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 دولة يف املستجد كورونا فريوس عدوى انتشار من للحد االحرتازية اإلجراءات

 قانونية فقهية تأصيلية دراسة الكويت

 شهد أمحد عبد اهلل هادي

اهليئة  قسم الدراسات اإلسالمية، ختصص الفقه وأصوله ،األساسيةساعد يف كلية الرتبية املاألستاذ 
 الكويت -العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

sa.hadi@paaet.edu.kw الربيد اإللكرتوني:   

صــــامللخ  

انتشار عدوى  يتناول هذا البحث اإلجراءات االحترازية المعمول بها يف دولة الكويت للحد من  

فيروس كورونا المستجد، حيث إن التعامل مع هذا الفيروس هو مما طرأ حديثًا على المشهد  

العالمي وبشكل غير مسبوق من حيث سلوك هذا الفيروس طبيًا واإلجراءات المتخذة حياله من 

الفقهية  األحكام  حول  التساؤالت  من  العديد  برزت  فقد  الحال  وبطبيعة  الدول،  كافة  قبل 

اإلجراءات  وا توافق  مدى  عن  لإلجابة  الورقة  هذه  وتأتي  اإلجراءات،  لهذه  الشرعي  لتأصيل 

المتبعة يف دولة الكويت للحد من هذا الوباء والقرارات والقوانين ذات العالقة مع أحكام الشريعة  

الوصفي  المنهج  على  البحث  هذا  يف  اعتمدت  وقد  لها،  الشرعي  التأصيل  وبيان  اإلسالمية 

شواهد التحليلي   من  يعضدها  وما  والفقهية  القانونية  األطر  وتحليل  وبيان  عرض  على  القائم 

 تاريخية مرتبطة بمشكلة الدراسة وأهدافها. 

وقد توصلت هذه الورقة إلى إن تلك اإلجراءات هي يف محصلتها تطبيق لمقاصد الشريعة 

ما ُيتوصل به إلى لنفس، فكل اإلسالمية والتي مناطها حفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ ا

حفظ النفس البشرية فهو مطلب شرعي وبالتالي فإن هناك توافق بين القانون والقرارات 

المعمول بها يف دولة الكويت مع الشريعة، وتوصي الباحثة بدراسة المستجدات والنوازل الطبية 

ائل الطبية  راسة فقهية، ووضع معايير شرعية للمسوالمالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد د

  .المتعلقة بالتعامل مع األوبئة

 . الفقهي التأصيل -االحترازية -اإلجراءات  -وباء- المستجد - كورونا:   املفتاحية الكلمات
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Precautionary Measures to limit the Spread of Coronavirus Infection in the 
State of Kuwait A Fundamental, Legal and Jurisprudential Study 

By: Shahd Ahmed Abdullah Hadi 

Assistant Professor of Islamic Jurisprudence  

Department of Islamic Studies 
College of Basic Education 
The Public Authority for Applied Education and Training 
The State of Kuwait 
e.mail: sa.hadi@paaet.edu.kw 
Abstract 

   This research displays the precautionary measures followed in the State of 

Kuwait to limit the spread of the emerging Coronavirus infection. This virus has 

broken out lately and it quickly dominates the scene globally in an 

unprecedented way in terms of its clinical behavior and the measures followed 

by all countries of the world. Naturally, a lot of inquiries into the jurisprudential 

provisions and the objectives of Sharia concerning those measures have come 

to the ground. Accordingly, this research is designed to answer the question of 

how far the measures followed in the State of Kuwait to limit the spread of this 

pandemic are compatible with the orders and laws related to the provisions of 

Islamic Sharia as well as clarifying their legal origins. The research applies the 

descriptive analytical approach as based on presenting, explaining and analyzing 

the legal and jurisprudential frameworks and the historical clues related to the 

issue of the study and its goals. The research has concluded that all those 

measures go with the objectives of Islamic Sharia which ensures preserving the 

five necessities such as preserving the self. Consequently, all what leads to 

preserving the self is a legal objective. Therefore, the orders and measures 

followed in the state of Kuwait are compatible with the Islamic Sharia. Finally, 

the researcher recommends studying, jurisprudentially, the developments as 

well as the medical and financial calamities related to the emerging Corona virus. 

She also suggests setting legal standards for the medical issues related to 

epidemics.   

  Key words: emerging corona, epidemic, precautionary measures, juristic 

rooting. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 املقدمة

 

  الكويتي   الدستور   ذلك  على  نص  كما  واضح  بشكل  األوبئة  مكافحة  يف  الدولة  مسؤولية  تتجلى

  األمراض   من   والعالج  الوقاية  وبوسائل  العامة  بالصحة  الدولة  تعنى ( )15)  رقم   المادة  يف

  المالحظ   ومن  المستجد،  كورونا  وباء  حديثًا  اكتشفت  التي  العالمية  األوبئة  ومن  ،(واألوبئة

  الفيروس   هذا  لمكافحة  جهدا    تأل  لم  قطاعاتها  وبمختلف  أجهزتها  بجميع   الكويت   دولة  أن

  وذلك   ومقيمين،  مواطنين  من  أرضها  على  يعيش  من  كل  سالمة  على  حرصًا  عليه  والقضاء

  بالمسؤولية   الشعور   من  بها  االلتزام   واجب  ينبع   والتي   بها،  قامت  التي  االحترازية   باإلجراءات

 . والوطنية االجتماعية

  انتشار   من  للحد   الكويت   دولة  يف  المتبعة  اإلجراءات   حول  البحث  هذا   يدور  :البحث  مشكلة

  حديثًا   طرأ  مما  هو  الفيروس  هذا  مع  التعامل  إن  حيث  المستجد،  كورونا  فيروس  عدوى

  واإلجراءات  طبيًا الفيروس  هذا سلوك حيث  من مسبوق غير وبشكل  العالمي المشهد على

 حول   التساؤالت   من   العديد   برزت  فقد   الحال  وبطبيعة  الدول،  كافة  قبل   من   حياله  المتخذة

 مدى  عن  لإلجابة  الورقة  هذه  وتأتي  اإلجراءات،  لهذه  الشرعي  والتأصيل  الفقهية  األحكام

  ذات   والقوانين  والقرارات  الوباء  هذا   من  للحد  الكويت  دولة  يف  المتبعة  اإلجراءات  توافق

 .لها الشرعي التأصيل وبيان اإلسالمية الشريعة أحكام مع العالقة

 : التالية األسئلة على ليجيب البحث  هذا ويأتي

  حيث   من   واألمراض   األوبئة  من   غيره  عن   المستجد   كورونا  فيروس   خصوصية  هي   ما  -1

 مستقل؟  بحث يف الشرعية أحكامها إفراد استدعت والتي لمكافحته الدولة تعامل

  فيروس   عدوى  انتشار من  للحد  الكويت  دولة  يف  المتبعة لإلجراءات  الشرعي التكييف  ما  -2

 المستجد؟   كورونا

 اإلسالمية؟ الشريعة مع الكويت دولة يف المتبعة اإلجراءات تلك  توافق مدى ما -3
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  انتشار   من   للحد  الكويت دولة  يف  المتبعة االحترازية  اإلجراءات  حقيقة  معرفة  : البحث  أهداف 

  الشرعي   تأصيلها  وتوضيح  عقوبات،  من  عليها  يترتب  وما  المستجد   كورونا  فيروس  عدوى

 . الفقهي وحكمها

  وتحليل  وبيان عرض  على القائم التحليلي،  الوصفي المنهج الدراسة هذه تتبع :البحث  منهج

 . وأهدافها الدراسة بمشكلة مرتبطة تاريخية شواهد من يعضدها وما والفقهية القانونية األطر

 : السابقة الدراسات

  هذا   تناولت  التي  الشرعية  الدراسات  فإن  المستجد  كورونا  فيروس  اكتشاف  لحداثة  نظرا  

  األبحاث   جملة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  وكذلك  النشر،  طور  يف  وبعضه  اإلعداد  طور  يف  الفيروس

 أما  الورقة،  هذه  من  ألجزاء   سلفًا  تكون  ألن  تصلح   األوبئة  مع  التعامل  إلى  تطرقت  التي

  اتخاذها   تم   أن  يسبق   لم  والتي  الوباء  هذا   مع   للتعامل  المستحدثة   اإلجراءات  جملة  دراسة

  ما   وهو  مستقل  خاص  بحث  إلى  فتحتاج  السابقة  األوبئة  من  أي  مع  الشكل  بهذا  مجتمعة

 : يلي منها عام بشكل  األوبئة تناولت التي  الدراسات أما الدراسة، هذه يف بصدده نحن

 . م2020  األثر  مكتبة  الفقيه،  علي   بن  سلطان.د   الوبا،  الطاعون   أحكام   يف  النبا  حسن  -

  والتعليمات   منها  والحكمة  وأسبابها  عام  بشكل  والطواعين  األوبئة  الدراسة  هذه  تناولت

  فهي   الموضوعي  إطارها  حيث  من  الدراسة  هذه  وتختلف  وعالجها،  حصولها  عند  الواجبة

  كورونا   فيروس   وباء  موضوع   على  تركز   وال  عام  بشكل  والوباء   الطاعون  أحكام  تتناول

 للتعامل  الشرعي   الجانب  تناولت  حيث   مرجعيتها  يف  كذلك  الدراسة  هذه  وتختلف  المستجد،

  يف   االحترازية  اإلجراءات  بصددها   نحن   التي   الدراسة  تعرض   بينما  واألوبئة،  الطواعين   مع

 . الفقهي حكمها وبيان الشرعي تأصيلها ثم ومن العالقة، ذات  والقوانين الكويت دولة

 : التالي  النحو على وخاتمة مبحثين  مقدمة من البحث هذا  يتكون :البحث خطة

 املستجد كورونا بفريوس العالقة ذات املصطلحات  حترير: األول املبحث

 (. 19كوفيد)  المستجد  كورونا  بفيروس التعريف:  األول  المطلب
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 . الوباء  تعريف: الثاين  المطلب

 . عالمي وباء المستجد  كورونا  فيروس: الثالث  المطلب

  فريوس  عدوى  انتشار  من  للحد  االحرتازية  لإلجراءات  والفقهي  الشرعي  التأصيل:  الثاني  املبحث

 املستجد كورونا

  والجماعة الجمعة صالة إيقاف : األول  المطلب

 ( والمنزلي  المؤسسي)  الصحي الحجر: الثاين  المطلب

 التجول  حظر : الثالث  المطلب

 كورونا  مرض  أعراض عن اإلفصاح: الرابع  المطلب

 عليه والصالة بالوباء   الميت تغسيل : الخامس  المطلب

  من   للحد  االحترازية  لإلجراءات  للمخالف   القانون  يف  الواردة  العقوبات:  السادس  المطلب

 المستجد  كورونا فيروس عدوى انتشار

 الخاتمة
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 األول  املبحث

 املستجد  كورونا  بفريوس  العالقة  ذات  املصطلحات حترير

 متهيد

 ما فكل ،النفس حفظ منها والتي الخمس  الضرورات حفظ هو الشرعية األحكام مبنى إن

  بين   الفيروسية   العدوى  انتقال  وإن  شرعي،   مطلب   فهو   البشرية  النفس   حفظ  إلى   به   يتوصل

  االختصاص   أهل   أثبت  وقد  فيها،  جدال  ال  التي  الحسية   األدلة  عداد   يف  غدا   قد  البشر

  من   جزء  العدوى  كون  على  أحكامهم  مفردات  بناء  يف  الشريعة  أهل  وتسالم  ،العدوى

  باقي   تقدير  كشأن  ذلك   يف  شأنه  الشرعي،  الحكم  إليراد  اجتهاده  عند  للفقيه  الواقعي   التصور 

  أو   الشرعي الحكم يسبق  الذي  تصوره  لتكوين   الفقيه  بها  يلم  أن  يلزم  التي  الواقعية المفردات

 . الفتوى

  األمراض   لطائفة  توصيفهم  من  الطبية  العلوم  يف  المختصين  قرره  ما  على  الوقوف  فإن  ولهذا

  اإلجراءات   هذه  يف  واألصل  صورها،  بكافة  طبية  احتياطات  من  معها  يلزم  وما  المعدية

  المستجد   كورونا  فيروس  عدوى  انتشار  من  للحد  الكويت  دولة  اتخذتها  التي  االحترازية

  –   األصل  بحسب  – تحتاج ال لذلك النفس،  حفظ  يف الشرع مقصد تساير أنها( 19كوفيد)

  لتعضد   األدلة  هذه  نورد  البحث  هذا  يف  أننا  على   جوازها،  على  تبرهن  شرعية  أدلة  لها  يكون  أن

 األوبئة،  مع  وتابعيهم  والتابعين  والصحابة  ‘  الرسول  بتعامل  بذلك  مستهدين  األصل،  هذا

 . اإلسالمي   العالم  يف  حلت  التي  األوبئة  مآالت   واستقراء   التاريخية  بالحوادث  كذلك  ونستأنس

 

 (. 174الغزالي، المستصفى )ص:  

وفعله ومشيئته، فهو سبحانه الذي جعلها سببًا لما ينجر  وينبغي التنبيه أن العدوى ال تكون إال بتقدير من اهلل  

 عنها من اإلصابة واالنتقال، ولو كان مؤثرا  بطبعه لما تخلف أحيانًا.

( الباري  فتح  حجر،  ابن  )160/  10انظر  البخاري  شرح مختصر صحيح  القاري  منار  قاسم،   .)5  /221 .)

 (. 45/ 21الكرماين، الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري )
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  جهة   من   وأوبئة،  أمراض   من   سبقه  عما  خصوصيته   له  المستجد  كورونا   فيروس  وانتشار

  وبالتالي   تواصلهم   وسهولة  الناس  انتقال  سهولة  حيث   من   الوباء  هذا  فيه  ظهر  الذي  العصر

 طليعة  منذ  حصل  ما وهو  معدودة  أيام خالل األرضية  الكرة  أصقاع  بين  الوباء   انتقال  سهولة

  األطباء  قرره ما ذلك إلى أضفنا ما وإذا البحث، هذا كتابة ساعة وحتى للميالد 2020 سنة

 شريحة  لحياة  وتعريضه  به،  المصابين  آثار  مالمسة  بمجرد  الوباء  هذا  انتشار  وسهولة  سرعة  من

  األخبار   وتوالي  المزمنة،  األمراض   وأصحاب  السن   كبار  شريحة  وهي   للخطر   اجتماعية

  وهي   أال  أخرى  خصوصية  من  ذلك  على  ترتب  وما  المرض،  بهذا  الوفيات  عن  يوم  كل

  الناس   تنقل  من  الحد  من  -  الكويت  دولة  ضمنها  ومن   -  الدول  اتخذتها  التي  اإلجراءات

  وهذه   والمساجد،  األسواق   يف  الناس  تجمع   ومنع  والبرية  والبحرية  الجوية  المعابر  وإغالق

  مر   على  األوبئة  من  أي  مقابلة  يف  الشكل   وبهذا  مجتمعة  اتخاذها  تم  أن  يسبق  لم  اإلجراءات

 : الصلة  ذات الشرعية والمسائل التعاريف  نسوق   يلي وفيما العصور،

 (.19كوفيد)  املستجد كورونا بفريوس التعريف: األول  املطلب

  المرض   تسبب  قد  التي  الفيروسات  من  كبيرة  فصيلة  تعتبر  والتي   كورونا  فيروسات  أحد  هو

  حدتها   تتراوح  التي  التنفسي  الجهاز  عدوى  حاالت  البشر  لدى  تسبب  وهي  واإلنسان،  للحيوان

  التنفسية   األوسط   الشرق   متالزمة  مثل  وخامة  األشد  األمراض  إلى  الشائعة  البرد  نزالت  من

  مؤخرا    الُمكتشف  كورونا  فيروس  ويسبب(.  السارس )  الوخيمة   الحادة  التنفسية  والمتالزمة

  هذا   بوجود علم أي هناك يكن ولم معٍد، مرض وهو(. 19.-كوفيد ) كورونا فيروس مرض

 .2019ديسمبر  يف  الصينية  يوهان  مدينة  يف  اندالعه  قبل  المستجدين  المرض  وهذا   الفيروس

 

 منظمة الصحة العالمية. 

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

0192/coronaviruses-a-q/public-for-advice   

 منظمة الصحة العالمية. 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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  وهو   ،(المستجد  كورونا  فيروس)  مصطلح  استخدام  سيتم  البحث  هذا  اصطالح  ويف

  استخدمته   ما  وهو  (.19كوفيد)  للفيروس  العلمي  االسم  إضافة  من  بدال    المختصر  المصطلح

  يف   المصطلح  هذا   الستخدام  كذلك  ووفقًا  اإللكتروين،  موقعها  يف  العالمية  الصحة  منظمة

 . الكويت دولة يف الرسمية  الجهات

 . الوباء  تعريف: الثاني  املطلب

 .واألبدان   األمزجة  به فتفسد  الهواء  له  يفسد  الذي  وهو  عام،  مرض  كل :  لغة  الوباء  تعريف

 غيرها،  دون  الجهات  من  جهة  يف  الناس   من  الكثير  يعم  عام،  مرض:  شرعًا  الوباء  تعريف

  باختالف   األوقات  سائر  بخالف  واحد   مرضهم  ويكون  الناس  أمراض  من   المعتاد  تخالف

 .األمراض

 : عاملي وباء املستجد  كورونا فريوس : الثالث  املطلب

  أضاف   عندما  وذلك   الوباء،  لفظ  المستجد  كورونا  فيروس   مرض  على  الكويتي  القانون  أطلق

 الجدول   إلى  المستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة  م2020  لسنة(  49)  رقم  الوزاري  القرار

 .والوبائية السارية  األمراض من واعتبارها م1969 لسنة( 8)  رقم بقانون  الملحق

  كورونا   فيروس  على  فتاويها  يف  الوباء  لفظ  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  أطلقت  كما

  الصحة   منظمة  صنفته  كما  وذلك  عالميًا  وباء    المستجد   كورونا  فيروس  ويعد  .المستجد

  خالل   األرضية  الكرة  أصقاع  بين   انتقل   بل  دولة،  دون  بدولة  يختص   ال  ألنه  وذلك  العالمية،

 .معدودة أيام

 

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

0192/coronaviruses-a-q/public-for-advice 

 (. 55(. الفيروزآبادى، القاموس المحيط )ص: 267/ 13( )189/ 1، لسان العرب )الرويفعي 

عياض، )  القاضي  مسلم  بفوائد  المعلم  شرح صحيح  132/  7إكمال  يف  الدراري  الكواكب  الكرماين،   .)

 (. 12/ 4(. الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى )15/ 21البخاري )

 م. 2020 \ع18فتوى رقم  

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

 فريوس عدوى انتشار من للحد االحرتازية لإلجراءات والفقهي الشرعي التأصيل

 املستجد كورونا

  كورونا   فيروس  عدوى  انتشار  من  الحد  شأنه  من  ما  كل  باتخاذ  الكويت  دولة  حرصت

  لكل  الشرعي   التأصيل بيان  مع اإلجراءات  هذه  سنذكر يلي وفيما ،له والتصدي المستجد

 : منها

 : واجلماعة اجلمعة صالة إيقاف: األول املطلب

  يف   لإلفتاء  ولجان  شرعية  هيئات  عدة   مع   الحال  هو  كما  -  الكويتية  األوقاف  وزارة  قررت

  واالكتفاء   الجمعة،  صالة  بينها  من  المساجد،  يف  الجماعة  صالة  إيقاف   -  الدول  من  عديد

  من   للحد  منه  الوقاية  جهود  إطار  يف  المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار   بعد  فقط،  باآلذان

 . الوباء  هذا  على السيطرة يتم حتى  مؤقتة لفترة وذلك انتشاره،

 اجتماعها  إثر  أصدرت  قد   الكويتية،  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  يف  الفتوى  هيئة  وكانت

 ."الجمعة  صالة حضور  المسلمين عن  يسقط وباء  وجود حال  يف"  بأنه تفيد  فتوى

 المساجد   تعطيل  وليس  فقط،  والجماعة  الجمعة  إيقاف  تفيد  الفتوى  هذه  أن  التنبيه  وينبغي

 

اإلجراءات واالحترازات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد ترجع إلى أحكام  كل    

م بشأن األمراض السارية والوبائية، وإدراج فيروس كورونا المستجد إليها يف القرار  1969( لسنة  8قانون رقم )

أن إجراءات الرقابة الصحية م بش1960( لسنة  33م، وعلى أحكام قانون رقم )2020( لسنة  49الوزاري رقم )

بأمراض سارية وقرار رقم ) القادمين من المناطق  القادمين من  1970( لسنة  66بدولة الكويت على  م بمراقبة 

بتاريخي   اجتماعاته  الموقر يف  الوزراء  قرارات مجلس  موبوءة، وعلى  بعض  9،11/3/2020مناطق  بشأن  م 

عدوى فايروس كورونا المستجد، وعلى تقارير منظمة الصحة    التدابير واإلجراءات االحترازية للحد من انتشار

 م.2020-2019العالمية بخصوص حاالت كورونا المستجد 

 م 2020 \ع18فتوى رقم  
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  رحالكم،   يف  صلوا)  بلفظ  المؤذن  بعدها  ويعقب  الصالة  وقت  يرفع  األذان  إن  حيث  بالكلية

 (. بيوتكم  يف صلوا

 : يلي مبا وتأصيلها عليها االستدالل ميكن الفتوى وتلك

  ثم  الرحال،  يف صلوا أال: قال  ثم  وريح، برد  ذات ليلة يف بالصالة أذن  عمر، ابن  حديث .1

  أال »:  يقول  ومطر،  برد  ذات  ليلة  كانت  إذا  المؤذن  يأمر  كان  ‘  اهلل  رسول  إن:  قال

 .«الرحال  يف صلوا

  والبرد   المطر  عند  -  ‘-   النبي  أمر  من   استدل  عمر  ابن   أن   : الحديث  من  الداللة  وجه

  كاف  والبرد  الريح  ومن  المطر من  كال  أن  ويدل  المشقة، بجامع المطر  على  الريح  قياس

  لهذا   نظرا  مشقة   فيه   ما  كل  يقاس  وعليه.التعدد  يشترط   وال   الجماعة،  عن  العذر   يف

  التخلف   يف  الرخصة  الفقه  من: )البر  عبد  البن   االستذكار   كتاب  يف  جاء  ما  وهو   ،  العلة

 (.مؤذ  وأمر  مانع  عذر  كل  ذلك  معنى  ويف  الشديد  والريح  المطيرة  الليلة  يف  الجماعة  عن

  أشهد   قلت  إذا: )مطير  يوم  يف  لمؤذنه  قال  حيث  عباس  ابن  فعل  السابق  الحديث  يؤيد .2

  الناس  فكأن ،«بيوتكم  يف  صلوا »:  قل  الصالة،  على   حي   تقل   فال  اهلل،  رسول  محمدا   أن

  أحرجكم   أن  كرهت   وإين  عزمة  الجمعة  إن  مني،  خير   هو  من   فعله:  قال  استنكروا، 

 

  ( البخاري، حديث  رحله )666صحيح  أن يصلي يف  والعلة  المطر  الرخصة يف  باب  األذان،  / 1(، كتاب 

134 .) 

 (.484/ 1صالة المسافرين وقصرها، باب الصالة يف الرحال يف المطر )(، كتاب 697صحيح مسلم، حديث )

(. الكرماين، الكواكب الدراري يف شرح صحيح 515/  3البرماوي، الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح )  

 (. 53/ 5البخاري )

  ( الطالب  روض  شرح  يف  المطالب  أسنى  األنصاري،  باإلضافة  السابقة،  القرطبي، 213/  1المراجع   .)

 (. 401/ 1االستذكار )

 (. 401/ 1القرطبي، االستذكار ) 
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  عن   التخلف   أباح  أنه:  عباس  ابن  فعل  من   الداللة   وجه  (.  والدحض  الطين   يف  فتمشون 

 .والمشقة للعذر  ‘ النبي فعل كما عزمة أنها مع الجمعة

  المطر   العام فالعذر  الجماعة صالة  عن   للتخلف  العامة األعذار  كتبهم   يف  الفقهاء  تناول .3

  الشديدة،   والظلمة  المانع،  والوحل  الحارة،  والريح   الباردة،  الشديدة  والريح   الشديد، 

  البلد  ألهل العام العذر تناول الحديث أن كما السلطان، وحذر الفتن، وخوف والزلزلة،

  له  المسجد إمام كان وإن الرحال، يف بالصالة ينادي  المسجد إمام جعل يف  السبب  وهو

 . بتقديرها أولى األعظم فاإلمام الظروف هذه يف الجماعة صالة إيقاف تقدير

 أو   لمصلحة  كان  إن  المساجد  إغالق  يف  بأس  ال   أنه  عثيمين  ابن  الشيخ  ذكر  وقد  هذا

  أراد  (- البيت  اغالق  باب-   الحج    كتاب  يف  البخاري  صحيح  شرح  يف  قال  فقد  ضرورة

  من  هذا  أن ُيقال وال  بِه، بأس  ال  للحاجة والكعبة المساجد  إغالق  بأن ُيبي ن  أن  البخاري

 (.فيه حرج فال لضرورةٍ  أو لمصلحةٍ  ذلك ألن اسمه، فيها ُيذكر أن اهلل   مساجدِ  منعِ 

  والخوف   والمرض  الخوف  أن  كتبهم  يف  الفقهاء  من  كثير  أورد  فقد  اخلاصة  لألعذار  بالنسبة  أما

  واألعذار   األسباب  من  يعتبر  وغيرها  األخبثين  ومدافعة  والجوع  والفتنة  المرض  وقوع  من

 

 (. 6/ 2(، كتاب األذان، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة يف المطر، )901صحيح البخاري، حديث ) 

 (. 459/ 3الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ) البرماوي،

(. 473/  1الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج )(.  304/  2الحاوي الكبير )الماوردي،  

/  2العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ).  (213/  1األنصاري، أسنى المطالب يف شرح روض الطالب )

368 .) 

 (.  318\5ابن عثيمين، شرح صحيح البخاري ) 

م للكتاب    التخل ف عن الُجمعة والجماعِة( ومؤلفه هو خالد بن عبدالعال وقد  هذا وقد ذكر كتاب )أعذاُر 

الشيخ مصطفى العدوي، ما يزيد على عشرين سببا للتخلف عن صالة الجمعة والجماعة لم نسرها جميعها منعا  

 انظر الكتاب.  ولالستزادةلإلطالة، 
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 مما ما لفرد  الخاص العذر هذا أصبح  فإن وعليه ، والجماعة الجمعة صالة لترك المبيحة

  وبالتالي   الجماعة،  صالة  عن  للتخلف  عامًا  عذرا    يصبح  فإنه  المجتمع  على  البلوى  به  تعم

 . العذر  هذا يزول حتى والجماعة الجمعة صالة إيقاف له يحق  العامة األعذار يف اإلمام فإن

  المنادي   سمع  من: )‘  اهلل  رسول  قال:  قال  عباس،  ابن  بحديث  الفقهاء  بعض  استشهد  وقد

  الصالة  منه  تقبل  لم  مرض،  أو  خوف: )قال  العذر؟،  وما:  قالوا  ،(عذر   اتباعه، من  يمنعه  فلم

:  بأنه ‘ النبي  حديث يف العذر عن  استفسر  من على عباس ابن أجاب فقد ، (صلى  التي

 .المال أو العرض،  أو النفس،  على كالخشية( مرض أو خوف)

 : يلي ما  كتبهم يف الفقهاء  أورده ما أمثلة ومن

  يف   أيضا  ويعذر  نزاع،  بال{  المريض  والجماعة  الجمعة  ترك  يف  ويعذر: )}المرداوي  قال •

 (.المرض حدوث  لخوف  تركهما

  كان   حق   بغير  السلطان  يحبسه  أن  الجمعة  إلى   خرج  إذا  خائفًا  كان  فإن: ) الشافعي  قال •

 (.الجمعة عن التخلف له

  خوف  أنواع؛  ثالثة والخوف،...   الخائف؛ تركهما يف ويعذر: )المقدسي   قدامة ابن قال •

  نفسه   على  يخاف  أن  فاألول،.  األهل  على  وخوف   المال،  على  وخوف  النفس،  على

 

(. الماوردي، الحاوي الكبير 606/ 5ين، التحبير إليضاح معاين التيسير ) (. الصنعا218/ 1األم للشافعي ) 

.  (451/  1(. المغني البن قدامة )214/  1أسنى المطالب يف شرح روض الطالب )األنصاري،  (.  304/  2)

(. القاري، مرقاة  83/ 2الشرح الكبير على متن المقنع )ابن قدامة،  (.114المقدسي، العدة شرح العمدة )ص: 

 (. 839/ 3مفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ال

( ]حكم األلباين[: 151/  1(، كتاب الصالة، باب يف التشديد يف ترك الجماعة، )551سنن أبي داود، حديث )  

 صحيح دون جملة العذر وبلفظ وال صالة. 

 (. 839/ 3مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) القاري،

 (. 300/ 2معرفة الراجح من الخالف )المرداوي، اإلنصاف يف  

 (. 218/ 1الشافعي، األم ) 
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 يف  يؤذيه  مما  ذلك،  ونحو  سيال،  أو  دابة،  أو سبعا،  أو  لصا،  أو   عدوا،  أو  يأخذه  سلطانا،

 (.ذلك  معنى ويف نفسه،

  فيكون   هذا  فعلى  الجماعة،  لترك  المبيحة  األعذار  من  يعتبر  الخوف   أن  الفقهاء  ذكر  فقد

  إليقاف   سبب  انتشاره  لحظة  استيعابه  يف  للدولة  قدرة  ال  خطير  وباء  انتشار  من  العام  الخوف

 . الخاص الخوف   من أولى باب  من الجماعة

 الخاصة،  األعذار من والجماعة الجمعة  صالة إليقاف أولى العامة األعذار   تكون هذا وعلى

 المطيرة   الليلة  يف  الجماعة  عن   التخلف  يف  الرخصة   الفقه  من : )البر   عبد   ابن   ذكره   ما  وهو

 الجماعة  عن  التخلف  جاز  وإذا  مؤذ،   وأمر  مانع   عذر  كل  ذلك  معنى  ويف  الشديدة  والريح

 .( أحرى  هذا لمثل عنها فالتخلف -  والغائط والبول للعشاء

  والمحافظة   الشريعة  لمقاصد  تطبيق   إال  هي  ما  الفتوى  تلك  وراء  من  المقاصدية  النظرة  أن .4

 قال  كما  وهو  الخمس،  الضرورات  من  يعتبر  الذي  النفس  بحفظ  الشارع  مقصود  على

  عليهم   يحفظ  أن   وهو:  خمسة  الخلق  من   الشرع   مقصود: )المستصفى  كتابه  يف  الغزالي 

  الخمسة   األصول  هذه  حفظ   يتضمن   ما  فكل  ومالهم،  ونسلهم   وعقلهم   ونفسهم  دينهم

 (.مصلحة ودفعها مفسدة فهو األصول هذه يفوت  ما وكل  مصلحة، فهو

  األسباب   كل  وتجنب  النفس  حفظ  وجوب  على  الشرعية  النصوص  من  كثير  دلت  وقد  هذا

:  البقرة  سورة[( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ):  ¸  اهلل  قول  ذلك   من  هالكها  إلى  تفضي  التي

 سورة[(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ):  سبحانه  وقوله  .]195

 

 (.451/ 1ابن قدامة، المغني ) 

 (. 401/ 1االستذكار ) القرطبي،

 (.  174المستصفى )ص:  الغزالي،

 (. 302/ 1(. الخطيب، تيسير البيان ألحكام القرآن )156/ 5القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ) 
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 . ]29:النساء

  الجهات   من  االختصاص  أهل  إلى  يرجع  العالمية  اآلفة  هذه  يف  الضرر  تقدير  أن  التنبيه  وينبغي

  الطبية   الحقائق  لنا  بينت  التي  وهي  العالمية،  الصحية  والمنظمة  الصحة  وزارة  وهي  المعنية،

  يمكن   وال  بالمخالطة  االنتشار  وسريع  خطير  مرض  بأنه(  المستجد   كورونا)   المرض  لهذا

  قدرة   يفوق   قد   كبيرة  بصورة  المصابين  أعداد  زيادة  إن  حيث  انتشاره،  بعد  عليه  السيطرة

  الوفيات   نسبة  زيادة  إلى  ذلك  يؤدي  مما  لهم  المناسبة  الرعاية  تقديم  عن  الطبية  بكوادرها  الدولة

  هذا   انتشار  من  الحد  شأنها  من  التي  اإلجراءات  جميع اتخاذ  يجب  ولهذا  االنتشار، هذا  جراء

 . الخطير الوباء 

  خير  الوقاية  باب من  هي والجماعة الجمعة صالة بإيقاف صدرت  التي  الفتوى  هذه أن  .5

 بناء  وقوعه،  قبل  حتى  أمكن  ما   دفعه  ويجب  نهائيًا،  الشرع  يقره  ال  فالضرر  العالج،  من

  تحت   مندرجة   فقهية  قاعدة  وهي(  اإلمكان  قدر  يدفع   الضرر)  الفقهية  القاعدة  على

 

عدد  حيث     وأن  كبير،  بشكل  تتسارع  كورونا  فيروس  انتشار  وتيرة  بأن  العالمية  الصحة  لمنظمة  صرحت 

 الوفيات واإلصابات تزايدت أيضا بشكل كبير، انظر  

 -https://www.france24.com/ar/20200323-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1

 -D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%

 -D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%

-D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%

 -D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%

 -D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%
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 (.يزال الضرر) الكلية القاعدة

)الفقهية  للقاعدة   تطبيقًا   تعتبر  الفتوى  هذه .6   منوط   الرعية  على   اإلمام  تصرف : 

  الصحة   كوزارة  الطبية  الشؤون  يف  بالنظر  خولهم  ومن  للحاكم  تبين  ،فإذا(بالمصلحة

  إيقاف   للمصلحة  األمر  لولي  جاز  المرض  زيادة  خطورة  نسبة  من  يزيد  للصالة  التجمع  أن

  حفظ   به  قصد  اإِلمام  من  تصرف  فهذا.  الخطورة  تلك  نسبة  تقل  حتى  الجماعة  صالة

 .العامة  المصلحة

  ضررا   أعظمهما  روعي مفسدتان  تعارض   إذا : )الفقهية للقاعدة  تطبيقًا  تعتبر  الفتوى هذه .7

  الضرر   أن   شك  وال  أقوى،  ضرر   لدفع  يرتكب   األخف  فالضرر  ،  (أخفهما  بارتكاب

  الفيروس،   هذا  انتشار  من  الواقع  األرواح  زهق  ضرر  من  أخف  الجماعة  ترك  من  الواقع

 . أعظم ضرر لدفع األخف   الضرر يرتكب بينها  وبالموازنة

 : المساجد يف والجماعة الجمعة  لتعطل التاريخية  األمثلة  .8

  المصلحة   تقدير  يف  االختصاص  جهات  إلى  اإلمام  رجوع  من  ذكرناه  أن  سبق  ما  على  عالوة  

  بديار   حل  وما  التاريخية  الوقائع   استقراء   فإن  والجماعة،  الجمعة  تعطيل  تجيز   التي  العامة

  الموتى   كثرة  بسبب   والجماعة  الجمعة  فيها  تعطلت  وكيف   األوبئة  فيها  وقعت  التي   المسلمين

  األسباب   بذل  إلى  الشرعي  الحكم  ميل  معه  يترجح  األمثلة  هذه  استقراء  فإن  الوباء،  وانتشار

  الجمعة   إقامة  تعطيل  يتم  لم  وإن  أنه  منها  يتبين  التي  األحداث  هذه  تكرار  من  تمنع   التي

  بعض  نستعرض يلي وفيما المصلين، من خلوها  بسبب ستتعطل فإنها اإلمام بأمر والجماعة

 : األوبئة  زمن  يف المساجد يف وقع لما األمثلة

 

 (.208|1)الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف المذاهب األربعة  

 . (104(. ابن نجيم، األشباه والنظائر )ص: 121السيوطي، األشباه والنظائر )ص:  

 (.39/ 4القرايف، الفروق = أنوار البروق يف أنواء الفروق ) (.40 \10السرخسي، المبسوط )

 (. 75(. ابن نجيم، األشباه والنظائر )ص: 87السيوطي، األشباه والنظائر )ص:  
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  المساجد   يف   والجمعة  الجماعة  صالة  فيها  تعطلت  وقائع  عدة  التاريخية  الكتب  من  كثير  ذكرت

  يف  ورد  ما  أمثلة  ومن  المعدية،  واألمراض  الوباء  األسباب  هذه  أحد   من   وكان  كثيرة  ألسباب 
 : يلي ما  التاريخ  كتب

  مثله  وباء  وال  قحط  عهد  وما  وباألندلس   بمصر  عظيما  القحط  وكان: )الذهبي   اإلمام  قال •

 (.الكبير الجوع  عام وسمي مصل  بال مغلقة المساجد  بقيت  حتى بقرطبة

  مات   بحيث  عظيم   وباء  بمكة  وقع  السنة  هذه  أوائل   ويف: )العسقالين   حجر  ابن   اإلمام  قال •

 إمام  إن  ويقال  وسبعمائة،  ألفًا  األول  ربيع   يف  مات  من   وحصر   نفسًا،  أربعون   يوم   كل  يف

   .(معهم  يصلي  من  لعدم  بطلوا  األئمة  وبقية  إثنين   إال  األيام  تلك  يف  معه  يصل  لم  المقام

  أغلقت : )1215ç سنة  والشام بمصر  الطاعون  وقائع عن  العطار  عن  نقال  الجبرتي  قال •

... وعائد  ومريض  ومشي ع  ميت  بين   الناس  من  الُمْعظم  وصار  األكفان،  وَعزَّت  األسواق

  من  المساجد وتعطلت... الحرف وأرباب والرؤساء والملتزمون والقراء العلماء وماتت

 (.منهم  بقي من واشتغال الوظائف أرباب  لموت واإلمامة؛ األذان

  الفقير،   فيها  وهلك  الستور،   فيها  أنكشف   عظيمة  شدة  بأفريقية  كانت: ) المراكشي  قال •

  فيه  هلك   طاعون وباء  الشدة هذه...  القوات  وعدم  األسعار،  وغلت الغنى،  مال وذهب

  العلم   وأهل  الناس  طبقات  من   مات  أهلها  وجلى...    ومحتاج  غني   من  الناس  أكثر

  المساجد   وخلت  تعالى  خالقهم  إال   عددهم  يحصى   ال  ما  والصبيان  والنساء   والتجار

 (.والحمامات األفران  وتعطلت القيروان بمدينة

 والفنت  كالسيول  دفعه  ميكن  ال  عام  ضرر  بكل  مرتبطة  املساجد  إيقاف  وراء  من  املصلحة  هذه  أن  كما

 

 (.438/ 13الذهبي، سير أعالم النبالء ) 

 (.326/ 3العسقالين، إنباء الغمر بأبناء العمر )ابن حجر  

 (.439/ 2الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار ) 

 (.256/ 1)المراكشي، البيان المغرب يف أخبار األندلس والمغرب  
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 : ذلك ومثال وغريها

  وكان   القرآن  بخلق  القول  وإظهار  العظيمة  المحنة  ابتداء  أن: )الدرر   كنز  كتاب  يف  ذكر •

  خالف،   من  وقتل  وذاع،  ذلك  وشاع.  الجهم  وبنو   المريسي  بشر   األمر  بهذا   قام  الذي

  خلق   منهم  وقتل  الجوامع،  يف  الصلوات  من  وامتنعوا  منازلهم  يف  واألئمة  العلماء  واختفت

 .(كثير

  دخل   حتى  يزل لم ثم: )ببعلبك  السيل واقعة عن  والمملوك المالك  نزهة  كتاب يف  ذكر •

بعات  المصاحف  من  فيهما  فأتلف....    تليه،  التي  والمدرسة  األعظم  الجامع   والكتب   والر 

مت...   (. الصلوات   وتعط لت المساجد، وتهد 

  توفيت   شوال  ويف: )403ç  سنة   أحداث  ضمن  والنهاية  البداية  كتابه  يف  كثير  ابن  ذكر •

  بعض   يف  الُجُمع  وُعطلت  ،...  ببغداد  الفتنة  وانتشرت...    النصارى  رؤساء  بعض  زوجة

  تعطلت )  بغداد   التتار  دخل  يوم  ç656  سنة  أحداث  عن   أيضا  ذكر  كما  (.األيام

  وشيوع   الخوف  لشدة  يرجع  وذلك  ،(ببغداد  شهور  مدة  والجمعات  والجماعات  المساجد

 .حينها الموت 

 : واملنزلي املؤسسي الصحي احلجر: الثاني املطلب

  موبوءة   منطقة  من  الوافدة  األشخاص  عزل  عن  عبارة:  الصحي  احلجر  معنى:  األول  الفرع

 . األمراض تلك من خلوهم من للتأكد المعدية؛ باألمراض 

 

 (.194/ 5كنز الدرر وجامع الغرر )الدواداري، 

 (. 242ر سيرة من ولي مصر من الملوك )ص: نزهة المالك والمملوك يف مختص الصفدي،

 (.400/ 11ابن كثير، البداية والنهاية ) 

 (.236/ 13البداية والنهاية ) ابن كثير،

 

 ( مادة حجر. 446/ 1معجم اللغة العربية المعاصرة ) عمر،
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  عدوى   انتشار  من  للحد  الكويت  دولة  اتخذتها  التي  الوقائية  واالحترازات  التدابير  أهم  من

 المنزلي  أم   المؤسسي  الحجر  أكان  سواء  الصحي  الحجر   هو   المستجد   كورونا  فيروس

  وبموجبه   موبوءة،  مناطق  أو  بلدان  من  للقادمين  أو  له  للمخالطين  أو  للمريض  أكان  وسواء

  من   المختصين   غير  ويمنع   باآلخرين، واالختالط  الحجر  هذا   من  الخروج  من   الشخص   يمنع

 . دخولهم عند واالحترازية  الوقائية باألسباب أخذهم  مع للحجر الدخول

  مستشفى   يف  إجباريًا  يعزل( )4)   رقم  المادة  السارية  األمراض  قانون   يف  ذلك  ورد  كما

  وزارة   تعده  آخر  مستشفى  أي  أو  الصدرية  األمراض  مصحات  أحد  أو  السارية  األمراض

  ويكون ...    السارية  األمراض  بأحد  إصابته  يف  مشتبه  أو  مصاب  شخص  كل  العامة  الصحة

  تنفيذ   يف  العامة  الشرطة  بأفراد  ويستعان  المختص   الصحة  طبيب  يقرره  ما  على   بناء  العزل

  لوزارة )  القانون   نفس  من (  5)  رقم  المادة  وبينت  ، (ذلك  األمر  اقتضى  إذا   االجباري  العزل

  العزل   ويتم...    الحجزية  باألمراض  للمرضى  المخالطين  األشخاص  تعزل  أن  العامة  الصحة

  المختص   الصحة  طبيب  يقرره  ما  على  بناء  الغرض  لهذا  الوزارة  تعينها  التي  المعازل  يف

 (. ذلك   األمر  اقتضى  إذا  العزل  تنفيذ  يف  العامة  الشرطة  بأفراد  ويستعان  الزمة  يراها  التي  وللمدة

  القادمين   لجميع  المؤسسي  الحجر  تطبيق  هو  الكويت  دولة  يف  الصحة  لوزارة  تحديث  آخر  ويف

  لهذا   إصابته  ثبت  لمريض  والمخالطة  بها  المشتبه  الحاالت   ولجميع   الدول  جميع  من

 .الفيروس

 

( من 15المادة رقم )ويدخل تحت الحجر الصحي عزل بعض المناطق التي تظهر فيها حاالت مرضية. انظر    

السارية األمراض  )  قانون  رقم  الوزاري  القرار  وألحق  لسنة  49الكويتي،  بفيروس 2020(  اإلصابة  بإضافة  م 

 م واعتبارها من األمراض السارية والوبائية.1969( لسنة 8كورونا المستجد إلى الجدول الملحق بقانون رقم )

 باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية الكويتي.م 1969( لسنة 8قانون رقم ) 

( لسنة  33أحكام قانون رقم )م وعلى 2020( لسنة 49القرار الوزاري رقم )وهذا التحديث صدر بناء على  

( 66م بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية وقرار رقم )1960
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  يكون   قد  موبوءة  منطقة  يف  كان  أو  المريض  خالط  الذي  السليم الشخص  أن  الطب  أثبت  وقد

  بشكل   العالمات  بعض  عليه  تظهر  قد  أو  المرض،   عالمات  عليه  يبدو  أن  دون  للفيروس  حامال  

 فترة  أيضا  يسمى  ما  وهناكاألصحاء،  من  غيره  إلى  المرض  ينقل  فهو  ذلك   ومع   طفيف،

 حتى   وتكاثره  الفيروس  دخول  منذ  األعراض  ظهور  تسبق  التي  الزمنية  الفترة  وهي  الحضانة،

  فترة   بعد   ولكن   مرض،   أي  من   يعاين  أنه   الشخص  على  يبدو  ال  الفترة  هذه  ويف  أشده،  يبلغ

 .جسمه يف الكامنة المرض أعراض  عليه تظهر الزمن  من

  اإلنسان   اعتمد  إذا  التوكل  ينايف  ال  اإلجراءات  تلك  بكل  واألخذ  الصحي  بالحجر  وااللتزام

  إال   بنفسه  يؤثر  ال   التحصين  وأن  ومشيئته،  اهلل   بتقدير  يجري  شيء  كل  أن  وعلم  اهلل،  على

  التوكل   تمام  من  أيضًا  ويعتبر  األسباب  بذل  من   يعتبر  باإلجراءات  األخذ  إن   بل  اهلل،   بقضاء

ْل  اْعِقْلَها)  حديث يف ‘ اهلل رسول إليه أرشدنا ما وهو ،اهلل على  . (َوَتَوكَّ

 

 

م بمراقبة القادمين من مناطق موبوءة، وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر يف اجتماعاته بتاريخي  1970لسنة  

كورونا  9،11/3/2020 فايروس  عدوى  انتشار  من  للحد  االحترازية  واإلجراءات  التدابير  بعض  بشأن  م 

 م.2020-2019المستجد، وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حاالت كورونا المستجد 

 منظمة الصحة العالمية. 

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

advice-for-public/q-a-coronaviruses/2019 

 (. 608أحمد، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم والسنة المطهرة )ص 

 المرجع السابق.  

(.  212/  10(. ابن حجر، فتح الباري )416/  8المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )  المباركفوري، مرعاة  

 (. 232/ 8الشوكاين، نيل األوطار )

  ( الترمذي، حديث  َوالَْوَرِع َعْن َرُسوِل اهللِ  2517سنن  َقائِِق  الِْقيَاَمِة َوالرَّ َأبَْواُب ِصَفِة  ، حكم األلباين:  ‘(، 

 (. 668/ 4حسن )

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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 : واملنزلي  املؤسسي  للحجر الفقهي  التأصيل: الثاني  الفرع

 :يلي فيما نبينها جهات عدة من اإلسالمية الشريعة يف الصحي الحجر مبدأ ورد

 : النبوية السنة:  أواًل

  والحجر   التحصين  بمبدأ   عمل  ‘  النبي  أن  بينت  النبوية  السنة  من  أحاديث  عدة  لنا  وردت

 : يلي ما ذلك  ومن األوبئة، من

  تخرجوا   فال  بها وأنتم  بأرض  وقع   وإذا  عليه،  تقدموا  فال  بأرض   به سمعتم إذا: )‘ قال .1

 (.منه فرارا  

 ومخالطة   المرضى   مخالطة  الناس  منع  ‘  اهلل  الرسول   أن:  الحديث  هذا  من  الداللة  وجه

 ذلك  يف  لما  بالطاعون  المصابة  البلدة  إلى  الدخول  من  ‘ نهيه  خالل  من  لغيرهم،  المرضى

  وحصره   الوباء  لتطويق  منها،  الخروج  من  البلدة  تلك  أهل  كذلك  ومنع  للبالء،  التعرض   من

 المخالطة   عن   فنهى  األخرى،  البالد  إلى  ميكروبه  وانتقال  انتشاره  ومنع  فيها،  وقع  التي  البالد  يف

  كبائر  من  هو  الذي  الزحف  من  كالفرار   ذلك  جعل  بل  ،للصحة  وحماية  للذريعة،  سدا  

 أنها:  أخبرتنا  أنها  ،‘  النبي  زوج  عائشة،  فعن  الشهيد،  أجر  فيها  للصابر  وجعل  الذنوب،

  من  على اهلل يبعثه عذابًا كان أنه: )‘  اهلل  نبي فأخبرها  الطاعون، عن  ‘ اهلل رسول سألت

  يعلم   صابرا،   بلده   يف  فيمكث   الطاعون،  يقع   عبد   من   فليس   للمؤمنين،   رحمة   اهلل   فجعله  يشاء،

 .(الشهيد أجر مثل له كان  إال له، اهلل كتب ما إال يصيبه لن أنه

  وحصر   األوبئة  لمواجهة  زمنهم  يف  الصحي  للحجر  واضحة  إشارة  فيه  النبوي  الحديث  فهذا

 

صحيح مسلم،    (.130/  7)  (، كتب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون.5729البخاري، حديث )صحيح    

 (. 1742/ 4) (، كتاب السالم، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها.2219حديث )

البخاري ) القاري شرح مختصر صحيح  منار  العباد 225/  5قاسم،  المعاد يف هدي خير  زاد  القيم،  ابن   .)

(4/139 .) 

 (.131/ 7(، كتاب الطب، باب أجر الصابر يف الطاعون )5734( صحيح البخاري، حديث )3)
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 . الوباء انتشار   من منعًا محددة دائرة  يف المرض

:  يقول   هريرة،  أبا  سمعت:  قال  ميناء،   بن  سعيد   حدثنا  حيان،  بن   سليم   حدثنا:  عفان  قال  .2

  تفر   كما  المجذوم   من   وفر  صفر،  وال  هامة  وال  طيرة،  وال   عدوى  ال: ) ‘  اهلل  رسول   قال

 (.األسد من

  بن   شريك   حدثنا  شيبة، أبي  بن بكر  أبو   وحدثنا  ح   هشيم، أخبرنا  يحيى،  بن  يحيى  حدثنا .3

: قال  أبيه،   عن   الشريد،   بن   عمرو  عن   عطاء،   بن   يعلى  عن  بشير،  بن   وهشيم   اهلل،   عبد

 .(فارجع بايعناك قد إنا) ‘ النبي إليه فأرسل مجذوم، رجل ثقيف وفد يف كان

  كما   االحتياط،  سبيل  على  المجذوم  باجتناب  أمر  ‘  النبي  أن:  الحديثين  من  الداللة  وجه

  عن   بعيدا   منفرد  موضع  يف  يوضعون  كثروا  وإذا  بالناس، االختالط ومن  المسجد  من  يمنع  أنه

  وقد   هذا   ،مرضه  إلعدائه  سبب ا  للصحيح  بها  المريض  مخالطة  جعل  تعالى  فاهلل   الناس

 .المجذوم اجتناب  باب تحت  األحاديث   هذه  الحديث  شراح من  كثير أفرد

 (.مصح على ممرض يورد ال: )‘ اهلل رسول قال .4

  العادة   يف  عنده  الضرر  يحصل  ما  مجانبة  إلى   الحديث  يف  أرشد  ‘  النبي  أن:  الداللة  وجه

 

 (. 126/ 7(، كتاب الطب، باب الجذام )5707صحيح البخاري، حديث ) (1)

 (.1752/ 4(، كتاب السالم، باب اجتناب المجذوم ونحوه )2231صحيح مسلم، حديث ) 

(. القاضي عياض، إكمال المعلم 220/  7(. الشوكاين، نيل األوطار )228/ 14شرح النووي على مسلم ) (3)

(. ابن بطال، شرح صحيح البخاري  472/  7، المسالك يف شرح موطأ مالك )اإلشبيلي(.  163/  7بفوائد مسلم )

 (. 246/ 21(. العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )411/ 9)

 (. 92/ 14العيني، نخب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار ) (4)

 انظر شرح النووي على مسلم. القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم. (5)

(، كتاب السالم، باب ال عدوى، وال طيرة، وال هامة، وال صفر، وال نوء، وال  2221صحيح مسلم، حديث )  (6)

 (. 1743/ 4ض على مصح، )غول، وال يورد ممر
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 مخالطتها  جعل  اهلل  ألن  تعالى،  اهلل  بفعل  تعدى  والعاهة  المرض  إن  حيث  تعالى،  اهلل  بفعل

 ما  نحو  منه  يناله  لئال  الصحيح؛  المريض  يخالط  أن  النبي  كره  ولهذا  ،العدوى  لنقل  سببًا

 .به

 (.رمحين  أو رمح   قيد وبينه وبينك المجذوم،  كلم: )-  ‘- عنه ويذكر .5

  كالجذام  معدٍ  مرض أصابه عمن االبتعاد  إلى الصحيح  أرشد ‘ النبي  أن: الداللة وجه

  إن   مع  أعداه  أنه  فيظن  جذام  للصحيح   يعرض  لئال  المجذوم،  وبين  بينه  مسافة  وجعل

 .اهلل  بتقدير إال يكون ال  ذلك

  يا : قلت: )يقول مسيك بن فروة سمع من أخبرين: قال بحير،  بن  اهلل  عبد بن يحيى عن .6

  شديد،   وباءها  وإن  وميرتنا،  ريفنا   أرض   وهي  أبين،  لها  يقال  أرض  عندنا!  اهلل  رسول 

 "(.التلف  القرف  من فإن عنك دعها: "  فقال

  أصابها   التي  األرض   عن  االبتعاد  إلى   السائل  ‘   النبي  أرشد :  الحديث  من   الداللة  وجه

 

(. فمعنى الحديث ال يورد صاحب اإلبل المراض إبله على 35/  1(. )214/  14شرح النووي على مسلم )  (1)

 إبل صاحب اإلبل الصحاح ألنه ربما أصابها المرض بفعل اهلل تعالى فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها ألن الجرب

النبي أن يخالط  الرطب قد يكون بالبعير فإذا خالط اإلبل أو حككها وأوى إلى مباركها وصل إلي ها بالماء الذي يسيل منه ولهذا كره 

 المريض الصحيح؛ لئال يناله من نطفه وحكته نحو مما به.

/ 10(. ابن حجر، فتح الباري )221/  7(. الشوكاين، نيل األوطار ) 217/  14انظر شرح النووي على مسلم )

 (. 139/ 4(. ابن القيم، زاد المعاد يف هدي خير العباد )160

 (. 139/ 4ابن القيم، زاد المعاد يف هدي خير العباد ) 

(. فصول يف المقالة الثالثة يف أسماء العلل وتدبير المريض، باب 293األصفهاين، الطب النبوي، حديث )  

 (.356/ 1) توقي كالم المجذوم.

 (. 41/ 5المناوي، فيض القدير ). (220/ 2المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير ) 

 (.19/ 4(، كتاب الطب، باب يف الطيرة. ]حكم األلباين[: ضعيف اإلسناد )3923حديث ) سنن أبي داود، 

 (. 18/ 25) (، مسند المكيين، حديث فروة بن مسيك.15742مسند أحمد، حديث )
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  إلى   يؤدي  هو  المرضى،   ومداناة  الداء  ومالمسة  الوباء   من   القرب  هو  القرف  إن  حيث   الوباء، 

 .الهالك أي التلف 

  األدواء   من  التحرز  يف  ‘  هديه  يتبين  ‘  النبي  عن   وردت  التي  األحاديث  هذه  يف  التأمل  وعند

 األمة،  على   شفقته  لكمال  -   ‘-  فالنبي   أهلها،  مجانبة  إلى  األصحاء   وإرشاده  بطبعها  المعدية

  أجسامهم   إلى  والفساد  العيب  لوصول  تعرضهم  التي  األسباب  عن  نهاهم   لهم،  ونصحه

  إال   هو  ما  المستجد   كورونا  وفيروس  الصحي،   بالحجر   حاليا  يسمى   ما  وهو   ،  وقلوبهم

 . األحاديث  هذه  معنى يف فيدخل عالمي وباء

 : وآرائهم الصحابة فعل: ثانيًا

  الشام،   إلى  الخروج   أراد  حين  ،¢  الخطاب  بن  عمر قصة  صحيحه  يف البخاري روى .1

  وقد   الشام،  يدخل   ولم  المدينة  إلى  ¢  الخطاب  بن   عمر  رجع   وباء فيها  أن   علم  فلما

 أفرارا  :  قائال    المدينة،  إلى  رجوعه  سبب  عن  سأله  عندما  الجراح  بن  عبيدة  عمر  أجاب

 . اهلل   قدر إلى اهلل قدر من نفر نعم  هذا، يقول غيرك لو: عمر فأجاب اهلل؟ قدر  من

  يهلكه   ما  على   المرء   هجوم  ألن   األمراض،   من  يؤذيه  ما  تجنب   ¢  عمر  أن:  الداللة  وجه

  .عنه منهي

  يف  والتباعد بالتفرق الطاعون وقوع  وقت الناس الصحي بالحجر العاص  بن عمرو دعا  .2

  فيهم   فقام  الطاعون،  وقت  الناس  على  استخلف   حيث   األودية،  وبطون  الجبال  رؤوس

 

الباري     فتح  حجر،  )(.  189/  10)ابن  المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة  (.  2901/  7القاري، 

القيم )219/  7الشوكاين، نيل األوطار ) (. قاسم، منار القاري  299/  10(. آبادي، عون المعبود وحاشية ابن 

 (. 226/ 5شرح مختصر صحيح البخاري )

 (. 134/ 4)ابن القيم، زاد المعاد يف هدي خير العباد  

 (. 130/ 7(، كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون )5729البخاري، حديث )صحيح  

 (. 185/ 10(. ابن حجر، فتح الباري )259/ 21العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 
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  منه   فتجبلوا  النار،  اشتعال  يشتعل  فإنما  وقع  إذا  الوجع  هذا  إن  الناس  أيها: "  فقال  خطيبا

  ، ‘  اهلل   رسول  صحبت  لقد  واهلل،  كذبت: "  الهذلي  واثلة  أبو   له  فقال".    الجبال  يف
  نقيم   ال اهلل  وايم"  ،"  تقول ما عليك أرد ما واهلل: " قال".  هذا حماري من شر وأنت

  الخطاب  بن  عمر  ذلك   فبلغ  عنهم  اهلل   ودفعه  عنه  فتفرقوا   الناس وخرج  خرج   ثم   ،"   عليه

 .كرهه ما فواهلل عمرو رأي من

  الحجر  بعد أي  التفرق، بعد والمرض  البالء  هذا عنهم  دفع  اهلل  أن   بين  األثر  أن :  الداللة  وجه

 األوبئة  مواجهة يف الصحي  للحجر العظيم  األثر  يوضح مما بينهم، المخاطة  وعدم الصحي

 : الفقهاء  عن ورد ما: ثالثًا

  المصاب  أن من الصحابة وبأفعال ‘ النبي بأحاديث  عمال   الصحي الحجر إلى الفقهاء دعا

  من   منعه  واألصحاء   األمر  ولي  وعلى  ،  بالناس  المخالطة  يجتنب   أن  عليه  معدٍ   بمرض

 أذى  يف  سبب  للمريض  الصحيح  مخالطة  أن  مسلمان  طبيبان  أقر  إن  وهذا  .بينهم  السكن

  )4( .المخالط

  يقينًا   الطب   لدى   ثبت   فمتى  المعاصر،  وقتنا  يف  المستجدة   العلمية  األمور   يوافق   الذي   وهو

 خالٍ   أنه  يتبين  أن  إلى  أو  يشفى  أن  إلى   المريض  عزل  وجب   األصحاء  على  المريض  بتأثير

 

  ( بالجنة، حديث أبي عبيدة بن الجراح واسمه  (،  1697مسند أحمد حديث  باقي العشرة المبشرين  مسند 

 .(226/ 3) ¢( 1عامر بن عبد اهلل )

  ( الطالب  روض  شرح  يف  المطالب  أسنى  الكبرى215/  1االنصاري،  الفقهية  الفتاوى  الهيتمي،   .)  

 كشاف القناع عن متن اإلقناع البهوتي، (.159/ 4الصالحي، اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل )(. 1/212)

(1 /498 .) 

تيمية،     الكبرىابن  المنتهى 17/  3)  الفتاوى  النهى يف شرح غاية  أولي  الرحيباين، مطالب   .)  (1  /699  )

/  7، المسالك يف شرح موطأ مالك )االشبيلي(.  126|6كشاف القناع عن متن اإلقناع )(. البهوتي،  6/226)

 .(121/ 11الشرح الممتع على زاد المستقنع )ابن عثيمين، (. 472

 (. 28/ 4(. الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى )27ابن حجر، بذل الماعون يف فضل الطاعون )ص 
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 . الصحي  الحجر مسألة وهي المرض،  حمل من

 : الفقهية القواعد:  رابعًا

  الجمعة   صالة  بإيقاف   الخاص   السابق  المطلب  يف  فقهية  قواعد  من  ذكرناه  ما  على  عطفًا

 الرعية  على  اإلمام  تصرف)  وقاعدة(  اإلمكان  قدر   يدفع   الضرر)   كقاعدة  ،والجماعة

 . الصحي  بالحجر االلتزام   على الدالة القواعد  ذات فهي ،(بالمصلحة منوط

 : الصحي  للحجر تارخيية شواهد :خامسا

  خطورة   من  زاد  األوبئة  زمن  يف  الناس  اختالط  أن  فيها  بينت  حوادث  التاريخية  الكتب  نقلت

  األوبئة   على   للقضاء   الوسائل  أهم  من   الصحي   الحجر   أن   يتبين  وبهذا  المرض،  انتشار 

 : يلي ما ذلك ومن المعدية، واألمراض

  الظهر   أذان   بعد   عشره  ثاين  االثنين  يوم  يف: )دمشق  طاعون   يف  حدث  عما  كثير  ابن  نقل •

  حتى  اسود  ثم  منه  الجو  اصفر شديدا غبارا  أثارت  شديدة  ريح  حولها  وما  بدمشق  حصل

  ويستغفرون   اهلل  يستجيرون  ساعة  ربع  من  نحوا  ذلك  يف  الناس  وبقي  الدنيا،  أظلمت

  ختام  يكون الحال  هذا  أن الناس  ورجا الذريع،  الموت  شدة من  فيه هم   ما مع ويبكون،

 .المستعان وباهلل  شدة،  إال األمر يزدد فلم الطاعون،  من فيه هم ما

  بها  يموُت  من عددُ  فكان  ،(833)  سنة  القاهرة،  يف وقع  الطاعون  أن  حجر ابن   نقل كما •

 

 ( من هذا البحث. 12انظر )ص 

)ص:     العدلية،  األحكام  )19مجلة  للتيسير  المتضمنة  الفقهية  والضوابط  القواعد  اللطيف،  العبد   .)1  /

الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف المذاهب األربعة   (165/  8(. الغزي، ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهيَّة )279

 . (104ن نجيم، األشباه والنظائر )ص: (. اب121السيوطي، األشباه والنظائر )ص:  

 (.39/ 4القرايف، الفروق = أنوار البروق يف أنواء الفروق ) (.40 \10السرخسي، المبسوط )

 (.263/ 14ابن كثير، البداية والنهاية ) 
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 !تزايد ثم األلف  فوق  بالقاهرة يومٍ  كل يف يموت من عددُ  صار حتى األربعين،  دون

  المنزلي    الحجر  يف  رأى  ألنه  تمارض   الذي  الفقهاء  أحد  عن  خبرا    أيضًا  حجر  ابن  أورد •

  ذعرا   منه  ُذعر  السنة  هذه  يف  الطاعون   وقع  لما  ثم : " فقال  الطاعون؛  من  للنجاة  وسيلة  

 ثم  وُرق ى،  وأدعية  أدوية  ذلك  من  ويستكثر  يدفعه  ما  يستوصف  أن  دأبه  وصار  شديدا،

  سلِم  أنه  اهلل  فقدر   الموت،  من خوفه لشدة  جنازة إلى  ُيدعى  وال  ميت ا  يشاِهد  لئال  تمارض

 !"الطاعون من

 : التجول حظر: الثالث املطلب

  يف   الجزئي  التجول  بحظر  م2020  لسنة(  65)  رقم  وزاريًا  قرارا    الكويت  دولة  أصدرت

  من   للحد   وذلك  المستجد  كورونا  بمرض  المصابة  الحاالت  تزايدت  بعدما  معينة  أوقات

  توفير   يهدف  الذي  الكويتي  المدين  الدفاع  وقانون  السارية  األمراض  لقانون  تطبيقًا  انتشاره،

  الكوارث   وقوع   عند   والممتلكات األرواح  وحماية  لوقاية  الطوارئ  حاالت  جميع  يف  الحماية

  تنص   التي  السارية  األمراض  قانون  من  15  المادة  ذلك  بينت  وقد  اهلل،  قدر  ال  واألزمات

  يخول   آخر،  وبائي  مرض  أي  أو  الطاعون   أو  الكوليرا  أو  الجدري  وباء  ظهور  عند:  أنه  على

  مع   باالتفاق  وذلك  الوباء  تفشي  من  البالد  لحماية  استثنائية  سلطات  العامة  الصحة  وزير

  قراراته،   لتنفيذ   المسلحة   والقوات   العامة  الشرطة  بأفراد   وباالستعانة  المختصين،  الوزراء

 وغير  التجول  منع:  منها اآلتية  واالحتياطات  بالتدابير  قرارات  إصدار  خاصة  بصفة  ويخول

 . اإلجراءات  من ذلك

  نحو   تقديرية  سلطات  المختصين  الوزراء   مع  باالتفاق  الصحة  لوزير  القانون  أوكل  فقد  وعليه

 .العالقة  ذات  واإلجراءات الحظر  ساعات تحديد

 

 (. 224/  4. ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر )329(-328ابن حجر، بذل الماعون يف فضل الطاعون )ص  

 (. 119/ 3ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر ) 

 باالحتياطات الصحية للوقاية من االمراض السارية الكويتي. 1969( لسنة 8قانون رقم ) 
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 : احلظر بأوقات لاللتزام الفقهي  احلكم

 فهي  ،الصحي  بالحجر   الخاص السابق   المطلب  يف  وشواهد  أدلة  من   ذكرناه  ما  على   عطفًا

  الحكم   لوازم  من  إن  إذ  بيوتها،  من  الناس   خروج   ساعات  تحديد   على   الدالة  الشواهد  ذات 

  هذا  يرتبط أن -العدوى  انتشار خطر  ولتقليل االختالط  لمنع -  معين موضع يف شخص إبقاء

  بأحد   أو  المنزلي  بالحجر  الحال  هو   كما  -  كثر  أو  ذلك  قل  –  زمني  بقيد  المكاين  الحجر

  المؤسسي   بالحجر  الحال  هو  كما  بإصابتها  المشتبه  للحاالت  الدولة  تحددها  التي  األماكن

  التجول   حظر  فترة  حددت   بينما  يومًا،   14  بمدة  السابقتين  بصفتيه  الحجر  تحديد  تم  فقد

  وحتى   صباحًا  السادسة   الساعة من  الناس   خروج   بتحديد  الوقتي بالحجر  تسميتها  يصح   التي

 . اإلمكان  قدر لالختالط تقليال   وذلك  الظهر، بعد  الخامسة

  األمر   ولي  طاعة  ألن  وذلك  الحظر  ألوقات  الدولة  حددتها  التي  باألوقات  االلتزام  ويجب

: تعالى  قوله  منها  كثيرة  أدلة  طاعته   وجوب  على  دلت  وقد  والسنة،  الكتاب  يف  واجبة

  وعن   ،[59:النساء  سورة]( ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)

  والمكره،   المنشط   يف  والطاعة  السمع  على  ‘  اهلل  رسول  بايعنا: )قال  الصامت،  بن  عبادة

 (.الئم   لومة  اهلل  يف  نخاف  ال  كنا،  حيثما  بالحق  نقول  أو  نقوم  وأن  أهله،  األمر  ننازع  ال  وأن

  ذكرت  وكما العامة، الصحة على  للحفاظ الدولة اتخذتها  التي  القرارات تلك كل وأن سيما

  منوط   الرعية  على  اإلمام  تصرف)   لقاعدة  تطبيقًا  تعتبر  األمور  تلك  يف  اإلمام  تصرفات  أن

 .العامة المصلحة حفظ  به  قصد اإِلمام  من تصرف فهذا ( بالمصلحة

 

 ( من هذا البحث. 15انظر )ص 

 (. 259/ 5تفسير القرطبي ) 

 (. 77/ 9) (، كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس.7199صحيح البخاري، حديث ) 

(. السرخسي، المبسوط 104(. ابن نجيم، األشباه والنظائر )ص:  121السيوطي، األشباه والنظائر )ص:    

 (. 39/ 4(. القرايف، الفروق )40 \10)
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 يراه   بما  زمنهم  يف  التجول  حظر  عن  النبالء  أعالم  سير  كتابه  يف  الذهبي  اإلمام  أورد  وقد  هذا

  العلم؟  وأين : قال. فالن لزيارة بنا  قم: وهب ألبي  ليلة قلت  فقد: فقير قال: )مناسبًا  اإلمام

 (.ليال المشي من منع وقد طاعة، له األمر ولي

 :كورونا  مرض أعراض عن اإلفصاح: الرابع املطلب

  أن   المستجد  كورونا  مرض  أعراض  عليه  تظهر  من  على  الكويت  دولة  يف  اإلجراءات  أوجبت

  بمخالطة   انتشاره  قبل  الوضع  على  للسيطرة  المختصة،  الجهات  ويبلغ  ذلك  عن  يفصح

 أنه  على   السارية األمراض  قانون  من(  2)  رقم   المادة نصت  كما  لغيره،  المصاب   الشخص

  مده   خالل عنه  اإلبالغ  وجب  السارية  األمراض  بأحد  أصابته  يف  اشتبه  أو  شخص أصيب  إذا )

  حاملي   عن  الطريقة  بنفس  التبليغ  يجب  كما  الوقائية  للصحة  مركز  أقرب  إلى  ساعة  24

 (.العامة  الصحة  وزير من قرار بها يصدر  التي   األمراض  جراثيم

 إخفاء  تعمد  فإن  ،وعليه  ذلك  عن  بالتبليغ  معه  سكن  من  أو  أقاربه  على  أيضًا  يجب  كما

  الكويتي   الوزراء  مجلس  استحدثها  كما  وهي  مغلظة  بعقوبة  فسيعاقب  المرض  عن  اإلفصاح

  يف   عمدا    وتسبب   السارية  األمراض  بأحد   مصاب  أنه  علم   من  بمعاقبة  يقضي  بالقانون   حكما

  دينار   ألف  ثالثين  عن  تزيد  ال  وغرامة  سنوات  عشر  تتجاوز  ال  بالحبس  غيره  إلى  العدوى  قلن

  لإلجراءات   للمخالف   بالتفصيل  العقوبات   بيان  وسيتم  .العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو

 وحكمها  المستجد  كورونا  فايروس  عدوى  انتشار  من  للحد  الكويت  دولة  يف  بها  المعمول

 

 (.85/ 12الذهبي، سير أعالم النبالء ) 

 م باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية الكويتي.1969( لسنة 8رقم ) 

  ( رقم  )3المادة  رقم  قانون  من  لسنة  8(  السارية 1969(  األمراض  من  للوقاية  الصحية  باالحتياطات  م 

 الكويتي.

 وكالة األنباء الكويتية الرسمية )كونا(  

ar=&language2881066=aspx?id.ArticleDetails/kw.net.kuna.www://https 

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2881066&language=ar
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 . السادس  المطلب  يف الشرعي

 : املستجد  كورونا مرض عن لإلفصاح الشرعي  احلكم

 عليه   وجب  ولهذا   واآلخرين،   نفسه  على   للحفاظ  التدابير  بجميع   يأخذ   أن  اإلنسان   على  يجب

 : التالية  لألسباب المرض  بهذا  شعوره حال  يف يفصح أن

  المختصة   للجهات  المستجد  كورونا  فيروس  مرض  أعراض  عليه  تظهر  ممن  اإلفصاح  أن  : أواًل

  األدلة   سابقًا  ذكرت  وكما  الخمس،  الضرورات  من  يعتبر  الذي  النفس  حفظ  باب  من  يعتبر

 سورة [(ۀ ۀ ہ ہ ہ):  تعالى  قوله  ومنها  حفظها،  وجوب   على   تدل  التي

 . ]195: البقرة

  األذى   كف  المسلم  على  المسلم  حقوق  من  بأن  مسلم  كل   على  يخفى  ال  مما  إن  :ثانيًا

-  اهلل  قال  عظيمًا،  وإِثمًا  بهتانًا  احتمل  فقد  المسلمين  َأذية  فِي  سعى  من  فإِن  ،عنه

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )̧ 

  تناجشوا،   وال  تحاسدوا،   ال: ) ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   َرُسوُل   َوَقاَل   ،]58:  األحزاب  سورة[(ڱ ڱ ڱ

ا،  اهللِ  ِعبَادَ   َوُكوُنوا   بعض،  بيع  على  بعضكم  يبع  وال  َتَدابَُروا،   َواَل   َتبَاَغُضوا،  َوالَ    الُْمْسلِمُ  إِْخَوان 

ر    ِمنَ   اْمرِئٍ   بَِحْسِب   َيْحِقُرُه،  َواَل   َيْخُذلُُه،  َواَل   َيظْلُِمهُ   اَل   الُْمْسلِِم،  َأُخو   الُْمْسلَِم،   َأَخاهُ   َيْحِقرَ   َأنْ   الشَّ

  َحَراٌم،   الُْمْسلِمِ   َعَلى   الُْمْسلِمِ   ُكل    - مرات   ثالث   صدره  إلى   ويشير-  هاهنا  التقوى   يحقره  وال

  وتطبيقًا .  (ويده  لسانه  من   المسلمون  سلم  من  المسلم :)‘  وقال  (.َوِعْرُضهُ   َوَمالُُه،  َدُمُه،

 

 (. 132/ 1(. العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )10/ 2شرح النووي على مسلم ) 

وخذله، واحتقاره ودمه، 2564)صحيح مسلم، حديث     المسلم،  ظلم  باب تحريم  البر والصلة،  ( كتاب 

 (.1986/ 4وعرضه، وماله )

 (. 11/  1(، كتاب اإليمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )10صحيح البخاري، حديث )  
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 (.ضرار وال ضرر ال) الفقهية للقاعدة

  حياة   على   خطر  وهو  عامة،  الناس  صحة   على   خطر   هو   المرض  هذا   أن   علمنا  ما  إذا  :ثالثًا

  يرحم   لم   َمن)  المرسلين   سيد   فيهم  قال  الذين  خاصة السن وكبار  المزمنة  األمراض  أصحاب

  يساكن   من  إن  بل  تشتد،  والحرمة يعظم  اإلثم  فإن  ،(منا  فليس  كبيرنا،  حقَّ   ويعرِْف   صغيرنا

  ال  الذي العقوق  من  ذلك  فإن ذلك له تجيز ال  التي األوضاع أحد يف وهو ويخالطهم والديه

 .وضرره أثره يخفى 

  على   تقع  التي  االجتماعية  المسؤولية  ومن  األمر،  ولي  طاعة  باب  من  يعتبر  ذلك  أن  :رابعًا

 . المجتمع تجاه الفرد  عاتق

 :عليه والصالة بالوباء امليت تغسيل: اخلامس املطلب

 كورونا   فيروس  عدوى  انتشار   من  للحد  الكويت  دولة  بها  تعمل   التي  االحترازية   األمور  من

  تغسيله   يتم   ال  المستجد  كورونا  فيروس   بمرض  مسلم   شخص   وفاة  حال  يف  أنه  المستجد

  فيصل .  د  به   صرح  ما  وهو   األموات،   أعداد  كثر   إن  سيما  للحي  المرض  انتقال  من  خوفًا

 وعليه  .الصحة  وزارة   من  بتوصية  ،(الكويت   بلدية  - الجنائز  شؤون  إدارة  مدير )  العوضي 

 

أجمعين، مسند عبد اهلل بن العباس بن  (، مسند أهل البيت رضوان اهلل عليهم  2865مسند أحمد، حديث )  

 (.55/ 5عبد المطلب )

رواه الحاكم، وقال: .  )ƒ )11/ 644(، مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص  7073مسند أحمد، حديث )  

 صحيح على شرط مسلم. 

 (.468/ 3الولوي، ذخيرة العقبى يف شرح المجتبى )

 

 . https://www.youtube.com/watch?v=H_uCQTuoa-wانظر  

 وهو رأي عضو هيئة الفتوى يف الكويت الدكتور الشيخ عجيل النشمي.

 15مقالة بعنوان )ال ُغسل لجثمان ميت بالفيروس... خشية العدوى( للكاتب: تركي المغامس، جريدة الرأي،  

 م 2020مارس 
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 : يلي بما المسألة تلك  بيان يجب

  الوباء   بسبب   مات  من   ألحق   بأن  باألوبئة   بالمصابين   ورحمته  تعالى  اهلل   فضل   من   : أواًل -

 ¢  مالك  بن  أنس  حديث  ففي  والثواب،  األجر  مثل   له  فيحصل  بالشهداء   محتسبا
 .(مسلم لكل شهادة  الطاعون)  :وسلم عليه اهلل رسول قال: قال

  يبعثه   عذابًا  كان  أنه : )فأخبرها  الطاعون،  عن  ‘   اهلل  رسول  سألت  أنها  ،~  عائشة  وعن

  بلده  يف  فيمكث  الطاعون،  يقع  عبد من   فليس   للمؤمنين،  رحمة اهلل فجعله  يشاء،   من  على  اهلل

 .(الشهيد أجر مثل له كان  إال له، اهلل كتب  ما إال يصيبه لن أنه يعلم صابرا ،

  الطاعون   له  يحصل  لم  وإن  بلده  يف  صبر  الذي  المحتسب   أنه  على  بظاهره  الحديث  دل  كما

 .حجر ابن  الحافظ ومنهم الشراح،  بعض فهمه الذي  وهو الشهيد،  أجر مثل له يكون

  الشهداء،   ثواب  اآلخرة  يف  له  يكون  أنه  الحديث   يف  الواردة   هنا  بالشهادة  المراد  :ثانيًا -

  .به ملحقا وال معركة  بشهيد  ليس ألنه  عليه ويصلى فيغسل الدنيا يف وأما

 

-ec91-e3e4-c03d-a7fcd7e8=Details?id/Home/com.alraimedia.www://https

fe51882c2fd8 . 

(. شرح النووي على مسلم  427/  9(. ابن بطال، شرح صحيح البخاري )194/  10ابن حجر، فتح الباري )  

 (. 260/ 21)(. العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 286/ 4(. المناوي، فيض القدير )63/ 13)

 (. 131/ 7(. كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون )5732صحيح البخاري، حديث ) 

 (. 16سبق تخريجه )ص 

 (. 427/ 9(. ابن بطال، شرح صحيح البخاري )194/ 10ابن حجر، فتح الباري ) 

الدسوقي     وحاشية  الدردير  للشيخ  الكبير  المنهاج  425/  1)الشرح  شرح  يف  المحتاج  تحفة  الهيتمي،   .)

 (. 166/ 3) وحواشي الشرواين والعبادي

شرح النووي على مسلم  (.  101/  2)  البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع  (.396/  1وعميرة )  حاشيتا قليوبي

( 260/  21)  (. العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري.286/  4(. المناوي، فيض القدير )63/  13)

 (. 320/ 1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )الكاساين، 

https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=8e7fcd7a-d03c-4e3e-91ec-8fd2c51882fe
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=8e7fcd7a-d03c-4e3e-91ec-8fd2c51882fe
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  غسله   ألن   أمكن   ما  عليه  ويصلى  يغسل   أنه  األوبئة بسبب  مات  فيمن  األصل  يكون   هذا   فعلى

  لمنع   الوقائية  االحترازات  بجميع   األخذ   مع   المستطاع   قدر  به   فيؤتى   حقوقه  من   عليه  والصالة

  كورونا   فيروس  كان  ،ولمابالتيمم،  ذلك  يستبدل  وقد  عليه،  الماء  بصب  ولو  العدوى  انتقال

 خالل   من  الميت  من  انتقاله  إمكانية  وثبت  االنتقال،  سريعة  المعدية  األمراض   من  المستجد

  على   بناء  المستجد   كورونا  بفيروس  الميت  يغسل  فال  وعليه  به،  الضرر  وإلحاق  مالمسته

 الوقائية  االحتياطات  أخذ  مع  التغسيل  أن    الصحي ة  األوساط  لدى  والمعلوم  األطباء،  توصية

ل ا العدوى، خطر عنه ينفي ال للُمغس    إلى  يحتاج للمغسل الوقاية بشروط األخذ  أن   خصوص 

  للعدوى  أعضاؤها يتعر ض الطبي ة  الطواقم   كانت  وإذا اآلن، عليها مقدور غير وخبرة تدريب

ل  فكيف  اإلصابة، من  التحوط  يف  ومبالغتها  تدريبها  رغم   ويتصل   الخبرة  هذه  يمتلك  ال   بمغس 

 مباشرا ؟؟ اتصاال   بالمي ت

 كما   ألنه  يغسل،  فال  شهيد  أنه  باب  من  ال  المستجد  كورونا  بفيروس   الميت  غسل  فيسقط

  القاعدة   تطبيق   باب   من   يغسل   ال   لكن   الدنيا،  أحكام   يف  ال   اآلخرة   يف  الشهيد   حكم  له  ذكرنا

 

كما يف حال من مات حرقا وغير ذلك ممن يتعذر غسلهم، إذا أمكن غسله غسل، وإن خيف تقطعه بالغسل    

 صب عليه الماء صبا، ولم يمس، فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل، وييمم إن أمكن، كالحي الذي يؤذيه الماء.

(. النووي،  11/  3ختصر خليل )(. المواق، التاج واإلكليل لم544/  1الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك )

(. المغني  1416/  3(. بالكوسج، مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه )178/  5المجموع شرح المهذب )

 (. 359/ 1(. ابن قدامة، الكايف يف فقه اإلمام أحمد )402/ 2البن قدامة )

ماعة المسلمين، رقم الفتوى  وهي فتوى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، عنوانها: حقوق موتى الكورونا على ج

(87734 .) 

التواصلية يف  (  ZOOMالمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث يف دورته الطـارئـة الثـالثـيـن المنعقدة بتقنية )  

له  ،  1441çشعبان    4إلى    1الفترة من   )آذار(    28-25الموافق  ات “م، تحت عنوان:  2020مارس    المستجد 

 .19 كوفيد كورونا فيروس لنازلة الفقهي ة
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  يحتمل )  وقاعدة  ،(بقدرها   تقدر  الضرورة)   وقاعدة  ،  (المحظورات  تبيح   الضرورات)

 ،(المصالح   جلب   على   مقدم   المفاسد  ودرء ) وقاعدة  ،(األكبر الضرر  لدفع   األخف  الضرر

  فيكون   الميت،  تغسيل  وجوب  من  أولى  العدوى  من  عليه  والحفاظ  الحي  مصلحة  إن  حيث

 الشريعة   مقاصد   تحقيق   من   فيه  لما  باالعتبار  أحق   فهو   الحي   لمصلحة  تحقيق   فيه  بما الحكم

 . النفس بحفظ

  بأقل   ولو  الممكنة  االحترازات  وأخذ   تغطيته  بعد  أمكن  إن  عليه  الصالة  ويمكن  هذا 

  عليه   يصلى  أو  قبره  يف  عليه  يصلى  وإال  بعيد،  من  الميت  بجعل  ولو  ممكن  ،وهوالجمع

 . أعلم واهلل الغائب صالة

 انتشار  من  للحد  االحرتازية  لإلجراءات  للمخالف  القانون  يف  الواردة  العقوبات:  السادس  املطلب

 :املستجد كورونا فريوس عدوى

  القانون   بتعديل  م2020 لسنة( 4)   رقم  للقانون االيضاحية   المذكرة أوردته ما إلى هنا  نشير

 

  ( والنظائر  األشباه  والنظائر )ص:  49/  1السبكي،  األشباه  نجيم،  ابن  شرح  73(.  على  العطار  حاشية   .)

 (. 395/ 2الجالل المحلي على جمع الجوامع )

(. الهيتمي، تحفة المحتاج يف شرح  137حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح )ص:    

 (.118/ 1ي الشرواين والعبادي )المنهاج وحواش

(. السيوطي، األشباه والنظائر  300/  5(. الشاطبي، الموافقات )65/  3السبكي، اإلبهاج يف شرح المنهاج )  

 (. 87)ص: 

البلخي، الشربيني،    (.162/  1الفتاوى الهندية )  واختلف يف أقل الجمع، ولالستزادة يف هذه المسألة انظر 

(. المرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف 26/  2مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج )

(6 /136 .) 

المستدرك  ابن تيمية،    (360/  5وهذا يف حال لم تتم الصالة عليه ألي سبب كان. ابن تيمية، الفتاوى الكبرى )  

 ( 144/ 3على مجموع الفتاوى )
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  حيث   السارية،  األمراض  من  للوقاية  الصحية  االحتياطات  شأن  يف  م1969  لسنة(  8)  رقم

 مما  المواطنين  وحماية بتوفيره الحكومة تلتزم  دستوري حق   الصحية الرعاية  أن على  أكدت 

  تدابير   اتخاذ  معه  تحتم   ما  وهو   عالمية،  أو  إقليمية  أو  محلية  أوبئة  من  يظهر  أو  يستجد   قد

  األوضاع   أن  إال   واألوبئة،  والفيروسات  األمراض   هذه  تطويق   أو  الحد   أو  للسيطرة  استثنائية

  من  تضمنه  ما   ومنها  القانون  أحكام  لبعض  التعديالت  بعض  تستوجب  الراهنة  الصحية

 العامة  بالصحة  تتعلق  استثنائية  وأوضاع   ظروف  لمواجهة  رادعة  غير   أصبحت  عقوبات 

  له،   المنفذة  والقرارات  القانون  أحكام  تنفيذ  يف  المعنية  الجهات  تساعد  ولكي  للمواطنين،

  الردع   يف  دورها  العقوبات  لتحقق  القانون  تعديل  علة  إلى  صراحة  أشارت  اإليضاحية  فالمذكرة

 . قرن نصف  على يزيد ما منذ صدر  السارية األمراض قانون وأن سيما

  وذلك   جديد،  حكم  واستحداث  العقوبات   بتغليظ(  17)  رقم  المادة  تعديل  تم  فقد  وعليه 

 : التالي النحو  على

  ال   مدة  بالحبس  مرتكبها  يعاقب  له،  المنفذة  للقرارات   أو  القانون   هذا ألحكام مخالفة  كل.  1

 . العقوبتين   هاتين بإحدى أو دينار،  آالف خمسة على تزيد ال وبغرامة أشهر، ثالثة تجاوز

 يعاقب  القانون،  هذا  من(  15)  رقم  المادة  يف  عنها  المنوه  التدابير  أو  للقرارات  مخالفة  كل.  2

  بإحدى   أو  دينار،  آالف  عشرة  على  تزيد  ال  وبغرامة  أشهر،  ستة  تجاوز  ال  مدة  بالحبس  مرتكبها

 . العقوبتين هاتين

ا  وتسبب  السارية  األمراض  بأحد   مصاب  أنه   علم   من   كل .  3   شخص   إلى   العدوى  نقل  يف   عمد 

  أو   دينار،  ألف   ثالثين  على   تزيد  ال  وبغرامة  سنوات  عشر  تجاوز  ال  مدة  بالحبس  يعاقب  آخر،

 . العقوبتين  هاتين  بإحدى
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 . القانون يف الواردة للعقوبات الشرعي التكييف

 راجعة  تعزيرية  عقوبات  المال  بأخذ   أو  بالحبس  سواء  القانون  أقرها  التي  العقوبات  تعتبر

  ارتكب   من  كل  يف  مشروع  اإلمام  تعزير  أن  على  الفقهاء  اتفق  وقد  والدولة،  األمر  ولي  إلى

  حقوق  على أم هلل حق على الجناية تلك أكانت سواء كفارة، وال فيها حد ال وجناية معصية

  المرجع   ويكون   القدر   وال   الصفة  وال   الجنس  مقدر  غير   وعقاب  تأديب   التعزير  أن   كما  العباد،

 وأفعالهم   وأقوالهم  الناس  باختالف  تختلف  العقوبة  وتلك  والقاضي،  الدولة  اجتهاد  إلى  فيه

  يحصل   بما  التعزير  ويكون  المعاصي،  وباختالف  والمكان  الزمان  وبحسب  وأقدارهم  وذواتهم

 .بالتوبيخ أو بالضرب أو بالحبس  أكان سواء  الزجر به

 : هلا املوافقة الفقهاء  وأقوال القانون أوردها اليت للعقوبات الشرعية األدلة  وسأورد

  يف   رجال    حبس  -‘ -  النبي  أن )  ورد  فقد  ،بالحبس  التعزير  يجوز  :باحلبس  التعزير -

 

التعزير: هو التأديب يف كل معصية أو جناية الحد فيها وأصله من العزر بمعنى الرد والردع. ابن نجيم، البحر   

/  4(. الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك )44/  5الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )

(. البهوتي، الروض المربع شرح زاد  522/ 5ج )(. الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنها504

 (. 671المستقنع )ص: 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  63/  7بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )الكاساين،   (. الزيلعي، 

الحطاب، مواهب  (.  354/  4(. الدسوقي، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )179/  4الشلبي )

(. 522/  5مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج )الشربيني،  (.  320/  6)  يل يف شرح مختصر خليل الجل

 (. 23/ 30(. ابن تيمية، مجموع الفتاوى )121/ 6البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع )

بناية شرح الهداية  (. العيني، ال563/ 4(. المباركفوري، تحفة األحوذي ) 178/ 7نيل األوطار )الشوكاين، 

(6  /261( المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية  القرطبي،  الوجيز  76/  4(.  بشرح  العزيز  فتح  الرافعي،   .)

 (. 196/ 11(. ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع )10/228)
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 .(تهمة

  بالقانون   يسمى   ما  وهو  المال،  بأخذ   التعزير  جواز  الفقهاء  بعض  أجاز  :املال  بأخذ  التعزير -

  الشافعي  عند   قديم   وقول  الحنفية  يوسف   أبو   الفقهاء  من  أجازه  وممن   ،(الغرامة)

 خالفًا   ،القيم  وابن  تيمية  ابن  اختاره  أحمد  عند  وقول    المالكية  عند  وقول

 . الفقهاء  لجمهور

 

(، حكم األلباين: 314/  3(، )3630سنن أبي داود، كتاب األقضية، باب يف الحبس يف الدين وغيره، حديث )

وقال الحاكم: صحيح اإلسناد. الرباعي، فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا   .حسن. وحكم الرباعي: له شاهد 

 (. 1696/ 3المختار )

الدسوقي، الشرح الكبير   (.44/  5ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )

 (. 355/ 4للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )

ِميري،   .  (194(. األخوة، معالم القربة يف طلب الحسبة )ص:  240/  9النجم الوهاج يف شرح المنهاج )الدَّ

 . ( 317المحاملي، اللباب يف الفقه الشافعي، )ص: 

القرطبي، الجامع ألحكام القرآن  (. 293/ 2اليعمري، تبصرة الحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ) 

(4 /260 .) 

النهى يف شرح غاية المنتهى )الرحيباين،     القناع عن متن اإلقناع 224/  6مطالب أولي  البهوتي، كشاف   .)

(6 /15 .) 

 (. 109/ 28. ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) (530/ 5ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ) 

 (.224ابن القيم، الطرق الحكمية )ص:  

ابن نجيم، البحر الرائق شرح  وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية يف الجديد والمذهب عند الحنابلة.  

بلغة السالك ألقرب المسالك )44/  5)  كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (.  505/  4(. الصاوي، 

ِميري،  447/  11الروياين، بحر المذهب ) (. الخطابي، معالم  240/  9)  هاجالنجم الوهاج يف شرح المن (. الدَّ

 (. 361/ 10(. المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع )300/ 2السنن )

ومن قال: )ن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب األئمة نقال واستدالال وليس بسهل دعوى نسخها. 

لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس    -   ‘-وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته   مبطل 
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 ،خبنة  متخذ  غير  حاجة  ذي  من  بفيه  أصاب  من: )- ‘-  النبي  قول  منها  المجيزين  ودليل

  بعد   شيئًا  منه  سرق  ومن  والعقوبة،  مثليه  غرامة  فعليه  منه  بشيء  خرج  ومن  عليه،  شيء  فال

 غرامة  فعليه  ذلك  دون  سرق  ومن  القطع،  فعليه  ،المجن  ثمن  فبلغ  ،الجرين  يؤويه  أن

  باألخذ   زاد   من  على  المالية  بالعقوبة  تصريح   الحديث   يف:  الداللة  وجه  ،(والعقوبة  مثليه،

 . القانون يف اللفظ هو  كما بالغرامة العقوبة  تلك وسميت  المعلق  الثمر من

 
 
 

  

 

معهم سنة وال إجماع يصحح دعواهم إال أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا ال يجوز، فمذهب أصحابه عنده 

فهذا دليل على أن ذلك محكم غير    عياء على القبول والرد(. وقد فعلها النبي صلى اهلل عليه والصحابة من بعده

(. ابن تيمية، مجموع 195ين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام )ص:  انظر الطرابلسي، مع  منسوخ.

 (. 109/ 28الفتاوى )

القيم   ابن  وحاشية  المعبود  عون  آبادي،  سراويله.  أو  ثوبه  خبنة  يف  شيئا  أخبأ  إذا  الرجل  أخبن  يقال  خبنة: 

(12/37 .) 

 (.38/ 12المعبود وحاشية ابن القيم )الجرين: موضع مجمع فيه التمر للتجفيف. آبادي، عون 

(. الرازي، 94/  13الرويفعي، لسان العرب )المجن: هو الترس ألنه يواري حامله أي يستره. مادة)جنن(.  

 (. 62مختار الصحاح )ص: 

( حديث  فيه،  قطع  ال  ما  باب  الحدود،  كتاب  داود،  أبي  )4390سنن  األلباين:  137/  4(،  حكم   .)

الشرح   حسن.وحكم  يف  الواقعة  واألثار  األحاديث  تخريج  يف  المنير  البدر  حسن.المصري،  الملقن:  ابن 

 (. 654/ 8الكبير،)

 (.38/ 12آبادي، عون المعبود وحاشية ابن القيم ) 
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 اخلامتة

 : النتائج:  أواًل

  وباء   بأنه  يتصف  أنه  من  وأوبئة  أمراض  من  سبقه  عما  المستجد  كورونا  فيروس  يمتاز -

  مجتمعة   اتخاذها  تم  أن   يسبق  لم   منه  للحد   المتخذة  واإلجراءات   االنتشار،  سريع  عالمي

 . العصور مر على  األوبئة  من أي مقابلة يف الشكل وبهذا

  للحد   الدول  من  وكثير  الكويت  دولة  يف  بها  المعمول  االحترازية  اإلجراءات  يف  األصل -

 حفظ  مناطها  والتي  الشريعة  مقاصد  تحقيق  المستجد  كورونا  فيروس  عدوى  انتشار  من

  فهو   البشرية النفس  حفظ  إلى  به ُيتوصل  ما  فكل  النفس، حفظ  ومنها  الخمس  الضرورات 

 .  شرعي مطلب

  ينوط   تصرف  األوبئة  من  للوقاية  االحترازية  اإلجراءات  باتخاذ  األمر  ولي  تصرف -

 االجتماعية  بالمسؤولية  الشعور   من  بها  االلتزام   واجب   ينبع  والتي  العامة،  بالمصلحة

 .والوطنية

  انتشار   من  للحد  الكويت  دولة  يف  المتبعة  االحترازية  اإلجراءات  سرد  خالل  من  تبين -

 الشريعة  أحكام  توافق  بأنها   لها  للمخالف  والعقوبات  المستجد  كورونا  فيروس  عدوى

 .ومقاصدها اإلسالمية

 

 : التوصيات: ثانيًا

 كورونا  بمرض المتعلقة المالية المعامالت  ونوازل الطبية  والنوازل المستجدات دراسة -

 . فقهية دراسة

 .األوبئة مع بالتعامل  المتعلقة الطبية للمسائل شرعية معايير وضع -
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 املراجع

ــ( عون المعبود شرح    1415آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي، ) ▪ هــ

ــية ابن   ــنن أبي داود، ومعه حاش ــكالته، س ــاح علله ومش ــنن أبي داود وإيض القيم، تهذيب س

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.2ط

م.(، موســـوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم والســـنة  2003أحمد، يوســـف الحاج، ) ▪

 ، دمشق: مكتبة ابن حجر.2المطهرة، ط

قرـبة يف األخوة، محـمد بن محـمد بن أحـمد بن أبي زـيد بن القرشــــي ضـــــياء اـلدين، مـعالم ال ▪

 طلب الحسبة، كمبردج: دار الفنون.

  2007 -هــــــ   1428االشــبيلي، القاضــي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي المعافري، ) ▪

م له: يوسف الَقَرَضاوي، ط أ مالك، قدَّ  ، َدار الَغرب اإلسالمي.1م(، المسالِك يف شرح ُمَوطَّ

م(،  2006سحاق بن موسى بن مهران، )األصبهاين، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إ ▪

 ، دار ابن حزم.1الطب النبوي، المحقق: مصطفى خضر دونمز التركي، ط

األنصـاري، زكريا بن محمد بن زكريا، أـسنى المطالب يف ـشرح روض الطالب، دار الكتاب   ▪

 اإلسالمي.

ــ  1425بالكوسـج، إسـحاق بن منصـور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، ) ▪ م.(،  2002 -هـــ

، المملكة العربية الســعودية: عمادة 1ئل اإلمام أحمد بن حنبل وإســحاق بن راهويه، طمســا

 البحث العلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

ــ(، الجامع المسند الصحيح المختصر  1422البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل، ) ▪ ه

ـصحيح البخاري، المحقق: محمد   من أمور رـسول اهلل ـصلى اهلل عليه وـسلم وـسننه وأيامه =

 ، دار طوق النجاة.1زهير بن ناصر الناصر، ط
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ــ   1433البرماوي، أبو عبد اهلل محمد بن عبد الدائم بن موســى النعيمي العســقالين، ) ▪  -هــــ

م(، الالمع الصـــبيح بشـــرح الجامع الصـــحيح، تحقيق ودراســـة: لجنة مختصـــة من   2012

 سوريا: دار النوادر.  ، 1المحققين بإشراف نور الدين طالب، ط

ــ  1423ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، ) ▪ م(، شرح صحيح  2003 -هـ

ــر بن إبراهيم، ط ــد  2البخاري، تحقيق: أبو تميم ياس ــعودية: مكتبة الرش ــر: الس  -، دار النش

 الرياض.

البلخي،) ▪ دين  ــة نظـام اـل اســ ة علمـاء برـئ ة، ط1310البلخي، لجـن دـي اوى الهـن الفـت دار  ،  2ه(، 

 الفكر.

البهوتي، منصـور بن يونس بن صـالح الدين ابن حسـن بن إدريس الحنبلى، الروض المربع   ▪

ــيخ الســـعدي، خرج   ــيخ العثيمين وتعليقات الشـ ــية الشـ ــتقنع، ومعه: حاشـ شـــرح زاد المسـ

 مؤسسة الرسالة. -أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، الناشر: دار المؤيد  

صــالح الدين ابن حســن بن إدريس، كشــاف القناع عن متن  البهوتي، منصــور بن يونس بن  ▪

 اإلقناع، دار الكتب العلمية.

البهوتي، منصــــور بن يونس بن صــــالح الدين، كشــــاف القناع عن متن اإلقناع، دار الكتب   ▪

 العلمية.

ْورة بن موـسى بن الـضحاك، ) ▪ هـــــ(، ـسنن الترمذي،    1395الترمذي، محمد بن عيـسى بن ـسَ

 ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. ، مصر: شركة مكتبة 2ط

هـ  1408ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل، ) ▪

 ، دار الكتب العلمية.1م.( الفتاوى الكبرى، ط1987 -

ــقي، ) ▪ ــ  1408ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحنبلي الدمشـ  -هـــــ

 ، دار الكتب العلمية.1الفتاوى الكبرى البن تيمية، طم(،  1987
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ة الحراين، ) ▪ ة، تقي اـلدين أبو العـباس أحـمد بن عـبد الحليم بن تيمـي هــــــــ(،    1418ابن تيمـي

ــيخ اإلســـالم، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن   ــتدرك على مجموع فتاوى شـ المسـ

 .1عبد الرحمن بن قاسم، ط

د الرحمن بن حســــن،   ▪ ل  الجبرتي، عـب ار، دار الجـي ار يف التراجم واألخـب اريخ عجـاـئب اآلـث ـت

 بيروت.

ــافعي، ) ▪ ــقالين الشـ ــل العسـ ــرح  1379ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضـ ه( فتح الباري شـ

 صحيح البخاري، بيروت: دار المعرفة.

ابن حجر، أحـمد بن علي بن حجر العســــقالين، ـبذل الـماعون يف فضــــل الـطاعون، تحقيق:   ▪

 در، الرياض: دار العاصمة.أحمد عصام عبد القا

م.(  1969هـــ،  1389ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالين، ) ▪

اء العمر، المحقق: د حســــن حبشــــي، مصــــر: المجلس األعلى للشــــئون   أبـن اء الغمر ـب إنـب

 لجنة إحياء التراث اإلسالمي.   -اإلسالمية  

 :جريدة الرأي ▪

   -4e3e-d03c-https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=8e7fcd7a

8fd2c51882fe-91ec . 

عيني، شـــمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســــي   ▪ الحطاب الر 

 ، دار الفكر. 3م(، مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل، ط1992 -هـ  1412المغربي، )

  1932 -هـ    1351الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، ) ▪

 (، حلب: المطبعة العلمية. 1م(، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، )ط

ــ   1421أسـد الشـيباين، )ابن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن   ▪  -هـــ

ام أحـمد بن حنـبل، المحقق: شــــعـيب األرنؤوط    2001 ــد،    -م.( مســـــند اإلـم ـعادل مرشــ

 ، مؤسسة الرسالة.1وآخرون، ط

https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=8e7fcd7a-d03c-4e3e-91ec-8fd2c51882fe
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=8e7fcd7a-d03c-4e3e-91ec-8fd2c51882fe
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تاين،   ▪ ِجسـْ أبو داود، سـليمان بن األشـعث بن إسـحاق بن بشـير بن شـداد بن عمرو األزدي السـ 

 مكتبة العصرية، بيروت: صيدا. سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ال

 الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر. ▪

(، كنز الدرر وجامع الغرر، جـ 1982 -هـ  1402الدواداري، أبو بكر بن عبد اهلل بن أيبك،) ▪

 / بيرند راتكه، م، الناشر: عيسى البابي الحلبي.1

اْيـماز، )اـلذهبي، شــــمس اـلدين أبو عبـ  ▪ - هــــــــ 1427د اهلل محـمد بن أحـمد بن عثـمان بن قـَ

 م(، سير أعالم النبالء، القاهرة: دار الحديث.  2006

ادر الحنفي، ) ▪ هــــــــ / 1420الرازي، زين اـلدين أبو عـبد اهلل محـمد بن أبي بكر بن عـبد الـق

، بيروت: المكتبة العصرية 5م(، مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد، ط1999

 صيدا.  -دار النموذجيةال -

ــ  1417الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم القزويني، ) ▪   1997 -هــ

ـعادل  -م(، العزيز شــــرح الوجيز المعروف ـبالشــــرح الكبير، المحقق: علي محـمد عوض  

 ، لبنان: دار الكتب العلمية، بيروت.1أحمد عبد الموجود، ط

ــ(، فتح    1427يوســف بن محمد بن أحمد الصــنعاين، )الرباعي، الحســن بن أحمد بن   ▪ هــــ

الغفار الجامع ألحكام سـنة نبينا المختار، المحقق: مجموعة بإشـراف الشـيخ علي العمران،  

 ، الناشر: دار عالم الفوائد.1ط

م(، مطالب أولي النهى  1994 -هــ  1415الرحيباين، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، ) ▪

 ، المكتب اإلسالمي.2يف شرح غاية المنتهى، ط

اين، أبو المحـاســــن عـبد الواحـد بن إســـــماعـيل، ) ▪ م(، بحر الـمذـهب )يف فروع 2009الروـي

 ، الناشر: دار الكتب العلمية. 1المذهب الشافعي(، المحقق: طارق فتحي السيد، ط

ــاري،   ▪ ــل، جمـال الـدين ابن منظور األنصــ الرويفعي، محمـد بن مكرم بن على، أبو الفضــ

 ، بيروت: دار صادر.3العرب، طهـ(، لسان   1414)
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اتـها يف   2006 -هــــــــ    1427الزحيلي، د. محـمد مصــــطفى، ) ▪ م(، القواـعد الفقهـية وتطبيـق

 ، دمشق: دار الفكر.1المذاهب األربعة، ط

الزيلعي، عثـمان بن علي بن محجن الـبارعي فخر اـلدين الحنفي، تبيين الحـقائق شــــرح كنز   ▪

، الحاشـية ل  ْلبِي  شـهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن  الدقائق وحاشـية الشـ 

، القاهرة: المطبعة الكبرى األميرية  ْلبِي   .بوالق  –إسماعيل بن يونس الش 

الســــبكي، تقي الدين أبو الحســــن علي بن عـبد الـكايف بن علي بن تـمام وولده تاج الدين أبو   ▪

ــ  1416نصر عبد الوهاب، ) المنهاج، بيروت: دار الكتب  م.(، اإلبهاج يف شرح    1995  -هــ

 العلمية.

(، المبسوط،  1993 -هــــ  1414السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة، ) ▪

 بيروت: دار المعرفة.

م(، األشباه والنظائر، 1990  -هـ  1411السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين، ) ▪

 ، دار الكتب العلمية.1ط

ــافعي، أبو عبد اهلل محمد  ▪ ــافع بن عبد المطلب بن  الش بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ش

م(، األم، الناشــــر: بيروت: دار  1990هــــــــ/1410عبد مناف المطلبي القرشــــي المكي، )

 المعرفة.

م(، مغني المحتاج إلى 1994 -هـــــ  1415الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، ) ▪

 .، دار الكتب العلمية1معرفة معاين ألفاظ المنهاج، ط

م(، نـيل األوـطار، 1993 -هــــــــ  1413الشــــوـكاين، محـمد بن علي بن محـمد بن عـبد اهلل، ) ▪

 ، مصر: دار الحديث.1تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ط

الصـالحي، موسـى بن أحمد بن موسـى بن سـالم بن عيسـى بن سـالم الحجاوي المقدسـي،   ▪

موســى الســبكي، لبنان: اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل، المحقق: عبد اللطيف محمد 

 دار المعرفة بيروت.
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الصــاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، بلغة الســالك ألقرب المســالك المعروف  ▪

 بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، الناشر: دار المعارف.

ِمي   ▪ ــِ ــن بن عبد الكريم الَهاشـ د عبد اهلل بن عمر بن محاسـ ن بن أبي محم  ــَ ــفدي، الحسـ الصـ

م(، نزهة المالك والمملوك يف مختـصر ـسيرة من ولي مـصر 2003 -هـــــ    1424العب اـسي، )

دمري، ط د الســــالم ـت ة -، بيروت1من الملوك، المحقق: عمر عـب ة العصــــرـي ان: المكتـب لبـن

 للطباعة والنشر. 

ــ   1433الصــنعاين، محمد بن إســماعيل بن صــالح بن محمد الحســني، الكحالين، ) ▪  -هــــ

اح َمعَ  2012 شــد،  1اين التَّيســير، طم(، التَّحبير إليضــَ ، المملكة الَْعَربيَّة الســعودية: َمكتَبَُة الر 

 الرياض.

م(، ـحاشـــــية  1997 -هــــــــ  1418الطحـطاوي، أحـمد بن محـمد بن إســـــماعـيل الحنفي، ) ▪

الطحطاوي على مراقي الفالح شــرح نور اإليضــاح، المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي،  

 بيروت. -، لبنان: دار الكتب العلمية1ط

الطرابلســـي، أبو الحســـن، عالء الدين، علي بن خليل الحنفي، معين الحكام فيما يتردد بين   ▪

 الخصمين من األحكام، دار الفكر. 

ــ/1423العبد اللطيف، عبد الرحمن بن صـالح، ) ▪ م(، القواعد والضـوابط الفقهية  2003هـــ

ة للتيســــير، ط ادة البحـث العلمي  1المتضــــمـن ة: عـم ة الســــعودـي ة ، المملـكة العربـي الجـامـع ـب

 اإلسالمية، المدينة المنورة.

ــالح بن محمد، ) ▪ ــرح الممتع على زاد   1428 -  1422العثيمين، محمد بن صـ ــ(، الشـ هـــــ

 ، دار ابن الجوزي.1المستقنع، ط

العثيمين، محمد بن صــالح، شــرح صــحيح البخاري، المكتبة اإلســالمية: القاهرة، الطبعة  ▪

 م.2008األولى  
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د، حاشــية العطار على شــرح الجالل المحلي على جمع  العطار، حســن بن محمد بن محمو ▪

 الجوامع، دار الكتب العلمية.

ــ   1429عمر، أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، ) ▪ م(، معجم    2008  -هـ

 اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب.

(  م 2000 -هـ  1421)  العمراين، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي، ▪

 الناشر: جدة: دار المنهاج.  البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري

ـبدر    العيني، أبو محـمد محمود بن أحـمد بن موســــى بن أحـمد بن حســــين الغيـتابي الحنفى ▪

  – ، لبـنان: دار الكـتب العلمـية  1م(، البـناية شــــرح الـهداية، ط  2000 -هــــــــ   1420الدين، )

 .بيروت

ــين الغيتابي، عمدة القاري   ▪ ــى بن أحمد بن حس العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موس

 شرح صحيح البخاري، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

ــ   1429بن أحمد بن حسـين الغيتابي،)  العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موـسى ▪  -هـــ

ار، المحقق: أبو تميم   2008 اين اآلـث ار يف شــــرح مـع اين األخـب م( نخـب األفـكار يف تنقيح مـب

 ، قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.1ياسر بن إبراهيم، ط

ــ  1413الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، ) ▪ م(، المستصفى، تحقيق:  1993 -ه

 ، دار الكتب العلمية.1عبد السالم عبد الشايف، طمحمد  

ــ   1424الغزي، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث، ) ▪ م(،   2003 -هـ

 ، لبنان: مؤسسة الرسالة، بيروت.1ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهيَّة،ط

ــ  1426الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، ) ▪ القاموس    م(، 2005 -هــ

، لبنان: مؤســســة الرســالة 8المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث يف مؤســســة الرســالة، ط

 للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
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القاري، علي بن سـلطان محمد، أبو الحسـن نور الدين المال الهروي، مرقاة المفاتيح شـرح   ▪

 مشكاة المصابيح، لبنان: دار الفكر، بيروت.

م(، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري،   1990 -هـ   1410قاسم، حمزة محمد، ) ▪

 راجعه الشيخ عبد القادر األرناؤوط، الجمهورية العربية السورية: مكتبة دار البيان، دمشق.

القاضــي عياض، عياض بن موســى بن عياض بن عمرون اليحصــبي الســبتي، أبو الفضــل،   ▪

َماِعيل، م(، إِكَماُل الُمْعلِِم بَفَوائِ   1998 -هـــــ    1419) لِم، المحقق: الدكتور يْحيَى إـِسْ ِد ُمـسْ

 ، مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.1ط

قـدامـة، أبو محمـد موفق الـدين عبـد اهلل بن أحمـد بن محمـد الجمـاعيلي المقـدســــي،   ▪ ابن 

 م(، المغني، مكتبة القاهرة.1968 -هـ  1388)

قـدامـة، أبو محمـد موفق الـدين عبـد اهلل بن أحمـ  ▪ د بن محمـد الجمـاعيلي المقـدســــي،  ابن 

 ، دار الكتب العلمية.1م.(، الكايف يف فقه اإلمام أحمد، ط 1994 -هـ   1414)

ابن ـقداـمة، عـبد الرحمن بن محـمد بن أحـمد المـقدســــي، الشــــرح الكبير على متن المقنع،   ▪

 أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.

د الرحمن المـالكي، الفروق =  ▪ اب اـلدين أحمـد بن إدريس بن عـب اس شـــــه القرايف، أبو العـب

 أنوار البروق يف أنواء الفروق، عالم الكتب.

القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رـشد الـشهير بابن رـشد الحفيد،   ▪

 دار الحديث. م(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة: 2004 -هـ  1425)

ــاري الخزرجي شــــمس   ▪ القرطبي، أبو عـبد اهلل محـمد بن أحـمد بن أبي بكر بن فرح األنصــ

م(، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوين وإبراهيم   1964 -هـــــــ  1384الدين، )

 ، القاهرة: دار الكتب المصرية.2أطفيش، ط
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  –   1421ر بن عاصــم النمري، )القرطبي، أبو عمر يوســف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الب ▪

ــالم محمد عطا، محمد علي معوض، ط  ،(م2000 ــتذكار، تحقيق: سـ ، بيروت: دار  1االسـ

 .بيروت –الكتب العلمية 

م(،  1995-هـــــــ 1415قليوبي وعميرة، أحمد ســـالمة القليوبي وأحمد البرلســـي عميرة، ) ▪

 حاشيتا قليوبي وعميرة، بيروت: دار الفكر.

ب ▪ أبي  بن  محمــد  القيم،  )ابن  ــة،  الجوزي ــدين  ال شــــمس  ــد  ســــع بن  أيوب  هـ  1415كر بن 

مكتبة المنار   -، مؤسـسـة الرسـالة، بيروت 27م(، زاد المعاد يف هدي خير العباد، ط1994/

 اإلسالمية، الكويت، الطبعة السابعة والعشرون.

ابن القيم، محـمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـــعد شــــمس الدين الجوزية، الطرق الحكمـية،   ▪

 دار البيان.مكتبة 

ــ  1406الكاساين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ) ▪ م(، بدائع الصنائع  1986 -ه

 ، دار الكتب العلمية.2يف ترتيب الشرائع، ط

ــ 1408ابن كثير، أبو الفداء إـسماعيل بن عمر القرـشي، ) ▪ م.( البداية والنهاية،  1988 -، هـــ

 عربي.، دار إحياء التراث ال1المحقق: علي شيري، ط

ــ  1356الكرماين، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، ) ▪ م(، الكواكب الدراري  1937 -هــ

 -هـــ  1401: 2، لبنان: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1يف شرح صحيح البخاري، ط

 م.1981

لجـنة مكوـنة من ـعدة علـماء وفقـهاء يف الخالـفة العثـمانـية، مجـلة األحـكام الـعدلـية، المحقق:  ▪

 ني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارِت كتب، آرام باغ، كراتشي.نجيب هواوي

هـ   1419الماوردي، أبو الحســن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصــري البغدادي، ) ▪

م(، الـحاوي الكبير يف فـقه ـمذـهب اإلـمام الشــــافعي وهو شــــرح مختصــــر المزين،    1999-
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، لبـنان: دار الكـتب العلمـية، 1عادل أحـمد عـبد الموجود، ط -المحقق: علي محـمد معوض  

 بيروت.

المـباركفوري، أبو الحســــن عبـيد اهلل بن محـمد عـبد الســــالم بن ـخان محـمد بن أـمان اهلل بن   ▪

م(، مرعاة المفاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح،  1984هــــــ،    1404حســام الدين الرحماين، )

  -.  بنارس –الجامعة السلفية   -، الهند: إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 3ط

ــن المنعقدة بتقنية   ▪ ــيـــ ــالثـــ ــة الثـــ ــارئـــ المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث يف دورته الطـــ

(ZOOM  التواصـلية يف الفترة من )ــ، الموافق له  1441ـشعبان  4إلى   1 مارس   28-25هـــ

ات“م، تحت عنوان: 2020)آذار(    .19رونا كوفيدكو فيروس لنازلة  الفقهي ة  المستجد 

ــ(، اللباب يف 1416، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاـسم الضـبي الشـافعي، )المحاملي ▪ هـــ

، المملكة العربية السـعودية:  1الفقه الشـافعي، المحقق: عبد الكريم بن صـنيتان العمري، ط

 دار البخارى، المدينة المنورة. 

ار األـند  1983المراكشــــي، أبو عـبد اهلل محـمد بن محـمد، ) ▪ ان المغرب يف أخـب لس  م(، البـي

ــال، ط ة: ج. س. كوالن، إِ. ليفي بروفنســ اـفة، 3والمغرب، تحقيق ومراجـع ان: دار الثـق ، لبـن

 بيروت.

يف معرفـة الراجح من   ▪ ــاف  علي بن ســــليمـان، اإلنصــ أبو الحســــن  المرداوي، عالء الـدين 

 الخالف، دار إحياء التراث العربي.

صـحيح المختصـر  مسـلم، مسـلم بن الحجاج أبو الحسـن القشـيري النيسـابوري، المسـند ال ▪

بنـقل الـعدل عن الـعدل إلى رســــول اهلل صــــلى اهلل علـيه وســــلم، المحقق: محـمد فؤاد عـبد 

 الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

- هــ 1425المصري، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي، ) ▪

المنير يف تخريج األحـاديـث واألثـار الواقعـ 2004 ة يف الشــــرح الكبير، المحقق:  م(، البـدر 
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، الـسعودية: دار الهجرة للنـشر 1مـصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن ـسليمان وياـسر بن كمال، ط

 الرياض  –والتوزيع  

الـدين المقـدســــي   ▪ ابن مفلح، محمـد بن مفلح بن محمـد بن مفرج، أبو عبـد اهلل، شــــمس 

ــ  1424الرامينى، ) ــ(، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي   2003 -هــ مــ

 ، مؤسسة الرسالة.1بن سليمان المرداوي، المحقق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، ط

ــ 1424م بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين، )المقدسـي، عبد الرحمن بن إبراهي ▪   2003  -هـــ

 م(، العدة شرح العمدة، القاهرة: دار الحديث، بيروت: المكتبة العصرية، صيدا.

المـناوي، زين الدين محـمد الـمدعو بعـبد الرؤوف بن تاج الـعارفين بن علي بن زين الـعابدين   ▪

 ام الشافعي.الحدادي، التيسير بشرح الجامع الصغير، الرياض: مكتبة اإلم

المـناوي، زين الدين محـمد الـمدعو بعـبد الرؤوف بن تاج الـعارفين بن علي بن زين الـعابدين   ▪

 الحدادي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، مصر: المكتبة التجارية الكبرى.

الـــــــــعـــــــــالـــــــــمـــــــــيـــــــــة. ▪ الصــــــــــــحـــــــــة   مـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــة 

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

-a-q/public-for-advice2019/-oronavirusc

oronavirusesc. 

ــم بن يوســـف العبدري الغرناطي، التاج واإلكليل   ▪ المواق، محمد بن يوســـف بن أبي القاسـ

 ية.لمختصر خليل، دار الكتب العلم

 .w-H_uCQTuoa=watch?v/com.youtube.www://httpsموقع:  ▪

م(، األشــباه   1999 -هـــــــ   1419ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصــري، ) ▪

، بيروت: دار الكتب  1والنظائر، وضــع حواشــيه وخرج أحاديثه: الشــيخ زكريا عميرات، ط

 العلمية.

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.youtube.com/watch?v=H_uCQTuoa-w
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ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصــري، البحر الرائق شــرح كنز الدقائق، ويف  ▪

حر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية: آخره: تكملة الب

 ، دار الكتاب اإلسالمي.2منحة الخالق البن عابدين، ط

  1433ابن نور الدين، محمد بن علي بن عبد اهلل بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشـافعي، ) ▪

ــ  ، سوريا: دار  1المعين الحرش، طم(، تيسير البيان ألحكام القرآن، بعناية: عبد  2012 -هـ

 .النوادر

ه(، المنهاج شــرح صــحيح مســلم  1392النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف، ) ▪

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.2بن الحجاج، ط

ة  ▪ ا محيي اـلدين يحيى بن شــــرف، المجموع شــــرح المـهذب ))مع تكمـل النووي، أبو زكرـي

 كر.السبكي والمطيعي((، دار الف

م(، تحـفة المحـتاج يف   1983  -هــــــــ   1357الهيتمي، أحـمد بن محـمد بن علي بن حجر، ) ▪

 شرح المنهاج، مصر: المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد.

الكبرى، جمعهــا: تلميــذه   ▪ الفتــاوى الفقهيــة  بن علي بن حجر،  الهيتمي، أحمــد بن محمــد 

 الشيخ عبد القادر المكي، المكتبة اإلسالمية.

، 1الولوي، محمد بن علي بن آدم بن موســى اإلثيوبي، ذخيرة العقبى يف شــرح المجتبى، ط ▪

 دار المعراج الدولية للنشر، دار آل بروم للنشر والتوزيع.

ان اـلدين، ) ▪ م(،  1986  -هــــــــ  1406اليعمري، إبراهيم بن علي بن محـمد ابن فرحون برـه

 الناشر: مكتبة الكليات األزهرية.، 1تبصرة الحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ط
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 فهرس البحث

 رقم الصفحة املوضوع م

 979  املقدمة 1

2 
  بفريوس العالقة ذات املصطلحات  حترير: األول املبحث:  األول املبحث

 املستجد كورونا
982 

3 
  المستجد  كورونا  بفيروس التعريف:  األول  المطلب

 (. 19كوفيد)
983 

 984 . الوباء تعريف : الثاين  المطلب  4

 984 . عالمي وباء المستجد  كورونا  فيروس: الثالث  المطلب 5

6 
  والفقهي الشرعي التأصيل:  الثاني  املبحث: الثاني املبحث

 املستجد كورونا فريوس عدوى انتشار للحد من االحرتازية  لإلجراءات
985 

 985  والجماعة الجمعة صالة إيقاف: األول  المطلب  7

 993 ( والمنزلي  المؤسسي)  الصحي الحجر: الثاين  المطلب 8

 1002 التجول  حظر : الثالث  المطلب 9

 1004 كورونا  مرض  أعراض عن اإلفصاح: الرابع  المطلب 10

 1006 عليه والصالة بالوباء   الميت تغسيل : الخامس  المطلب 11

12 

 للمخـــالف القـــانون يف الـــواردة العقوبـــات: الســـادس المطلـــب

ــراءات ــة لإلجـ ــد االحترازيـ ــن للحـ ــار مـ ــدوى انتشـ ــروس عـ  فيـ

 المستجد  كورونا

1009 

 1014 اخلامتة والنتائج 13

 1015 املصادر واملراجع 14

 1027 الفهرس 15
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