد اهللبن  للشيخ الرئيس أبي علي الحسين القانون في الطب: (55
بيروت، ط:  -(، تحقيق: محمد أمين الضناوي، الناشر: دار الكتب العلمية هـ428

 .م(1999-هـ1420أولى )
أبي بن  عبد السالمبن  عز الدين عبد العزيزل قواعد األحكام في مصالح األنام: (56

، راجعه (هـ660الملقب بسلطان العلماء )ت:السلمي الدمشقي، الحسن بن  القاسم
القاهرة  -الناشر: مكتبة الكليات األزهرية،وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد

 م(.1991- هـ1414ط:)
عبد اهلل، ابن جزي بن  محمدبن  أحمدبن  ألبي القاسم، محمد القوانين الفقهية: (57

 زم، حققه وعلق عليه، ماجد الحموي. (، ط: دار ابن حهـ741الكلبي الغرناطي )ت: 
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 امة الجماعيليقدبن  محمدبن  أحمدبن  عبد اهللل الكافي في فقه اإلمام أحمد: (58
(، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: هـ620الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: 

 م(.1994 - هـ1414أولى)
دار  :ط هـ711)ت:منظور اإلفريقي المصري بن  مكرمبن  لمحمد لسان العرب: (59

 م.1981المعارف بالقاهرة _ 
محمد ابن مفلح، أبو بن  عبد اهللبن  محمدبن  إلبراهيم المبدع في شرح المقنع: (60

( الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أولى هـ884إسحاق، برهان الدين )ت: 
 م(.1997 - هـ1418)
السرخسي )ت: أبي سهل شمس األئمة بن  أحمدبن  لإلمام محمد المبسوط: (61

 م(.1993-هـ1414بيروت) -الناشر: دار المعرفة  (هـ483
شرف النووي )ت: بن  ألبي زكريا محيي الدين يحيى المجموع شرح المهذب: (62

  (، الناشر: دار الفكر )بدون تاريخ(.هـ676
الحسين التيمي الرازي، بن  الحسنبن  عمـربن  ألبي عبـد اهلل محمد المحصـــول: (63

دراســة وتحقيــق: د/ طـه  ،(هـ606خطيـــب الـري )ت:  ،الديــن الـرازي الملقب بفخـــر
 - هـ1418ط: ثالثة ) -بيروت  -جـابــر فيـاض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م(.1997
محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بن  محمدبن  ألبي عبد اهلل محمد المدخل: (64

 دار التراث)بدون تاريخ((، الناشر: هـ737بابن الحاج )ت: 
أد/ مصطفى الزرقاء، ط: دار الفكر _ دمشق، ط: تاسعة  المدخل الفقهي العام: (65

  .م(1968 - هـ1387)
 (هـ179عامر األصبحي المدني )ت: بن  مالكبن  أنسبن  لإلمام مالك: المدونة (66

  م(.1994-هـ1415بيروت)ط: أولى -الناشر: دار الكتب العلمية 
إعداد مركز لمنورة بين سالمتها من الطاعون، وإصابتها بالوباء: المدينة النبوية ا (67

 .(323مقال رقم ) -سلف للبحوث والدراسات بمكة المكرمة 
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محمد بن  عبد اهللبن  ألبي عبد اهلل الحاكم محمد المستــدرك على الصحيحين: (68
(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، هـ405النيسابــوري المعروف بابن البيع )ت:

 م(.1990 -ـه1411ط: أولى) -بيروت  -لناشر: دار الكتب العلمية ا
( الناشر: دار هـ505محمد الغزالي الطوسي )ت: بن  : ألبي حامد محمدالمستصفى (69

 م(.1993 - هـ1413ط: أولى ) -بيروت  -الكتب العلمية 
بن  العباسبن  إدريسبن  للشافعي، أبو عبد اهلل محمد مسند اإلمام الشافعي: (70

( هـ204عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت:بن  عبد المطلببن  شافعبن  عثمان
رتبه على األبواب الفقهية: محمد عابد السندي، مراجعة/ السيد يوسف علي 
الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م(.1951-هـ1370)
علي الفيومي المقرئ )ت: بن  محمدبن  ألبي العباس أحمدالمصباح المنير:  (71

 .م(1987بيروت ) -الناشر: مكتبة لبنان ، (هـ770
منظمة  -مجلس وزراء الصحة العرب  عربي(:-المعجم الطبي الموحد )إنكليزي (72

 -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  -اتحاد األطباء العرب  -الصحة العالمية 
ع اللغة العربية بدمشق وبغداد وعمان والقاهرة د/محمد هيثم الخياط، عضو مجام

وأكاديمية نيويورك للعلوم وكبير مستشاري المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
الناشر: منظمة الصحة العالمية)المكتب اإلقليمي لشرق  -لشرق المتوسط 
 م.2006المتوسط( ط: رابعة 

قنيبي، الناشر: دار النفائس  : محمد رواس قلعجي، وحامد صادقمعجم لغة الفقهاء (73
 م(.1988-هـ1408للطباعة والنشر والتوزيع، ط: ثانية )

( هـ1424أد/ أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  معجم اللغة العربية المعاصرة: (74
 م(.2008-هـ1429ط: أولى) -بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب 

ر اللخمي الشامي، الطبراني مطيبن  أيوببن  أحمدبن  لسليمان المعجم الكبير: (75
 -عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية بن  (، تحقيق: حمديهـ360)ت:
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 القاهرة )بدون تاريخ(
الجزء األول، ط: مطابع  مجمع اللغة العربية بالقاهرة،: معجم المصطلحات الطبية (76

الشعب للصحافة م، الجزء الثاني ط: مؤسسة دار 1985 -بالقاهرة  هرام التجاريةاأل
الجزء الثالث، ط: الهيئة العامة لشئون المطابع  ،م2003والطباعة والنشر، ط: ثانية 

  م(.1999-هـ1419األميرية بالقاهرة )
جمع وتعريب: عبد  الطب(: -معجم المصطلحات العلمية )علم وظائف األعضاء  (77

ة العزيز محمود، محمود عبد الرحمن البرعي، حسن محمد ريحان، ط: مكتب
 م.1973األنجلو المصرية، ط: سادسة،

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط: الهيئة العامة لشئون المطابع  المعجم الوسيط: (78
 م(.2003-هـ1424األميرية )

المحرر/ جون . م. الست، الناشر: منظمة الصحة  الوبائيات:معجم  (79
ات ط: ثالثة العالمية)المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط( واالتحاد الدولي للوبائي

 م.2000
أحمد بن  لشمس الدين، محمد مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: (00

ط:  -(، الناشر: دار الكتب العلمية هـ977الخطيب الشربيني الشافعي )ت: 
 م(. 1994 - هـ1415أولى)

بن  أحمدبن  لموفق الدين أبى محمد عبد اهلل المغنى على مختصر الخرقي: (01
 - هـ1403دار الكـتاب العربي _ بـيروت) :ط ،(هـ620ة )ت:قدامبن  محمد
 م(.1983

وارث بن  أيوببن  سعدبن  خلفبن  ألبي الوليد سليمان المنتقى شرح الموطأ: (02
مصر ب -ر: مطبعة السعادة (، الناشهـ474التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )ت: 

 .هـ1332ط: األولى، 
بهادر بن  عبد اهللبن  بد اهلل بدر الدين محمدألبي ع المنثور في القواعد الفقهية: (03

 - هـ1405ثانية ) ط: الناشر: وزارة األوقاف الكويتية، (هـ794الزركشي )ت: 
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 م(.1985
يوسف الشيرازي بن  عليبن  ألبي اسحاق إبراهيماإلمام الشافعي:  المهذب في فقه (04

 .م(1976 - هـ1396(، ط: مصطفى البابي الحلبي، ط: ثالثة )هـ476)ت: 
محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي بن  موسىبن  إلبراهيم الموافقات: (85

حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، بن  (، تحقيق: أبو عبيدة مشهورهـ790)ت:
 م(.1997-هـ1417ط: أولى )

بن  لشمس الدين أبو عبد اهلل محمدمواهب الجليل في شرح مختصر خليل:  (06
عيني المالكي عبد الرحمن الطراببن  محمد لسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
 م(.1992 - هـ1412(، الناشر: دار الفكر، ط: ثالثة)هـ954)ت: 

 -الناشر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيعالموسوعة العربية العالمية:  (87
 م(.1999-هـ1419السعودية، ط: ثانية ) -الرياض 

(، هـ179عامر األصبحي المدني )ت: ن ب مالكبن  أنسبن  لإلمام مالك الموطأ: (00
سلطان آل نهيان بن  تحقيق: محمد مصطفى األعظمي، الناشر: مؤسسة زايد

 م(.2004 - هـ1425اإلمارات ط: أولى) -أبو ظبي  -لألعمال الخيرية واإلنسانية 
محمد بن  يوسفبن  لجمال الدين أبو محمد عبد اهلل نصب الراية ألحاديث الهداية: (89

بيروت، ط:  - شر: مؤسسة الريان(، تحقيق: محمد عوامة، الناهـ762 الزيلعي )ت:
 .م(1997-هـ1418أولى)

بن  أبي العباس أحمدبن  لشمس الدين محمد نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (90
-هـ1404( الناشر: دار الفكر، بيروت، ط أخيرة)هـ1004)ت: حمزة الرملي

 م(.1984
(، هـ1250عبد اهلل الشوكاني اليمني )ت:بن  محمدبن  عليبن  لمحمد نيل األوطار: (91

-هـ1413تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، ط: أولى )
 م(.1993

الوقاية من العدوى ومكافحتها ألغراض التدبير المأمون لجثث الموتى في سياق  (92
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تمبر أيلول/سب 4 -منظمة الصحة العالمية ل إرشادات مبدئية: -( 19-ى )كوفيدعدو
 م. 2020

 مواقع اإلنرتنت:

 موقع اإلغاثة اإلسالمية عبر القارات -1
 https://www.islamic-relief.me 

 الموقع الرسمي لدار اإلفتاء المصرية -2
 https://www.dar-alifta.org 

  موقع رئاسة مجلس الوزراء المصري -3
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/StaticContent/About.aspx 

 يفة البيان اإلماراتيةموقع صح -4
 https://www.albayan.ae/paths/2007-03-18-1.762197 

 موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر  -5
https://www.icrc.org/ar/who-we-are 

 https://www.who.int/ar موقع منظمة الصحة العالمية -6

 موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي -7
 http://www.iifa-aifi.org 

  https://www.unicef.org/arظمة اليونيسيف موقع من -8

  /https://ar.wikipedia.org/wiki 19-تطوير_دواء_كوفيد -9
 https://ar.wikipedia.org/wikiتلقيح_الرنا/   -10
ان   -11   https://ar.wikipedia.org/wikiتوزينامير
وس_كورونا_   -12  https://ar.wikipedia.org/wiki20 -2019جائحة_فير
 https://ar.wikipedia.org/wikiالعامة_محل_االهتمام_الدول  حاالت_طوارئ_الصحة_  -13
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 /https://ar.wikipedia.org/wikiطاعون   -14
15-    

 /https://ar.wikipedia.org/wikiطب_وقائ 

 https://ar.wikipedia.org/wikiعزل_)رعاية_صحية(/   -16

وسات  -17   https://ar.wikipedia.org/wikiعلم_الفير
وس/   -18  https://ar.wikipedia.org/wikiفير
وس_كورونا   -19  /https://ar.wikipedia.org/wikiفير

 / https://ar.wikipedia.org/wiki 19-لقاح_كوفيد  -20
 https://ar.wikipedia.org/wikiمراكز_السيطرة_عىل_األمراض_والوقاية_منها/   -21

وس_كورونا_   -22  https://ar.wikipedia.org/wiki/2019مرض_فير
 https://ar.wikipedia.org/wikiووهان/   -23

 

 

 

h 
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55) Alqanun fi Altab: lilshaykh Alrayiys Abi Ali Alhusayn bin Abd Allah 
bin Sina (d: 428h), Investigator: Mohamed Amin Aldanawi, 
Alnashir: Dar Alkutub Aleilmiat - Biuret, p: '1 (1420h-1999).  

56) Qawaeid Al'ahkam fi masalih Al'anami: lieizi Aldiyn Abd Aleaziz bin 
Abd Alsalam bin Abi Alqasim bin Alhasan Alsulami Aldimashqi, 
Almulaqab bisultan Aleulama' (d:660h), Rajieh Waealaq Alayhi: 
Tah Abd Alrawuwf Saed ,Alnashir: maktabat Alkuliyat Al'azhariati- 
Cairo, p:(1414h -1991).  

57) Alqawanin Alfiqhiatu: li'Abi Alqasima, Mohamed bin Ahmed bin 
Mohamed bin Abd Allahi, Ibn Jizi Alkalbi Algharnati (d: 741h), p.: 
Dar Ibn Hazma, haqaqah waealaq Alayhi, Majid Alhamwi.  

58) Alkafi fi fiqh Al'imam Ahmed: li Abd Allah bin Ahmed bin Mohamed 
bin Qudamat Aljamaeili Alhanbali, Alshahir biaibn Qudamat 
Almaqdisi (d: 620h), Alnashir: Dar Alkutub Aleilmiati, p: 1(1414h - 
1994).  
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59) Lisan Alearabi: li Mohamed bin Makram bin Manzur Al'ifriqiu 
Almisriu (d:711h t : Dar Almaearif bi Cairo_ 1981.  

60) Almubdie fi sharh Almuqanaea: li Ibrahim bin Mohamed bin Abd 
Allah bin Mohamed Ibn Muflihi, 'Abu Ishaqa, Burhan Aldiyn (d: 
884h) Alnashir: Dar Alkutub Aleilmiati, Biuret, p: 1 (1418h - 1997).  

61) Almabsuta: lil'imam Mohamed bin Ahmed bin 'Abi Sahl Shams 
Al'ayimat Alsarukhsi (d: 483h) Alnashir: Dar Almaerifat - 
birut(1414h-1993).  

62) Almajmue Sharh Almuhadhabi: li'Abi Zakaria Muhyi Aldiyn Yahya 
bin Sharaf Alnawawiu (d: 676h), Alnashir: Dar Alfikr (bdun 
tarikhin).  

63) Almuhasiwl: li'Abi Abd Allah Mohamed ban Omr ban Alhasan ban 
Alhusayn Altaymi Alrazi, Almulaqab bifikhr Aldiyn Alrazi , Khatiyb 
Alri (d: 606h) , dirast wa Investigator: Dr. Tah Jabir Fayuad 
Aleulwani, Alnashir: Muasasat Alrisalat - Biuret- p: 3 (1418h - 
1997). 

64) Almadkhali: li'Abi Abd Allah Mohamed bin Mohamed bin 
Mohamed AlAbdari Alfasi Almalikiu Alshahir biaibn Alhaji (d: 
737h), Alnashir: Dar Altarath(badun tarikhi)  

65) Almadkhal Alfiqhiu Aleami: prof. Mustafa Alzarqa'i, p: Dar Alfikr _ 
Demashq, p: 9 (1387h - 1968).  

66) Almudawanatu: lil'imam Malik bin 'Anas bin Malik bin Amir 
Al'asbahi Almadani (d: 179h) Alnashir: Dar Alkutub Aleilmiat - 
Biuret (p1,1415h-1994). 

67) Almadinat Alnabawiat Almunawarat Bayn Salamatiha min Altaeun, 
wa'isabatiha bialwaba'i: 'iedad markaz salaf lilbuhuth waldirasat 
bimakat Almukaramat - maqal raqm (323). 

68) Almustadrik ala Alsahihayni: li'Abi Abd Allah Alhakim Mohamed 
bin Abd Allah bin Mohamed Alnaysabuwri Almaeruf biaibn Albaye 
(d:405h), Investigator: Mustafa Abd Alqadir Ata, Alnashir: Dar 
Alkutub Aleilmiat - Biuret- p: 1(1411 h- 1990). 
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69) Almustasfa: li'Abi Hamid Mohamed bin Mohamed Alghazali 
Altuwsi (d: 505h) Alnashir: Dar Alkutub Aleilmiat - Biuret- p: 1 
(1413h - 1993). 

70) Musnid Al'imam Alshafiei: lilshafiei, 'Abu Abd Allah Mohamed bin 
Idris bin Aleabas bin Othman bin Shafie bin Abd Almutalib bin Abd 
Manaf Almatlabi Alqurashi Almakiyi (d:204h) ratabah ala Al'abwab 
Alfiqhiati: Mohamed Abid Alsindi, murajaeata/ Alsayid Yusif Ali 
Alzzwawi Alhasani, Alsayid Eizat Aleatar Alhusayni, Alnashir: Dar 
Alkutub Aleilmiati, Biuret(1370h-1951).  

71) Almisbah Almunir: li'Abi Aleabas Ahmed bin Mohamed bin Alin 
Alfayuwmi Almiqri (d: 770h), Alnashir: maktabat lubnan - 
Biuret(1987). 

72) Almuejam Altibiyi Almuahad ('inklizi-eirbi): majlis wuzara' Alsihat 
Alearab - Munazamat Alsihat Alealamiat - Aitihad Al'atiba' Alearab 
- Almunazamat Alearabiat liltarbiat walthaqafat waleulum - 
dr.Mohamed Haytham Alkhayati, Adw Majamie Allughat 
Alearabiat bidimashq wabaghdad waeuman wCairot wa'akadimiat 
niuyurk lileulum wakabir mustashari Almudir Al'iqlimi 
limunazamat Alsihat Alealamiat lisharq Almutawasit - Alnashir: 
munazamat Alsihat Alealamiati(Almaktab Al'iqlimi lisharq 
Almutawasiti) p: 4, 2006.  

73) Maejam lughat Alfuqaha'i: Mohamed Rawas Qaleiji, wahamid 
sadiq qanibi, Alnashir: Dar Alnafayis liltibaeat walnashr waltawzie, 
p: 2 (1408h-1988). 

74) Maejam Allughat Alearabiat Almueasirati: 'aDr. Ahmed Mukhtar 
Abd Alhamid Omar (d: 1424h) bimusaeadat fariq Amal, Alnashir: 
ealim Alkutub - p: 1(1429h-2008).  

75) Almuejam Alkabiri: lisulayman bin Ahmed bin Ayuwb bin Mutayr 
Allakhmi Alshami, Altabarani (d:360h), Investigator: Hamdi bin 
Abd Almajid Alsalafi, Dar Alnashra: maktabat Ibn Taymiat - Cairo 
(bdun tarikhi)  
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76) Maejam Almustalahat Altibiyati: majmae Allughat Alearabiat 
biCairoti, Aljuz' Al'awala, p: matabie Al'ahram Altijariat bi Cairo- 
1985, Aljuz' Althani ta: muasasat Dar Alshaeb lilsahafat waltibaeat 
walnashri, p: 2, 2003, Aljuz' Althalithi, p: Alhayyat Aleamat 
lishuyuwn Almatabie Al'amiriat bi Cairo (1419h-1999).  

77) Maejam Almustalahat Aleilmia (ealam wazayif Al'aeda' - Altab): 
Jame wataeriba: Abd Aleaziz Mohamed, Mohamed Abd Alrahman 
Albaraei, Hasan Mohamed Rihan, p: maktabat Al'anjilu Almisriati, 
p: 6,1973.  

78) Almuejam Alwasiti: majmae Allughat Alearabiat bi Cairo, p: 
Alhayyat Aleamat lishuyuwn Almatabie Al'amiria (1424h-2003).  

79) Maejam Alwabayiyati: Almuhariru/ jun . mi. lasta, Alnashir: 
munazamat Alsihat Alealamiati(Almaktab Al'iqlimi lisharq 
Almutawasiti) walaitihad Alduwli lilwbayiyat p: 3, 2000.  

80) Mighni Almuhtaj 'ila maerifat maeani 'Alfaz Alminhaji: lishams 
Aldiyni, Mohamed bin Ahmed Alkhatib Alshirbini Alshafiei (d: 
977h), Alnashir: Dar Alkutub Aleilmiat - p: '1(1415h - 1994). 

81) Almughana ala mukhtasar Alkharqi: limuafaq Aldiyn 'Aba 
Mohamed Abd Allah bin Ahmed bin Mohamed bn Qudama 
(d:620h), p: Dar Alkatab Alearabi _ biyrut(1403h - 1983).  

82) Almuntaqa sharh Almuta: li'abi Alwalid Sulayman bin Khalaf bin 
Saed bin 'Ayuwb bin Warith Altajibi Alqurtubi Albaji Al'andalusi (d: 
474h), Alnashir: matbaeat Alsaeadat - bimisr p: first, 1332h.  

83) Almanthur fi Alqawaeid Alfiqhiati: li'abi Abd Allah Badr Aldiyn 
Mohamed bin Abd Allah bin Bihadir Alzarkashi (d: 794h) Alnashir: 
wizarat Al'awqaf Alkuaytiati, p: 2 (1405h - 1985).  

84) Almuhadhab fi fiqh Al'imam Alshafiei: li'abi Ashaq Ibrahim bin Ali 
bin Yusuf Alshiyrazi (d: 476h), ta: Mustafa Albabi Alhalbi, ta: 
thalitha (1396h - 1976). 
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85) Almuafaqati: librahim bin Musa bin Mohamed Allakhmi Algharnati 
Alshahir bialshatibi (d:790h), Investigator: 'Abu Obaydat Mashhur 
bin Hasan Al Salman, Alnashir: Dar Ibn Afan, p: 1(1417h-1997).  

86) Mawahib Aljalil fi sharh mukhtasar khalil: li Shams Aldiyn 'Abu Abd 
Allah Mohamed bin Mohamed bin Abd Alrahman Altarabulsi 
Almaghribi, Almaeruf bialhitab Alrrueyny Almaliki (d: 954h), 
Alnashir: Dar Alfikr, p: 2(1412h - 1992).  

87) Almawsueat Alearabiat Alealamiatu: Alnashir: muasasat 'aemal 
Almawsueat lilnashr waltawziei- Alriyad - Alsueudiatu, p: 2 (1419h-
1999).  

88) Almuta: lil'imam malik bin Anas bin Malik bin Amir Al'asbahi 
Almadani (d: 179h), Investigator: Mohamed Mustafa Al'aezami, 
Alnashir: Muasasat Zayid bin Sultan Al Nahyan lil'aemal Alkhayriat 
wal'insaniat - 'Abu Zabi - Al'imarat p: 1(1425h - 2004).  

89) Nasb Alrayat li'ahadith Alhidayati: lijamal Aldiyn Abu Mohamed 
Abd Allah bin Yusif bin Mohamed Alzaylei (d: 762h), Investigator: 
Mohamed Awamat, Alnashir: Muasasat Alrayan - Biuret, p: 
1(1418h-1997).  

90) Nihayat Almuhtaj 'ila Sharh Alminhaji: lishams Aldiyn Mohamed 
bin 'Abi Aleabas Ahmed bin Hamzat Alramli (d:1004h) Alnashir: 
Dar Alfikr, Biuret, p 'akhiratu(1404h-1984).  

91) Nil Al'uwtar: liMohamed bin Ali bin Mohamed bin Abd Allah 
Alshuwkani Alyamani (d:1250h), Investigator: Eisam Aldiyn 
Alsababiti, Alnashir: Dar Alhadithi, misr, p: '1 (1413h-1993).  

92) Alwiqayat min Aleadwa wamukafahatiha li'aghrad Altadbir 
Almamun lijuthath Almawta fi Siaq Adwa (kufid-19) - Irshadat 
Mabdayiyatun: limunazamat Alsihat Alealamiat - 4 'Ayluli/ 
sibtambar 2020. 
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Web sites:  

1- Mawqie Al'ighathat Al'islamiat Abr Alqarat  

https://www.islamic-relief.me  

2- Almawqie Alrasmiu lidar Al'ifta' Almisriat https://www.dar-alifta.org  

3- Mawqie Riasat majlis alwuzara' almisri  

https://www.care.gov.eg/EgyptCare/StaticContent/About.aspx 

4- Mawqie sahifat albayan al'imaratia  

https://www.albayan.ae/paths/2007-03-18-1.762197  

5- Mawqie allajnat aldawliat lilsalib al'ahmar  

https://www.icrc.org/ar/who-we-are  

6- Mawqie munazamat alsihat alealamiat https://www.who.int/ar 

7- Mawqie mujmae alfiqh Alislami alduwli http://www.ifa-aifi.org 

8- Mawqie munazamat alyunisif https://www.unicef.org/ar  

9- https://ar.wikipedia.org/wiki/ يد وف ر_دواء_ك طوي  19-ت

iiik/gssr/aphthkiwhra//:sphthتلقيح_الرنا/   -10  

11- https://ar.wikipedia.org/wiki/ ان ير نام وزي  ت

12- https://ar.wikipedia.org/wiki/ 9102_ا ورون وس_ك ير حة_ف  جائ

iiik/gssr/aphthkiwhra//:sphthحاالت_طوارئ_الصحة_العامة_محل_االهتمام_الدول   -13  

14- https://ar.wikipedia.org/wiki/ طاعون 

15- https://ar.wikipedia.org/wiki/ ي
ائ   طب_وق

iiik/gssr/aphthkiwhra//:sphthصحية(/ عزل_)رعاية_   -16  

17- https://ar.wikipedia.org/wiki/سات و ير ف لم_ال  ع

18- https://ar.wikipedia.org/wiki/س و ير  ف

19- https://ar.wikipedia.org/wiki/ ا ورون وس_ك ير  ف

20- https://ar.wikipedia.org/wiki/يد وف قاح_ك  19-ل

https://www.islamic-relief.me/
https://www.dar-alifta.org/
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/StaticContent/About.aspx
https://www.who.int/ar
http://www.iifa-aifi.org/
https://www.unicef.org/ar
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21- https://ar.wikipedia.org/wiki/ /ها ن ة_م اي وق راض_وال ىل_األم طرة_ع ي س ز_ال راك  م

22- https://ar.wikipedia.org/wiki/ 9102 _ا ورون وس_ك ير  مرض_ف

23- https://ar.wikipedia.org/wiki/ان  ووه

 

 

 

 

 

 

h 



 الفقه العـــام

 4405 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 (1ملحق رقم )

 
 إجراءات الغسل والتكفين
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 (2ملحق رقم )

 
 إجراءات نقل الجثة ودفنها
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