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 بسم الله الرحمن الرحيم
 يهخص انجحش

في مسائؿ  ُٗككفيد–ييدؼ البحث إلى دراسة أثر فيركس ككركنا 
األحكاؿ الشخصية مف خبلؿ التعريؼ بفيركس ككركنا كطرؽ انتشاره كالفرؽ 
بينو كبيف الكباء كالطاعكف ،كطرؽ الكقاية منو، كبياف أثر فيركس ككركنا في 

ف حكـ إخبار الطرؼ المصاب صاحبو بالمرض مسائؿ الزكاج مف خبلؿ بيا
كىؿ تعد اإلصابة بو إخبلؿ بالكفاءة بيف الزكجيف أـ ال ؟،كبياف مدل حؽ ،

كىؿ تعد  ،فريؽ إلصابة الطرؼ اآلخر بفيركس ككركناتالزكجيف في طمب ال
كىؿ تعد اإلصابة بو مسقطان ،  اإلصابة بو مكجبان مف مكجبات التفريؽ أـ ال؟

المحضكف أـ ال؟،كبياف حكـ ارضاع  لحضانة  حفاظا عمىاحؽ مف مسقطات 
المصاب مف الطفؿ كحكـ ارتضاع  المراءة المصابة بالفيركس لمطفؿ السميـ،

 ،ككيفية تكريث مف ماتا في كقت كاحد كقت انتشار فيركس ككركنا  أمو السميمة،
أف فيركس ككركنا يعد كباء كمرضان  كقد تكصمت فيو لعدة نتائج منيا:

كأف الحجر  إال أنو يختمؼ عف الكباء كالطاعكف في كثير مف األحكاـ، ،معديان 
مف طرؽ الكقاية مف  قان الصحي كالعزؿ كمنع المصافحة كالتجمعات تعد طر 

عدـ  بمف اسبا كأف اإلصابة بو ال تعد بذاتيا سببان  الفيركس كالقضاء عميو،
الزكجيف إال إذا  الكفاءة بيف الزكجيف كأنو ال يبيح في ذاتو حؽ التفريؽ بيف

تضرر الطرؼ اآلخر مف ذلؾ  كأف يرفع األمر لمقاضي لمبت في ذلؾ ،كال تعد 
ف يمارسيا عف طريؽ غيره أكلو في ذاتو حؽ الحضانة ل صابة بو مسقطان اإل
كال  ،لمرضاع صابتو بالمرض ،كال تعد اإلصابة بو مسقطان إتحت نظره مدة ك 

ككاف ىناؾ خكؼ حقيقي  ،يتقبؿ غيرىاتجبر األـ عمى ارضاع كليدىا إال اذا لـ 
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كأف مف مات كقت انتشار الفيركس كلـ يعمـ السابؽ منيما  عمى حياة الرضيع،
 ال تكارث بينيما.
الحجر –الكباء –الطاعكف  –: فيركس ككركنا المستجد الكممات الداللية

–الرضاعة –الحضانة  –الطبلؽ –الزكاج -الصحي، منع المصافحة
 الميراث.

 كتكر / حسيف أحمد عمي مرسيإعداد الد
 مدرس بقسـ الفقو العاـ بكمية الدراسات اإلسبلمية كالعربية لمبنات بسكىاج
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Research Summary 
The research aims to study the impact of the 

Corona virus - Covid ُٗ on personal status matters by 
introducing the Corona virus, its methods of spread, the 
difference between it and the epidemic and the plague, and 
the methods of prevention from it, and the effect of the 
Corona virus in matters of marriage by stating the ruling on 
informing the infected party with the disease, and whether 
the infection is considered Is it a breach of competence 
between spouses or not ?, and a statement of the extent of 
the right of the spouses to request a separation because 
the other party is infected with the Coronavirus, and is 
infection with it a requirement for separation or not? And is 
infection with it a drop in the right to custody or not?, And a 
statement of the ruling on breastfeeding a woman infected 
with the virus to a healthy child, the ruling on nursing an 
infected child from his healthy mother, and how to 
bequeath to those who died at one time at the time of the 
spread of the Corona virus. 

In it I reached several conclusions, including: that the 
Corona virus is an epidemic and an infectious disease, but 
it differs from the epidemic and the plague in many 
provisions, and that quarantine, isolation, and prevention of 
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handshakes and gatherings are ways to prevent and 
eliminate the virus, and that infection with it is not 
considered a cause in itself. One of the causes of 
incompetence between spouses is that it does not allow in 
itself the right to separate between spouses unless the 
other party is harmed by that and the matter is referred to 
the judge to decide on that, and infection with it does not 
negate the right to custody in himself and he has the right 
to practice it through someone else and under his 
consideration of the duration of his illness Infection with it  
does not forfeit the right to breastfeeding, and the mother is 
not forced to breastfeed her newborn unless he does not 
accept others, and there is a real fear for the infant’s life, 
and that whoever dies at the time of the spread of the virus 
and does not know the previous one will not be inherited. 

Keywords: emerging corona virus - plague - 
epidemic - quarantine, handshake prevention - marriage - 
divorce - custody - breastfeeding - inheritance. 
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إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا، 
كمف سيئات أعمالنا مف ييده اهلل فبل مضؿَّ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كاشيد 
أف ال الو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كاشيد أفَّ محمدا عبده كرسكلو، صمى اهلل 

نيجو إلى يـك الديف، كسمَّـ عميو كعمى الو كصحبو، كمف اىتدل بيديو كاتبع 
 تسميما كثيرا.

 أما بـــــــــــعد
﴿َلَقْد  فإفَّ اهلل سبحانو كتعالى أكـر األمة بأٍف بعث فييـ رسكالن منيـ،

فجعمو خير ، (ٔ)َمنَّ المَُّو َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِيْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِيْم ﴾ 
،﴿َوَأْنَزْلَنا اإلسبلـ خاتمة األدياف ،كمييمنان عمييا األنبياء كخاتـ الرسؿ، كجعؿ

ِإَلْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِو ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَيْيِمنًا َعَمْيِو َفاْحُكْم 
كال يككف ىذا الشرع المطير خاتمة ما قبمو، كمييمنان ، (ٕ)َبْيَنُيْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو﴾

عميو، إال كىك صالح لكؿ أمة، في كؿ مكاف كزماف، كأحكامو شاممة جميع 
مناحي الحياة، متميزة بالصبلح كاإلصبلح، مكافقة لمفطرة البشرية ،كتيٍجنىى منو 
كؿ المبادئ كالقيـ اإلنسانية، ألنو تشريع مف لدف حكيـ عميـ خبير بما يصمح 

 الخمؽ في العاجؿ كاآلجؿ .
ض كالكاجبات، معرفة ىذا الشرع الحكيـ، كالتفقو لذا كاف مف آكد الفرك 

، كيككف الناس ةفيما نزؿ مف مسائؿ كنكازؿ، حتى يظير حكـ اهلل في كؿ كاقع
ف الكقائع متجددة، كتنزؿ بالناس في كؿ كقت ألك ديف  اهلل،  مفعمى بصيرة 

نكازؿ البد مف دراستيا، كتنزيميا مف األدلة اإلجمالية، كالقكاعد الفقيية، أك 
                                                           

 .ُْٔاآليةمف  سكرة اؿ عمراف:( ُ)
 .ْٖسكرة المائدة: مف اآلية( ِ)
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زالت الكقائع  ،كال-رحميـ اهلل -إلحاقيا يما يشبييا مما نص عميو العمماء
 كالنكازؿ تحصؿ مادامت الحياة .

كفي ىذا السياؽ استفاؽ العالـ ذات صباح عمى كقع جائحة فيركس 
ككركنا التي اجتاحت العالـ بأسره، كانقطعت عمى أثرىا السبؿ ،كاغمقت 

رعب كانتشر اليمع، كعجت المستشفيات المطارات ،كانيارت البكرصات، كدب ال
بالمرضى كالمصابيف ،كأصبح الخكؼ مف انييار المنظكمة الصحية الياجس 
األكبر لمجميع، كىك ما حدث في بعض الببلد تحت كطأة المرض كشدتو، 

كالعزؿ التاـ  كالكقائيةكاستعيد التكازف شيئا قميبل بعد األخذ بالتدابير الصحية 
 سباب .كغيرىا مف الكسائؿ كاأل.. بالنظافة لممصابيف، كاالىتماـ

كنظران ألىمية ىذا المكضكع الذم فرضو كاقعنا المعاصر، حيث يمس 
جاءت ىذه الدراسة لتمقي الضكء عمى مسائؿ األحكاؿ الشخصية ،جكىر حياتنا 

في ظؿ نازلة ككركنا، كدراسة ىذا المكضكع دراسة عممية بغية اإلسياـ في بياف 
مستجدات الفقيية في ىذا الجانب، كجاءت دراستو تحت الحكـ الشرعي لم

ٔأصشْب يف يغبئم األحٕال انشخصٛخ  -91كٕفٛذ  –كٕسَٔب فرئط عبئحخ  عنكاف"
 " . دساعخ فمٓٛخ

دارسة  حكؿأىداؼ ىذا البحث  تمحكرأىداؼ البحث : ت: أْذاف انجحش
 حكاؿ الشخصية في ظؿ انتشارالمستجدات الفقيية المتعمقة بمسائؿ األ

، كما يترتب عمى ذلؾ مف -ُٗككفيد –فيركس ككركنا المستجد 
لمنع انتشار  البلزمة التدابير الكقائيةمفيكمو، كمخاطره، ك  :خبلؿ

حكاؿ العدكل بو، كتنزيؿ ىذه النازلة المستجدة عمى بعض مسائؿ األ
 الشخصية، ككضعيا عمى مائدة البحث العممي ؛ لبياف حكميا الشرعي

 س ما يجب عمييـ في مثؿ ىذه النكازؿ حتى يتضح لمنا فييا
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المعاصرة ؛ كليككف اإلنساف عمى بصيرة مف أمره ،كاثراء المكتبة 
 اإلسبلمية بمثؿ ىذه النكازؿ المستحدثة . 

: مشكمة البحث كالدراسة في ىذه النازلة تكمف في  يشكهخ انجحش ٔانذساعخ
اف أثره التعرؼ عمى فيركس ككركنا المستجد ،كطرؽ الكقاية منو، كبي

الفقيي في مسائؿ االحكاؿ الشخصية، في الزكاج، كالطبلؽ، كالحضانة 
دراسة ىذه يتطمب مما  ،كالرضاعة ،كفيما يتعمؽ بالتصرفات المالية ؛

 النازلة المستجدة دراسة عممية تأصيمية لكضع تصكر فقيي 
 يتطابؽ معيا.

ف خبلؿ شبكة بعد البحث في ثنايا الكتب كالمؤلفات، كم  انغبثمخ: بدانذساع
تمتقي مع  اتالمعمكمات العالمية ) اإلنترنت ( تبيف لي أف ىناؾ دراس

ىذه الدراسة في مكضكعيا مف حيث تناكليا لفيركس ككركنا المستجد 
كأثره في مسائؿ الفقو اإلسبلمي سكاء في جانب العبادات أك المعامبلت 

كلت دراسة أك غير ذلؾ مف أبكاب الفقو، إال أف معظـ ىذه الدراسات تنا
 ىذه النازلة بشكؿ عاـ في كؿ األبكاب الفقيية.  

كما جاءت بعض الدراسات قاصرة عمى بعض الجكانب في مسائؿ 
الزكاج كالحضانة دكف غيرىا كمف ذلؾ: بحث: ) النكازؿ األسرية كالجنائية 

( لمدكتكر راشد سعيد الياجرم (، ُٗالمتعمقة بجائحة ككركنا المستجد )ككفيد 
فيو مف الناحية الفقيية عمى بعض مسائؿ الزكاج مثؿ خيار الفسخ  حيث تكمـ

لعقد الزكاج كعف مسئكلية الحاضف المصاب بالمرض ثـ تطرؽ الى المسئكلية 
الجنائية لمطبيب، كمف ثـ : فإف ىذه الدراسات السابقة بعمكميا أك تخصيصيا 

صية، كما لـ تكف كافية ككافية لكؿ جكانب المكضكع في مسائؿ األحكاؿ الشخ
 جاءت ىنا . 
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، جاءت ىذه الدراسة الباحثكف قبميكاستكماال لمجيد الكبير الذم بذلو 
حكاؿ الشخصية فيما يخص الزكاج كالطبلؽ لتمقي الضكء عمى بعض مسائؿ األ

 .  -دراسة عممية تأصيمية - كالحضانة كالرضاع
لؾ كذالتحميمي،  االستقرائي سمكت في ىذا البحث المنيج:  يُٓظ انجحش

بعرض المسالة كتتبع آراء الفقياء كأدلتيـ كما يمـز ذلؾ مف مناقشة 
بمغة سيمة مفيكمة لكؿ قارئ دكف تساىؿ في  ة ذلؾكصياغ كترجيح،

، كما عزكت اآليات القرآنية إلى سكرىا كتخريج قكاعد المغة العربية
 كاآلثار الكاردة في ثنايا البحث، كالحكـ عمييا، األحاديث النبكية الشرفة

كاستعنت ببعض الكتب الحديثة كشبكة االنترنت لمحصكؿ عمى 
، كختمت البحث بذكر أبرز النتائج التي تكصمت إلييا، المعمكمات

يمت ذلؾ بفيرس المصادر كالمراجع التي استعنت ذك .كأبرز التكصيات 
 بيا في كتابة البحث.  

خمسة إلى : مقدمة،  كتمييد، ك  تقسيمواقتضت طبيعة البحث   خطخ انجحش:
 أكالن : المقدمة، كتشتمؿ عمى : مباحث، كخاتمة، كما يمي :

 أىداؼ البحث . - ِ      أسباب اختيار المكضكع كأىميتو.    -ُ
 خطة البحث . -ٓمنيج البحث .   -ْالدراسات السابقة .    -ّ

كيتناكؿ : التعريؼ بفيركس ككركنا المستجد كأساليب الكقاية  :صبًَٛب: انزًٓٛذ
 :يشتمؿ عمى مطمبيفك  منو،

التعريؼ بفيركس ككركنا، كالفرؽ بينو كبيف الكباء  ادلطهت األٔل:
 . كالطاعكف

  .: طرؽ الكقاية مف اإلصابة بفيركس ككركنا المستجد ادلطهت انضبَٙ
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 . كيشتمؿ أثر فيركس ككركنا المستجد في مسائؿ الزكاج : ادلجحش األٔل
 عمى مطمبيف:

حد الزكجيف المصاب بكباء ككركنا أ: حكـ إخبار  ادلطهت األٔل
 .بالمرضالمستجد صاحبو 

 حكـ زكاج المصاب بفيركس ككركنا المستجد  ادلطهت انضبَٙ :
  غيره مف 

 .كيشتمؿ أثر فيركس ككركنا المستجد في مسائؿ الطبلؽ  ادلجحش انضبَٙ :
  عمى مطمبيف:

 ريؽ مف أسباب التف سببان  فيركس ككركنا،: مدل اعتبار  ادلطهت األٔل
 بيف الزكجيف .

ثبكت حؽ الخيار في طمب التفريؽ لغير مدل :  ادلطهت انضبَٙ
 .فيركس ككركناالمصاب مف الزكجيف ب

 .  : أثر فيركس ككركنا  المستجد في مسائؿ الحضانة ادلجحش انضبنش
كيشتمؿ  .: أثر فيركس ككركنا المستجد في مسائؿ الرضاعة ادلجحش انشاثغ

 : عمى مطمبيف
 : حكـ إرضاع الطفؿ السميـ مف أمو المصابة بفيركس ألٔلاادلطهت 

 ككركنا المستجد .
حكـ ارتضاع الطفؿ المصاب بفيركس ككركنا مف  :انضبَٙادلطهت 

 أمو السميمة.
 أثر فيركس ككركنا المستجد عمى مسائؿ الميراث. :ادلجحش اخلبيظ

 يمة بفيرس ذعمى: أىـ النتائج كالتكصيات، م كتشتمؿ:  اخلبدتخ
 لمراجع كالمصادر.ا
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 دتٓٛذ
 ( ٔأعبنٛت انٕلبٚخ ي91ُّحٕل انزؼشٚف ثفرئط كٕسَٔب ادلغزغذ ) كٕفٛذ 

 ٔاحلذٚش ػُّ ُٚزظى يف يطهجني، كًب ٚهٙ:   
 ادلطهت األٔل

 ٔانٕثبء. ٔانفشق ثُّٛ ٔثني انطبػٌٕ،فرئط كٕسَٔب ثزؼشٚف ان
  ٔٚشزًم ػهٗ فشػني:

 انفشع االٔل
 ٔخمبطشِ ػشاظّأٔ ،(91غزغذ) كٕفذ انزؼشٚف ثفرئط كٕسَٔب ادل

فيركس ككركنا المستجد ينتمي إلى فصيمة كبيرة مف الفيركسات التي قد 
تسبب المرض لمحيكاف  كاإلنساف ،كقد عرفت منظمة الصحة العالمية فيركس 

"مرض معد يسببو ككركنا المكتشؼ مؤخران، بأنو : ( ُٗككركنا المستجد )ككفيد
كد ىذا الفيركس كىذا المرض المستجديف فبؿ اندالع كلـ يكف ىناؾ أم عمـ بكج

 . (ُ)ـ " َُِٗديسمبر  –الفاشية في مدينة يكىاف الصينية في كانكف االكؿ 
 كتتمثؿ األعراض األكثر شيكعان لمرض فيركس ككركنا المستجد 

رىاؽ، كالسعاؿ، كالجفاؼ، كقد يعانى بعض في الحمى ،كاإل ُٗ-ككفيد 
جاع، أك احتقاف األنؼ، أك الرشح، أك ألـ الحمؽ، أك المرضى مف اآلالـ كاألك 

كيعرؼ ىذا المرض بالمرض التنفسي الحاد، كيشكؿ خطكرة عمى اإلسياؿ، 
 بعض المرضى، كتقدر نسبة الكفيات إلى عدد االصابات المشخصة بنحك

 .( ِ)تبعا لمعمر ككجكد أمراض أخرم  في المئة(ٓ،ّ) 
ى غيره عف طريؽ كينتقؿ فيركس ككركنا مف شخص مصاب إل

القطيرات الصغيرة التي تتناثر مف األنؼ كالفـ عندما يسعؿ الشخص المصاب 
                                                           

ك الفيركسات أنت، فيركس ككركنا مكقع منظمة الصحة العالمية عمى شبكة االنتر  (ُ)
 إصدار مكتبة نكر.–كما بعدىا  ٗ،ُيناس عبد المجيد رشيد صإ التاجية لمدكتكرة /

 نترنت.مكقع منظمة الصحة العالمية عمى اإل (ِ)
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، أك يعطس، كتتساقط ىذه القطيرات عمى األشياء، -ُٗ-بمرض ككفيد 
كاألسطح المحيطة بالشخص ،كيمكف حينيا أف يصاب األشخاص اآلخركف 

س أعينيـ، أك عند مبلمستيـ ليذه األشياء أك األسطح ثـ لمُٗبمرض ككفيد
إذا تنفس القطيرات  ُٗ-أنفيـ كما يمكف أف يصاب الشخص بمرض ككفيد

التي تخرج مف الشخص المصاب بالمرض مع سعالو أك زفيره .لذا فمف األىمية 
 .(ُ) بتعاد  عف الشخص المصاب بالمرض مسافة تزيد عمى متر كاحدبمكاف اال

 انفشع انضبَٙ
 ٔانٕثبء ني انطبػٌٕانفشق ثني فرئط كٕسَٔب ادلغزغذ ٔث

الكباء بيف حتى نتعرؼ عمى الفرؽ بيف فيركس ككركنا المستجد ك 
، حيث إف الحكـ كالكباء كالطاعكف، ال بد  لنا أكال مف التعرؼ عمى الطاعكف

عمى الشيء فرع عف تصكره، كمف ثـ : فإف الحديث عف ىذه العبلقة ينتظـ في 
 المسائؿ التالية : 

 انطبػٌٕ :ادلغأنخ األٔىل : رؼشٚف 
 :رؼشٚف انطبػٌٕ نغخ :أٔال

الطاعكف عمى كزف فاعكؿ، مأخكذ مف الطعف، يقاؿ : طيًعف فيك 
 ، كسمي بذلؾ ؛ لعمكـ مصابو (ِ)طعيف كمطعكف إذا أصابو الطاعكف

 . (ّ)كسرعة قتمو 
                                                           

مكقع منظمة الصحة العالمية عمى اإلنترنت ، النكازؿ األسرية كالجنائية المتعمقة بجائحة  (ُ)
بحث منشكر بمجمة كمية الشرية  د/راشد سعد الياجرم . (ُٗ-ككركنا المستجد )ككفيد

 كالدراسات اإلسبلمية جامعة الككيت.
دار العمـ لممبلييف الطبعة : ف( طبعة مادة )ط.ع. َُ-ٕ/ّجميرة المغة لؤلزدم  (ِ)

كما بعدىا طبعة دار صادر  ِٓٔ/ُّـ، لساف العرب البف منظكرُٕٖٗاألكلى 
 بيركت .، طبعة مؤسسة الرسالة  ُُِّ/ُيركزآبادمبيركت، القامكس المحيط  لمف

 لبناف. 
طبعة دار الفكر ،كعمدة القارم شرح صحيح البخارم َُٖ/َُفتح البارم البف حجر  (ّ)

 دار احياء التراث العربي بيركت. ُِٗ/ُّلمعيني
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 :صبَٛب : رؼشٚف انطبػٌٕ اصطالحبً 
 :اخزهف انؼهًبء يف رؼشٚف انطبػٌٕ إىل اجتبْني

 تجاه إلى تعريفو بالمرض العاـ الميمؾ.صحاب ىذا االأذىب  : لاالجتبِ األٔ
كىذا التعريؼ يشمؿ كؿ مرض معد كاسع االنتشار يؤدم لممكت العاـ، 
كقد سمؾ ىذا المسمؾ جممة مف العمماء، كأىؿ المغة كتنكعت عبارتيـ في 

: كمنيـ مف عبر عنو (ُ): بالمرض العاـ فمنيـ مف عبر عنو ذلؾ:
 في الناس مف كثيران  يعـ الذم بالمرض :عنو عبر مف كمنيـ ،بالكباء
 . (ِ)المعيكد عف كخارجان  كاحدان  مرضيـ كيككف مف الجيات جية

 صحاب ىذا االتجاه إلى تعريفو بالمرض الخاص. أذىب  :االجتبِ انضبَٙ 
كىك نكع خاص مف األكبئة المعدية، كىك ما ينتج عنو القركح كالبثكر 

كتكىجيا، كغالبا ما تككف ىذه األكراـ خمؼ األذف، الجمدية، كانتفاخ الغدد 
 الفتاكة، األكبئة أنكاع مف خاص نكع ىك الطاعكف فإف كاألباط، كالمحكـ الرخكة،

 كؿ فميس، مخصكص كجو عمى تخرج رديئة كأكراـ  عنو قركح ينتج ما كىك
 .(ّ)اصطبلحيـ في طاعكنان  يعتبر فتاؾ كباء

                                                           

 لساف العرب،المكتبة العممية بيركتُِٕ/ّاألثير البف النياية في غريب الحديث كاألثر (ُ)
 .بيركت المكتبة العممية طِّٕ/ِالمصباح المنير لمفيكمي،ِٕٔ/ُّالبف منظكر

طبعة دار العمـ لممبلييف بيركت ،كالتكضيح األبير لتذكرة  ُِٖٓ/ٔ(  الصحاح لمجكىرم ِ)
كالككاكب الدرارم في  الناشر مكتبة اضكاء السمؼ، ّْْ/ٔبف الممقف في عمـ األثرا

طبعة دار احياء التراث العربي بيركت لبناف ،  ٗ/،ٓشرح صحيح البخارم لمكرماني 
طبعة دار ابف كثير كدار الكمـ  ٕٕٓ/ّكالمفيـ لما أشكؿ مف تمخيص مسمـ لمقرطبي

ط:دار العاصمة  ٔٗص: الطيب ، بذؿ الماعكف في فضؿ الطاعكف البف حجر
 . ُُٕ/ٓ، عمدة القارم ُُِّبالرياض، القامكس المحيط ص

ط: دار الكتب العممية بيركت، تيذيب األسماء كالمغات  ٖٔ/ّر االستذكار البف عبد الب (ّ)
الناشر مكتبة التراث ، إكماؿ المعمـ بفكائد صحيح مسمـ لمقاضي  ُٕٖ/ّلمنككم 
ط:  ُّط: دار الكتب العممية بيركت، الطب النككم البف القيـ ص  ُِّ/ٕعياض  

مختصر عمى الخرشي ، شرح َُٖ/َُدار الفكر بيركت ،فتح البارم البف حجر 
ط: دار الكتب  ّْٔ/ُدار الفكر لمطباعة، شرح المكطأ لمزرقاني ط: ُٓٓ/ْخميؿ

 .ٖٗالعممية بيركت ، بذؿ الماعكف ص
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في بياف المعنى المراد مف الطاعكف، تجاه ىك االتجاه الراجح كىذا اال 
عف  كردكذلؾ لكركد النص الشرعي الكاضح في تفسير الطاعكف بو، حيث 

فناءي أمًَّتي  قاؿ رسيكؿي اهللً  "أنيا قالت : -رضي اهلل عنيا –السيدة عائشة
:يا رسيكؿ اهللً  في ىذا الطٍعفي قٍد عرٍفناهي فما الطاعيك  ًبالطٍعًف كالطاعيكًف قالٍت فقيٍمتي

ـي ًفييا  كالشًَّييًد  كاٍلفارُّ ًمٍنيا  كاٍلفارِّ ًمٍف الزٍَّحؼً  قاؿ:غيدَّةه  ًقي   .(ُ)"كغيدًَّة اإًلًبًؿ اٍلمي
لمطاعكف بغدة كغدة البعير، يؤيد ما ذىب إليو  فكصؼ النبي

أصحاب االتجاه الثاني مف اختصاص الطاعكف بالمرض الذم يككف فيو تكـر 
 . (ِ)الغدد كانتفاخيا

 شٚف انطبػٌٕ ػُذ أْم انطت :رؼ
ذ نظرنا إلى تعريؼ الطاعكف عند أىؿ الطب نجد أف األطباء القدامى إ

 يصحاب القكؿ الثاني، كىك األركاـ كالقركح التأيعرفكف الطاعكف بما عرؼ بو 
ييما في تظير عمى كجو مخصكص، كما نقؿ ذلؾ الذىبي كابف القيـ في كتاب

ذا ما ذكره ابف سينا في كتابو قانكف الطب ،كى (ّ)الطب النبكم عف أىؿ الطب
"إذا كقع الخراج في المحكـ الرخكة كالمغابف كخمؼ األذنيف ككاف مف  :حيث قاؿ

                                                           

(ط: مؤسسة قرطبة بالقاىرة ، ِِِٓٔح ) ِٓٓ/ٔاإلماـ أحمد في مسنده :( أخرجو ُ)
(ط: دار الحرميف بالقاىرة: طبعة سنة ُّٓٓح)ّّٓ/ٓكالطبراني في األكسط 

 ىػ ، كعزاه لئلماـ أحمد كقاؿ عنو :رجالو ثقات كبقية اسانيده حسنة .ُُْٓ
، بيركت، كفتح البارم البف حجر ط: دار الفكر ُٓ/ِزكائد لمييثمي مجمع ال ينظر :

 .ُٖٖ/َُالعسقبلني 
ط:المكتبة التجارية الكبرل بمصر  ِٖٖ/ْشرح الجامع الصغير لممناكم  فيض القدير (ِ)

 ىػ .ُّٔٓالطبعة األكلى سنة 
 حياء العمـك بيركت ، كالطب النبكم إط:دار  ِٓٔ( الطب النكل لمذىبي ص : ّ)

 .َّالبف القيـ ص : 
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 كذكر ابف سينا أف الطاعكف كاف يطمؽ عمى .(ُ) "جنس فاسد سمي طاعكنان 
، ثـ أصبح يطمؽ عمى كؿ "كؿ كـر يككف في األعضاء الغددية المحـ كالخالية "

يعرض في أكثر األمراض في األعضاء الضعيفة مثؿ اآلباط  ...كـر قتاؿ 
 . (ِ)كخمؼ األذف 

كفي الطب الحديث عرفت منظمة الصحة العالمية الطاعكف بأنو 
:مرض تسببو بكتيريا حيكانية المنشأ تدعى اليرسنية الطاعكنية ،كينقؿ الطاعكف 

خارج مف الجياز أك الرذاذ ال ،أك بالمبلمسة ،عف طريؽ لدع البراغيث المصابة
 التنفسي لممصاب بالطاعكف الرئكم.

 ٔجتؼم يُظًخ انصحخ انؼبدلٛخ نهطبػٌٕ صالصخ أشكبل سئٛغٛخ:
كىك ينجـ عف لدغة برغكث مصاب  :الطاعكف العقدم ) الدممي أك الدبمي (-ُ

بعدكل المرض كتظير أعراضو في الجمد بظيكر انتفاخات كأكراـ 
يف كأعمى الفخذ كخمؼ األذنيف بطكقركح، كغالبا ما تككف تحت اإل

 كالرقبة، كىذا النكع ىك األشير، كىك المتعارؼ عميو قديمان.
الطاعكف الدمكم تمكث الدـ : كىك ينتج عف عدـ عبلج الطاعكف الدبمي، -ِ

حيث تنتشر العدكم في الدـ كينخر األنسجة كيحكؿ لكنيا إلى األسكد، 
 كتظير القركح كاألكراـ.

 .(ّ)كىك الذم يصيب الرئتيفالطاعكف الرئكم : -ّ
كال تخرج األنكاع التي قررىا الطب الحديث عف تمؾ التي ذكرىا  

 العمماء المسممكف. 
                                                           

 دار الكتب العممية. ط: َُٖ/ُالقانكف في الطب  البف سينا   (ُ)
 .ُْٔ/ّ المرجع السابؽ (ِ)
المتعمقة  المكقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية عمى شبكة االنترنت ،األحكاـ الشرعية (ّ)

بالكباء كالطاعكف مع دراسة لؤلحكاـ الشرعية المتعمقة بفيركس ككركنا: عبد العزيز 
  اآللككة .ىيثـ بف ىاشـ .كتاب منشكر عمى شبكة 
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 رؼشٚف انٕثبء :ادلغأنخ انضبَٛخ
 :انٕثبء يف انهغخ 

يطمؽ الكباء في المغة عمى عدة معاف منيا : أنو كؿ مرض عاـ، كقيؿ: 
 .(ُ)مؾ بأف تشير إليو بيدؾ ىك الطاعكف، كقيؿ : االيماء، فتكمئ لمف أما

 رؼشٚف انٕثبء اصطالحب : 
عرؼ األطباء القدماء الكباء بعدة تعريفات تختمؼ في عبارتيا، كتتفؽ 

" الكباء فساد يعرض  حيث قاؿ: (ِ)عرفو: ابف النفيس ذلؾ في مضمكنيا، كمف
 .(ّ)لجكىر اليكاء ألسباب سماكية أك أرضية، كالماء اآلسف كالجيؼ الكثيرة"

حقيقة تغير اليكاء بالعكارض  "الكباء: بقكلو (ْ)فو داكد األنطاكيكعر 
العمكية، كاجتماع ككاكب ذات أشعة، كالسفمية كالمبلحـ، كانتفاخ القبكر، 
كصعكد األبخرة الفاسدة، كلو عبلمات : منيا الحمى، كالجدرم، كالنزالت، 

 . (ٓ)كالحكة، كاألكراـ كغير ذلؾ " 

                                                           

ط: دار الكتب العممية بيركت  ٔٔٓ/َُالمحكـ كالمحيط األعظـ ألبي الحسف عمي بف اسماعيؿ (ُ)
، تاج العركس مف جكىر القامكس لمزبيدم  ْٔٔ/ِىػ ، المصباح المنير ُُِْط: األكلى 

 ىػ.ُُْْ/ُبيركت ط: –الناشر :دار الفكر العربي  ْٖٕ/ُ
(  ىك عمى بف أبي الحـز القرشي ، أخذ الطب بدمشؽ ، ألؼ في الطب كتاب الشامؿ ، كصنؼ  ِ)

ق ٕٖٔفي الفقو كأصكلو كفي المنطؽ ، كلـ يكف عمى كجو األرض مثمو في الطب تكفي سنة 
ط:عالـ الكتب بيركت، كاألعبلـ لمزركمي  ُٖٖ-ُٖٔ/ِت الشافعية البف قاضي شيبة .)طبقا

 ـ(.ََِِدار العمـ لممبلييف  الناشر: ُِٕ/ْ
 .ِِٔ/ُتاج العركس  (ّ)
، رئيس األطباء في زمانو  ، كلد في أنطاكية ، كىاجر إلى  ي( ىك داكد بف عمر األنطاكْ)

 : تذكرة أكلى األلباب ، كألفية في الطب .القاىرة ، ثـ رحؿ إلى مكة ، مف تصانيفو 
دار احياء  ط: َُْ/ ْ، معجـ المؤلفيف لعمر رضا كحالة ّّّ/ِاألعبلـ لمزركمي  )

 .(بيركت –التراث العربي 
، دار المعراج  ط: ِِٔ/ِٔلمحمد بف عمى بف آدـ  يالمجتب  ذخيرة العقبي في شرح (ٓ)

 ط: األكلى.
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فساد جكىر اليكاء الذم ىك مادة الركح كمدده  الكباء:"(ُ)كقاؿ ابف سينا 
 .(ِ)كلذلؾ ال يمكف حياة شيء مف الحيكانات بدكف استنشاقو " 

"ىك مرض الكثير مف الناس في  كعرفو بعض الفقياء المتقدميف بقكلو:
جية مف األرض دكف سائر الجيات، كيككف مخالفان لممعتاد مف األمراض في 

 . (ّ)احدان" الكثرة كغيرىا، كيككف نكعان ك 
كعرفتو المكسكعة الطبية الحديثة بأنو : " كؿ مرض يصيب عددان كبيران 
مف الناس في منطقة كاحدة في مدة قصيرة مف الزمف، فإف أصاب المرض 

 . (ْ)عددان عظيمان مف الناس في منطقة جغرافية شاسعة سمى كباء عالميان" 
 نطبػٌٕ ٔانٕثبءادلغأنخ انضبنضخ : ػاللخ فرئط كٕسَٔب ادلغزغذ ثب

بناء عمى ما تقدـ مف  تعريؼ الطاعكف كالكباء  كفيركس ككركنا 
في كثير كالكباء يتضح لنا : أف فيركس ككركنا المستجد يشترؾ مع الطاعكف 

 منيا: األحكاـمف 
طريقة االنتشار : فالطاعكف معدو كغيره مف األمراض الكبائية معدو أيضان،  -ُ

ا تنتشر عف طريؽ استنشاؽ الرذاذ الذم فميا الخصائص نفسيا مف ككني
 يخرج مف المصاب بالمرض .

                                                           

، فيمسكؼ طبيب ، صنؼ في الطب كالفمسفة  يسينا البمخ( ىك الحسيف بف عبيد اهلل بف ُ)
الكامؿ في  )ق .  ِْٖكالمنطؽ ، مف مصنفاتو :" القانكف ، كالشفا " تكفي سنة 

ط:دار الكتاب العربي بيركت ، عيكف األنباء في طبقات   ّٖٕ/ٕالتاريخ البف األثير 
ألعياف  البف ط:دار مكتبة الحياة بيركت ، ككفيات ا  ّْٕاألطباء لمخزرجي ص 

 .(ط:دار صادر بيركت ُٕٓ/ِخمكاف 
الناشر: دار البشائر  ّٖما يفعمو األطباء كالداعكف بدفع شر الطاعكف لممقدسي ص  (ِ)

 ـ.َََِ-ىػُُِْاالسبلمية لمطباعة بيركت لبناف ط:األكلى 
 .ُٓٓ/ْشرح مختصر خميؿ لمخرشي  (ّ)
مؤسسة حكرس  الناشر : ُْٖٗ/ُّرم المكسكعة الطبية الحديثة جمع عبدالحميد األزى (ْ)

 الدكلية لمنشر كالتكزيع.
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فقد ينتشر المرض في مساحة كاسعة، في مدة زمنية  :سرعة االنتشار -ِ
 تتجاكز ساعات قميمة. قصيرة جدان قد ال

فيك يصيب الكثير مف الناس في كقت كاحد إذا لـ  :عمكـ المصاب بو -ّ
 يتدارؾ .

-ُُٖٗلكثير كما حصؿ في شتاء عاـ قد يحصؿ بسببو المكت ا -ْ
 (ُ)مميكف شخص بسبب كباء اإلنفمكنزا  َِـ،حيث مات أكثر مف ُُٗٗ

ٍمؿي الشخًص في البمد المصاب لمفيركس مع عدـ ظيكر أعراض  -ٓ حى
 المرض عميو. 

كعمى الرغـ مف ىذا االتفاؽ كالتشابو، فبل يعتبر كباء ككركنا طاعكنا، 
األكبئة الفتاكة مستقؿ بذاتو كمغاير لآلخر،  فكؿ كاحد منيما نكع مف أنكاع

حيث إف الطاعكف ال تنطبؽ أكصافو عمى فيركس ككركنا المعاصر، كما جاء 
، كيؤكد ىذا ما "غدة كغدة البعير  بأنو"السنة النبكية  في الطاعكف فقد كصفتو

كر مف دخكؿ ىذا الفيركس كغيره مف األكبئة إلى المدينة النبكية قبؿ عدة ذي 
عمى أٍنقاًب ":  ؛ لقكؿ النبي  كالطاعكف ال يدخؿ المدينة النبكية أبدان  سنيف،

اؿي  ميا الطاعيكفي  كال الدَّجَّ  . (ِ) "اٍلمًدينًة  مبلًئكةه ال يٍدخي
كلكف فيركس ككركنا المستجد يشبو النكع الثالث مف أنكاع الطاعكف 

مطمؽ الكباء  منو، كلك كاف الطاعكف ىك كىك الطاعكف الرئكم كلكنو ليس نكعان 
                                                           

الناشر: مؤسسة  َُٖ/ِّ(  المكسكعة العربية العالمية لمجمكعة مف العمماء كالباحثيف  ُ)
 أعماؿ المكسكعة لمنشر كالتكزيع.

ال يدخؿ الدجاؿ المدينة  :فضائؿ المدينة ، باب كتاب: أخرجو: البخارم في صحيحو(  ِ)
الطبعة  –بيركت  –ط : دار ابف كثير كاليمامة ُّّٕح ُٔ/ ٗ( ، َُٖٖح)  ِِ/ِ

صيانة المدينة مف  باب:كتاب الحج ، – في صحيحو ـ ،كمسمـُٕٖٗىػ َُْٕالثالثة 
 ط: دار إحياء التراث العربي. (ُّٕٗح)  ََُٓ/ِدخكؿ الطاعكف كالدجاؿ إلييا 

 . متفؽ عميو
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لتعارض الحديثاف، كلكف ال تعارض بينيما، حيث إف  -كمنو كباء ككركنا  -
الكباء أعـ مف الطاعكف فيشممو، كما يشمؿ غيره، فكؿ طاعكف كباء كليس كؿ 

 .  (ُ)كباء طاعكننا 
كمف ثـ:  فإف كباء ككركنا المستجد ىك غير كباء الطاعكف، كلكف 

 يشتبو معو في كثير مف أحكامو. 
 

* * * * * * 
 

                                                           

ار احياء التراث العربي بيركت  ط: ط:د َِْ/ُْ(  شرح النككم عمى صحيح مسمـ ُ)
 .  ٕٗص ىػ ،كبذؿ الماعكف في فضؿ الطاعكفُِّٗالثانية 
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 ادلطهت انضبَٙ 
 طشق انٕلبٚخ يٍ اإلصبثخ ثفرئط كٕسَٔب ادلغزغذ 

كاألمراض عمى النفس كقت انتشار األكبئة  الشريعة اإلسبلمية حافظت 
 ،كالنظافة ،المعدية القاتمة كغيرىا، مف خبلؿ عدة تدابير كقائية كالطيارة

  انتشار س كقتكالحجر الصحي، كمنع المصافحة كالتجمعات بيف النا
األمراض  لعدـ انتشار األمراض كصيانة لؤلنفس مف االكبئة، كذلؾ ضمانان 

 كاألكبئة الفتاكة. 
كمف ثـ : فإف الحديث في ىذا المطمب عف أىـ  الطرؽ الكقائية 

 نتشاره،  ينتظـ في الفركع التالية : المكافحة فيركس ككركنا كالحد مف 
 انفشع  األٔل

 يٍ ٔثبء كٕسَٔب ادلغزغذ ٔاحلذ يٍ اَزشبسِاحلغش انصحٙ نهٕلبٚخ 
شيرع الحجري حمايةن لمفرد كالمجتمع مف أم تصٌرفاتو تصدر مف 

  .(ُ)المحجكر عميو، قد تضٌره، أك تضٌر غيره
كالحجر الٌصٌحٌي، عرفو المسممكف كعممكا بو قبؿ أف يعرفو العالـ، 

لتاسع عشر كبداية فالعالـ لـ يعرؼ مفيكـ الحجر الٌصٌحٌي إال أكاخرى القرف ا
 . (ِ)القرف العشريف

                                                           

 ،ىػُُّّط: المطبعة االميرية الكبرل بالقاىرة ط:األكلى  َُٗ/ٓتبييف الحقائؽ لمزيمعي ((ُ
الجكىرة النيرة ألبي بكر  ط:دار الفكر، ِْٓ-ِّٓ/ٗكالعناية شرح اليداية لمبابرتي 

الذخيرة ، ىػُِِّ:األكلى ط ط:المطبعة الخيرية" ِّٗ/ُالحدادم عمى بف محمد
ـ، حاشية الدسكقي ُْٗٗط: دار الغرب اإلسبلمي بيركت ط: األكلى  ِٖٖ/ٖلمقرافي

ط: دار  َُّ/ّكمغني المحتاج لمشربيني ط: دار الفكر، ِِٗ/ّعمى الشرح الكبير
بيركت، –العممية  ط:دار الكتب ّّٗ/ٔالحاكم الكبير لمماكردم  ،بيركت –الفكر 

 .ىػَُْٓط:دار احياء التراث العربي ط:األكلى  ِٓٗ/ْالمغني البف قدامة 
  -اإلسبلـ كالطب الكقائي  -العالمي الرابع عف الطب اإلسبلميأبحاث المؤتمر  (ِ)

، ٖٔص   د/عمى البار ، العدكل بيف الطب الحديث كحديث المصطفى َِٕص 
 ط: دار الفتح. ََُ
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 جاء في الحديث الصحيح عف أسامة بف زيد رضي اهلل عنيما فقد 
الطَّاُعوُن ِرْجٌس ُأْرِسَل َعَمى َطاِئَفٍة ِمْن َبِني يقكؿ : " قاؿ : سمعت رسكؿ اهلل 

َذا ِإْسرَاِئيَل، َأْو َعَمى َمْن َكاَن َقْبَمُكْم، َفِإَذا َسِمْعُتْم ِبِو ِبَأرْ  ٍض، َفاَل َتْقَدُموا َعَمْيِو، َواِ 
 . (ُ)"  َوَقَع ِبَأْرٍض، َوَأْنُتْم ِبَيا َفاَل َتْخُرُجوا، ِفرَارًا ِمْنوُ 

فدٌؿ الحديث عمى النيي عف القدكـ إلى البمد المصاب بالكباء المعدم، 
يا . كالنيي في الحديث عند أكثر بالعدكل  انتشار أك خركج مف كاف فييا كقت

 . (ِ)لعمـ لمتحريـ أىؿ ا
كمدلكؿ الحديث ىك معنى الحجر الٌصٌحٌي، كىذا ما قٌرره الٌطٌب 
الحديث بعد أف عىرىؼ الكثير مف طبائع األمراض المعدية، كتكٌصؿ إلى أٌف 

 . (ّ)الحجر الٌصٌحٌي مف أىـٌ أسباب مكافحة األمراض المعدية كالقضاء عمييا 
 ٚزُبٔل مبفٕٓيّ عبَجني 

ّ
ٙ

ّ
ح

ّ
 أعبعٛني ًْب :ٔاحلغش انص

: الحجر عمى األصٌحاء الذيف اختمطكا بمف أصيب بالمرض  اجلبَت األٔل
، كمف كاف في بمد انتشر (ْ)المعدم خبلؿ فترة قابمية المرض لئلعداء 

فييا الطاعكف أك الحمى القبلعية أك كباء ككركنا لكف لـ تظير عميو 
 آثار المرض .

                                                           

باب حديث  كتاب أحاديث االنبياء (ّّْٕ)حُٕٓ/ْبخارم في صحيحو خرجو : الأ (ُ)
باب الطاعكف كتاب السبلـ، ( ُِِٖ) ح ُّٕٕ/ْالغار ، كمسمـ في صحيحو 

 كالطيرة كالكيانة كنحكىا. متفؽ عميو.
، بذؿ الماعكف في فضؿ الطاعكف  َِٓ/ُْصحيح مسمـ  النككم عمى شرح (ِ)

 . ِْٕص
 .ََُالمصطفى  ص  العدكل بيف الطب كحديث  (ّ)
اميف  كاألمراض المعدية كمستجداتيا العالمية د. ،َْٕالمكسكعة الطبية الفقيية ص  (ْ)

 الناشر دار اليبلؿ الرياض. ّْٓ عبد الحميد مشخص ص
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 ٔاذلذف يٍ احلغش ػهّٛ ػذح أيٕس :
الحٌد مف انتشار المرض المعدم في المجتمع كما تقٌدـ ؛ ألف  األٔل:األيش 

ىؤالء قد يككنكا مصابيف بالمرض، لكف لـ تظير عمييـ آثاره بعدي؛ لككف 
كىي الفترة مف دخكؿ الميكركب  -المرض ال زاؿ في طكر الحضانة 
 . -الجسـ حتى ظيكر أعراض المرض 

أٌكد مف خمكه مف المرض، إذا لـ الت أيضان: مف أىداؼ الحجر األيش انضبَٙ
 تظير عميو عبلمات خبلؿ فترة بقائو تحت المراقبة في الحجر الٌصٌحٌي 

تحصينو ضٌد المرض إذا كاف لـ يصب بو، أك عبلجو إذا  : األيش انضبنش
 ظيرت عميو اآلثار كقت الحجر عميو .

 الحجر عمى المريض المصاب بالمرض المعدم، كاليدؼ مف : اجلبَت اٜخش
 ذلؾ أمراف :

 منع تفٌشي المرض كانتشاره في المجتمع .:  األٔل
 عبلج المصاب بالمرض إذا أمكف، كتكفير العناية  الٌطٌبٌية لو . : انضبَٙ

  :  (ُ)ٔاحلغش ػهٗ ادلشٚط يف ْزِ احلبنخ ُٚمغى إىل لغًني
 كفيو يتـ عزؿ المريض أك المشتبو فيو عىٍزالن إجباريان  احلغش اإلعجبس٘: األٔل:

كيستمر العزؿ حتى يتـ شفاء المريض،  تامان بأقساـ العزؿ المخصصة،
،كينطبؽ ىذا النكع مف العزؿ مكاف الحجر بمغادرة  سماح لوالكمف ثىَـّ 

 ،الحمى الصفراء أىميا الطاعكف، عمى األمراض المحجرية كمف
ككذلؾ كباء ككركنا ،كىك ما  الشككية، كشمؿ األطفاؿ كالحمى المخية

لدكؿ كالحككمات حاليان عف طريؽ تخصيص مستشفياف تقكـ بو ا
 .- ُٗ_ ككفيد المستجدكأماكف خاصة لعزؿ المصابيف بكباء ككركنا 

                                                           

 .ُّٓ-َّٓمشخص /اميف األمراض المعدية كمستجداتيا العالمية د (ُ)
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 -كفيو يتـ تقييد حركة المريض في المنزؿ مثبلن  :احلغش االخزٛبس٘ انضبَٙ:
حيث يقكـ المشتبو بإصابتو بفيركس  -كىك ما يسمى بالعزؿ المنزلي

اف خاص مدة احتضاف المرض حتي يتبيف ككركنا بعزؿ نفسو في مك
أك كضعو تحت المراقبة الطبية  ، -صابتو بالمرض أك عدـ إصابتو إ

أك عزلو عف الحي الذم  غير المباشرة، أك منعو مف مغادرة البمد ،
 .ذلؾالمبلئمة ليسكف فيو، متى تكافرت في مكاف العزؿ الشركط 
األماكف األخرل غير كمف الشركط الكاجب تكفرىا لمعزؿ في المنزؿ أك 

 :-يغزشفٛبد انؼضل  –احلكٕيٛخ ادلزخصصخ نزنك  ألغبو انؼضل
 .تخصيص غرفة صحية منعزلة عف باقي غرؼ المنزؿ، أك المكاف -ُ
 تخصيص أدكات خاصة لممريض ال يستعمميا أحد غيره. -ِ
 منع إقامة أحد بالغرفة غير المريض منعان تامان، كال يسمح بالدخكؿ إليو  -ّ

 .مشخص المسؤكؿ عف اإلشراؼ عميولإال 
  .تنظيؼ غرفة المريض يكميان ،كرشيا كتنظيفيا بمحمكؿ مطير -ْ
 جميع  استمرار عزؿ المريض في غرفتو مدة العدكل إلى أف تزكؿ -ٓ

 .(ُ) أعراض المرض

* * * * * * 
 

                                                           

/اميف عبد كمستجداتيا العالمية د األمراض المعدية، َٕٓالمكسكعة الطبية الفقيية ص  (ُ)
، مكقع منظمة الصحة العالمية عمى شبكة األنترنت، ّٓٓ-ّْٓمشخص المعبكد 

كمكقع كزارة الصحة كالسكاف المصرية عمى شبكة التكاصؿ )فيس بكؾ(، الدليؿ 
صدار إعداد ُِالشرعي لمتعامؿ مع فيركس ككركنا المستجد ص  األزىر مركز : كا 

 ..) ـ ََِِ ( األكلى لكتركنية، الطبعةاإل لمفتكل العالمي
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 انفشع انضبَٙ
 جتُت خمبنطخ ادلصبة ثفرئط كٕسَٔب ادلؼـذ٘

كغيره  المستجد ة مرض فيركس ككركنامف أىـ كسائؿ كطرؽ مكافح
تجنب مخالطة  -بإذف اهلل تعالى  -مف األمراض المعدية، كالكقاية منيا 

 المصاب بو، كىذه الكسيمة ىي مف أقدـ الكسائؿ في مكافحة المرض المعدم.
: كبيذا جاءت السنة المطيرة بالنيي عف مخالطة المصاب في قكلو

"ال ُيوِرَدنَّ ُممِرٌض عمى ُمصِ  " ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم ِفرَاَرَك ِمَن :"  كقكلو  ٔ() "حٍّ
رسالو ، ٕ()" اْْلََسدِ  ِإنَّا َقْد َباَيْعَناَك  "ثقيؼ:بني  لمرجؿ المجذكـ في كفد كا 
المرأة المجذكمة التي كانت تطكؼ بالبيت بالجمكس   ، كأمر عمرٖ()" َفاْرِجعْ 

إال دليؿ عمى ككف المخالطة سببان في  فما ىذه األحاديث كأمثاليا، ْ() في بيتيا
، فكجب اتقاء ذلؾ السبب، ذلؾ أف كثيران مف -بقدر اهلل كمشيئتو-العدكل 

األمراض تنتقؿ عف طريؽ المخالطة بيف المصاب كالسميـ خاصة تمؾ التي 
اعكف، كالجذاـ، كااللتياب يطمؽ عمييا األمراض الكبائية شديدة العدكل كالط

كنحكىا مما ينتقؿ عف طريؽ  -ُٗككفيد –المستجد ناكفيركس ككرك  ،الرئكم
المبلمسة أك اليكاء، فيي سريعة االنتشار، قاتمة في بعض األحياف، تسبب 

 إعاقات مستديمة في أحياف أخرل .
                                                           

باب ال ىامة ، كمسمـ  كتاب الطب ،(ُٕٕٓ) ح ُّٖ/ٕخرجو البخارم في صحيحو أ (ُ)
باب ال عدكل كال طير كال ىامة كال كتاب السبلـ،  (ُِِِ) حُّْٕ/ْفي صحيحو 

 .صفر. متفؽ عميو
 اـ.باب الجذكتاب الطب ، (َٕٕٓح)ُِٔ/ٕفي صحيحو: البخارم:أخرجو  (ِ)
 .باب اجتناب المجذـك كنحكهكتاب السبلـ ، (ُِِّح)ِٕٓ/ْاالماـ مسمـ في صحيحو :( أخرجوّ)
( دار احياء التراث العربي، َٓٗ) ح ِْْمالؾ في المكطأ ، باب )جامع الحج( ، ص  :( أخرجوْ)

 ( الناشر: َُّٗ) ح ُٕ/ٓكعبدالرزاؽ في مصنفو ، باب طكاؼ الرجاؿ كالنساء معان 
 .  ّٓٓ/ُّالبر في االستذكار  ؿ ، كابف عبددار التأصي
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دُّ مف انتشار المرض كتفشيو  كابتعاد المصاب كتجنب السميـ لو، يىحي
،كقد ٔ()يو خطر عمى الناسكيتأكد ذلؾ فيما لك كاف المرض كبائيان منتشران، كف،

 .ٕ() {َواَل ُتْمُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْيُمَكةِ  } قاؿ اهلل تعالى :
كفيما يأتي بياف بأىـ أنكاع المخالطة التي تؤدم إلى انتقاؿ فيركس 

إلى  المصاب بو الشخص مفكغيره مف األمراض المعدية ككركنا المعدم 
 السميـ . الشخص

 صٛمخ ثبدلصبة :( ادلخبنطخ انه9) 
 كاألمراض التي تنتقؿ عف  ،أسباب انتقاؿ العدكل أىـ كىي مف
 طريقيا نكعاف :

تمؾ  أىـ أمراض تنتقؿ عف طريؽ مبلمسة الجمد المصاب، كمف:  األٔل
 الجرب كاألمراض الجمدية الجرثكمية كالجمرة الخبيثة ، :األمراض

عر، كاألظافر كاألمراض الجمدية الفطرية التي تؤثر عمى الجمد كالش
كيجب فييا المستجد كفركة الرأس، كأىميا تينيا الجسـ  كفيركس ككركنا 

 .ٖ()عزؿ المريض كالمصابيف بيا 
ف المصاب كالتنفس مأمراض تنتقؿ عف طريؽ اإلفرازات الصادرة :  انضبَٙ

كالرذاذ كالمعاب كالمخاط كنحك ذلؾ، كىي كثيرة كخطيرة، كقد تتحكؿ إلى 
الرئكم ،كاإلنفمكنزا، كالجذاـ ،كالطاعكف،  كااللتيابية أمراض كبائية متفش

                                                           

 ، األمراض المعدية  د. عبدالكىاب الشعباف  ُِلكاديكي  ص عثماف ااألمراض المعدية   (ُ)
، اإليدز بيف الرعب الجامعة المستنصرية بغدادكتاب الكتركني عمى شبكة االنترنت ،  ٓص  

لمبنانية لمطباعة، اإليدز الدار المصرية ا ُِٕد. عبداليادم مصباح ، ص  ،كاالىتماـ 
 ..الناشر المكتبة الشاممة الحديثةُُ-َُكمشاكمو االجتماعية  د/ البار ، ص 

 .(ُٓٗية رقـ )مف اآل( سكرة البقرة ِ)
 . ِِٖ-ُِِاألمراض المعدية لمكاديكي ، ص  (ّ)
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 كغيرىا. ... المستجد أيضان  كفيركس ككركنا ٔ()كالسؿ ،كالحصبة 
فما يمفظو اإلنساف المريض مف رذاذ أثناء السعاؿ كالكبلـ كالتنفس أك 
عف طريؽ التقبيؿ كالمصافحة تؤدم إلى انتقاؿ الميكركب إلى جسـ الصحيح، 

زدحاـ الشديد إلى انتشار تمؾ األمراض كخاصة في األماكف كما يؤدم اال
 العامة، كالتجمعات.

 : يُٓب انؼذٖٔ  ثأيٕسْزِ ٔميكٍ جتُت اَزمبل 
المصاب بالمرض المعدم أماكف تجمعات الناس  :أف يتجنب األيش األٔل

المزدحمة كاألسكاؽ كالمستشفيات كالمساجد كلزكـ الراحة ؛ إذ ذاؾ في 
 مف حكلو، كمصمحة -تعالى بإذف اهلل -ئوعة شفاسر كذلؾ بمصمحتو 

 بحيث ال ينشر المرض بينيـ.
الحرص عند مخالطة المصاب أال يصيبو شيء مف إفرازات  األيش انضبَٙ:

المصاب، أك المبلمسة المباشرة، أك المكث الطكيؿ عنده ،أك الذىاب إلى 
 أماكف الزحاـ ببل حاجة.

باآلداب التي تكفؿ حماية كقد جاءت الشريعة اإلسبلمية الشريعة 
 اإلنساف كتحميو كتصكنو بإذف اهلل تعالى، كمف أىميا :

                                                           

 ( مرض طفحي حاد يصيب األطفاؿ ، ينتقؿ عف طريؽ الجياز التنفسي بكاسطة الرذاذ ، يبدأُ)
بارتفاع في درجة   الحرارة مفاجئ كاحمرار في العينيف كعطاس متكرر ، ثـ يبدأ الطفح 
الجمدم في اليـك الرابع عمى الجبية كخمؼ األذنيف ثـ ينتشر . مف مضاعفاتو االلتياب الرئكم 
كالتياب الجياز العصبي ، كىك سريع االنتشار كليس لو عبلج، لكف يمكف معالجة 

 ( .ِٔ-ٗٓالمعدية لمكاديكي ص  مضاعفاتو. )األمراض
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 رغطٛخ أَفّ ثٛذِ أٔ حنْٕب إرا ػطظ : -أ
ِإَذا َعَطَس َوَضَع " قاؿ: "كاف النبي  رضى اهلل عنو فعف أبي ىريرة

  .ٔ() "َيَدُه َأْو َثْوَبُو َعَمى ِفيِو، َوَخَفَض َأْو َغضَّ ِبَيا َصْوَتوُ 
 ٔحنْٕب : انُٓٙ ػٍ انزُفظ يف اإلَبء ،أٔ انُفخ فّٛ ،ٔػٍ انششة يٍ فى انمشثخ. _ة

ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم أخرج البخارم عنو عميو الصبلة كالسبلـ أنو قاؿ : "
 أف  رضى اهلل عنوكعف ابف عباس  الحديث، ٕ()" َفاَل َيَتَنفَّْس ِفي اإِلَناءِ 

َناِء، َوَأْن ُيْنَفَخ ِفيوِ َنَيى َأْن ُيَتنَ : "  رسكؿ اهلل   .ٖ() "فََّس ِفي اإلِْ
 احلش ػهٗ انُظبفخ ،انُٓٙ ػٍ رهٕٚش انجٛئخ ٔيصبدس ادلٛبِ : -ط

افة لما ليا مف دكر كبيرو في صحة اإلنساف ظحث اإلسبلـ عمى الن
كسبلمتو، كخمكه مف األمراض التي تؤثر فيو، كجعؿ النظافة مف تعاليـ 

هلل تعالى ال يتـ إال بيا كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة منيا: اإلسبلـ، كأف اإليماف با
اَلِة َفاْغِسُموا ُوُجوَىُكْم  }: قاؿ تعالى َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

ْن  ُكْنُتْم ُجُنًبا َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَمُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن َواِ 

                                                           

( الناشر المكتبة َِٗٓ) ح َّْ/ْأبك داكد في سننو كتاب األدب ، بابه في العطاس :( أخرجوُ)
بيركت، كالترمذم في سننو  كتاب األدب ، باب ما جاء في خفض الصكت  -العصرية صيدا 

حسف  ىذا حديث ": أبك عيسى ( ، كقاؿِْٕٓ) ح ٖٔ/ٓكتخمير الكجو عند العطاس 
 ح ِّٓ/ْ،الناشر: دار الغرب االسبلمي، كالحاكـ في مستدركو كتاب األدب "صحيح 

 الحرميف القاىرة.  ( كقاؿ : صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه ط: دارٕٕٔٗ)
 باب النيي عف كتاب الكضكء ،(ُّٓح)ِْ/ُالبخارم في صحيحو  :( أخرجوِ)

 االستنجاء باليميف.
 حّّٖ/ّب األشربة ، بابه في النفخ في الشراب كالتنفس فيو أبك داكد في سننو كتا :( أخرجوّ)

(، كالترمذم في سننو كتاب األشربة ، باب ما جاء في كراىية النفخ في الشراب ِّٖٕ)
، كابف ماجو في سننو كتاب "ىذا حديث حسف صحيح": أبك عيسى ( ،كقاؿُٖٖٖ) حَِّ/ْ

 ،شر: دار احياء التراث العربي( الناِّْٗ) ح ِْٗ/ْاألشربة ، باب النفخ في الشراب، 
 ـ.ُٖٗٗالناشر: مكتبة المعارؼ  ُّٕ/ ِكصححو األلباني صحيح الترمذم 
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، (2){ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطيِِّرينَ }:، كقاؿ تعالى(1){َفاطَّيَُّروا
َيا َبِني َآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُموا َواْشَرُبوا َواَل  }كقاؿ تعالى :

اًلؾو  ما ركل عف، كمف السنة النبكية : (3){ ِفينَ ُتْسِرُفوا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسرِ  أىًبي مى
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  -رضى اهلل عنو-اأٍلىٍشعىًرمِّ  يمىاًف ":  قىاؿى الطُّييكري شىٍطري اإٍلً

ىًف  ٍمدي ًلمًَّو تىٍمآلى افى اهلًل كىاٍلحى سيٍبحى ، كى ي اٍلًميزىافى ٍمدي ًلمًَّو تىٍمؤلى ي  -كىاٍلحى ا بىٍيفى  -أىٍك تىٍمؤلى مى
السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض......." 
(ْ) . 
َحقٌّ َعَمى ُكلِّ قاؿ" قاؿ رسكؿ اهلل"–رضى اهلل عنو  –كعف أبي ىريرة 

،كما شرع (ٓ) "ُمْسِمٍم َأْن َيْغَتِسَل ِفي ُكلِّ َسْبَعِة َأيَّاٍم َيْوًما َيْغِسُل ِفيِو رَْأَسُو َوَجَسَدهُ 
يير الفـ كاألسناف فعف أبي ىريرة رضي اهلل لنا االسبلـ السكاؾ مف أجؿ تط

لْوال أن َأُشقَّ عمى ُأمَّتي، أْو عمى الناِس؛ "قاؿ:  عنو: أف رسكؿ اهلل 
 . (ٔ)"َْلَمرتُيم بالّسواِك مَع كلِّ صالةٍ 

 كىكاءو  بالمحافظة عمى البيئة المحيطة لئلنساف مف ماءو  مر النبي أك  
اَل َيُبوَلنَّ " يقكؿ: أنو سمع النبي  و رضى اهلل عنكغير ذلؾ، فعف أبي ىريرة 

 .ٚ()"  َأَحُدُكْم ِفي اْلَماِء الدَّاِئِم الَِّذي اَل َيْجِري ُثمَّ َيْغَتِسُل ِمْنوُ 

                                                           

 .ٔ( سكرة المائدة مف اآلية : ُ)
 ِِِ( سكرة البقرة مف اآلية :ِ)
 .ُّ( سكرة األعراؼ اآلية ّ)
 باب:  ( كتاب :الصبلة ،ِِّ) حَِِ/ُاإلماـ مسمـ في صحيحو  :( أخرجوْ)

 ء.فضؿ الكضك 
االماـ البخارم في صحيحو كتاب الجمعة باب ىؿ يجب عمى مف لـ يشيد الجمعة  :( أخرجوٓ)

 (.ٕٖٗح) ٓ/ِ غسؿ مف النساء كالصبياف كغيرىـ
(كتاب الجمعة باب السكاؾ عند الجمعة ،كمسمـ في ٕٖٖ) حْ/ِالبخارم في صحيحو  :( أخرجو ٔ)

 ( كتاب: الطيارة ، باب :السكاؾ .ِِٓح)َِِ/ُصحيحة 
( كتاب الكضكء باب البكؿ في الماء الدائـ ، ِّٗح)ٕٓ/ُالبخارم في صحيحو  :( أخرجو ٕ)

 (كتاب الطيارة ، باب النيي عف البكؿ في الماء الراكد. ِِٖح) ِّٓ/ُكمسمـ في صحيحو 
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 بتنظيؼ البيكت كالشكارع فعف سىًعيدى ٍبفى الميسىيًِّب  كما أمر النبي 
:  قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  –رضى اهلل عنو – طىيِّبه ييًحبُّ  ًإفَّ المَّوى »يىقيكؿي

كدى، فىنىظِّفيكا  كىاده ييًحبُّ الجي ـى، جى ، نىًظيؼه ييًحبُّ النَّظىافىةى، كىًريـه ييًحبُّ الكىرى  الطَّيِّبى
ـٍ كىالى تىشىبَّييكا ًباليىييكدً  -أيرىاهي قىاؿى  -  . (ُ)« أىٍفًنيىتىكي

ذل في الطرقات كترتيب الثكاب في الكؼ عف األ كما جاء عنو 
كيؿُّ : » التيا فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ز إعمى 

دىقىةه، كيؿَّ يىٍكـو تىٍطميعي ًفيًو الشٍَّمسي  مىٍيًو صى مىى ًمفى النَّاًس عى : « سيبلى تىٍعًدؿي بىٍيفى "قىاؿى
مىٍييىا، أىٍك  ؿى ًفي دىابًَّتًو فىتىٍحًمميوي عى تيًعيفي الرَّجي دىقىةه، كى مىٍييىا مىتىاعىوي ااًلٍثنىٍيًف صى تىٍرفىعي لىوي عى

دىقىةه،  ًة صى ٍطكىةو تىٍمًشييىا ًإلىى الصَّبلى كيؿُّ خي دىقىةه، كى : كىاٍلكىًممىةي الطَّيِّبىةي صى دىقىةه قىاؿى صى
دىقىةه  تيًميطي اأٍلىذىل عىًف الطًَّريًؽ صى  .(ِ) "كى

كمف ىنا ندرؾ أف اإلسبلـ جاء بالخير لمناس في كؿ المجاالت، كمف 
 ميا المجاؿ الصحي أك ما يعرؼ بالطب الكقائي فحث عمى النظافة أى

سكاء النظافة العامة أك الخاصة لما في المحافظة عمييا مف حماية لمفرد 
 كالنظافة المكافح الرئيسي لؤلمراض المعدية فتنعدـ األكبئة كالجماعة، 

 بكجكدىا، كتكجد بعدميا .
التي ىي مظنة اجتماع كما يمـز الحرص مف القائميف عمى األماكف 

الناس كالمساجد كاألسكاؽ عمى نظافتيا كتطييرىا كتعقيميا، خاصة في أزمنة 
 . ٖ()ظيكر األكبئة كتفشييا

                                                           

(كقاؿ أبك عيسى: حديث غريب ،كخالد بف إلياس ِٕٗٗح)ُُُ/ٓالترمذم في سننو  :( أخرجوُ)
األكلى  طط: دار المأمكف لمتراث دمشؽ .  (َٕٗح)ُُِ/ِفي مسنده يضعؼ ، كأبك يعمى 

 ـ.ُْٖٗػ/قَُْْ
(كتاب الجياد كالسير ، باب مف أخذ بالركاب ِٖٗٗح)ٔٓ/ْالبخارم في صحيحو :(  أخرجو ِ)

(كتاب الزكاة ،باب بياف أف اسـ الصدقة يقع ََُٗح)ٗٗٔ/ِكنحكه، كمسمـ في صحيحو 
 عمى كؿ نكع مف المعركؼ.

 .ُِلكاديكي عثماف ااألمراض المعدية ل،ُُ-َُدليؿ الشرعي لمتعامؿ مع فيركس ككركناصال (ّ)



 ٕٕٓٓوالعشرون ديسمبر العدد السادس  -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة فقهية –وأثرها في مسائل األحوال الشخصية  91كوفيد  –جائحة فيروس كورونا  

٘ٓٗ 
 

 احلش ػهٗ ػذو اعزخذاو أدٔاد انغري :األيش انضبنش: 
ينتقؿ بطرؽ مختمفة كمتعددة  -كما تقدـ -ف فيركس ككركنا المعدم إ

ف الكسائؿ التي تكصمو إلى ذلؾ استخداـ ليصؿ إلى داخؿ جسـ السَّميـ، كم
السَّميـ ألدكات المصاب بالمرض، كتسمى بالطريقة غير المباشر لمعدكل، 
كجميع األمراض المعدية تنتقؿ مف المصاب إلى السميـ عف طريؽ استخداـ 
الشخص السميـ ألدكات الشخص المريض، كىذه الطريقة مف أخطر الطرؽ، 

، ككثيره مف الميف ييٍحتىاج فييا ألىميتياار الناس كيكمف الخطر فييا عدـ استشع
إلى استخداـ أدكات تستخدـ ألكثر مف شخص فتشكؿ خطران كبيران ،ككسيمة مف 

كمف ثـ يجب تعقيـ ىذه -األطباء ،كالحبلقيف -كسائؿ انتقاؿ المرض مثؿ 
األدكات  كاتباع اجراءات الكقاية الصحية عمى مف يمارسكف ىذه الميف كمف 

 كخاصة العامميف في المجاؿ الصحي –كف ىذه األدكات أكثر مف مرة يستخدم
 حتى ال يككنكا سببا في نقؿ العدكل، كيجب عمييـ ارتداء القفازات -

 . ٔ()كالكمامات الكاقية
فإذا نظرنا  لفيركس ككركنا المعدم نجد أف مدة حضانة الفيركس في 

ضية خارج الجسـ مرايكما حيث يحتفظ الفيركس عمى قدرتو اإل(ُِ)الغالب
ياـ في البيئة السائمة، كعمى األسطح الجافة لمدة ثبلث ساعات ( أٔ)لمدة

 . (ِ)كتعتبر المستشفيات أكثر عرضة باإلصابة بالمرض 

                                                           

الناشر :مكتبة بستاف المعرفة  ٖٔ-ٕٔأمراض جديدة تحير البشرية  د/سعد الديف المكاكم  (ُ)
االيدز ـ ،ُٖٗٗالناشر:مكتبة معركؼ ْٕ،ّٓ،ٕٓـ ،أمراض الكبد د/محمد قرنيََِّ

إلجراءات الكقائية د/عز الديف الدنشارم ،كد/ عبد اهلل البكيرم كأمراض العصر األسباب كا
 الناشر: مكتبة التربية العربي. ُُْ -ُّٕ

 .ُٕفيركس ككركنا أك الفيركسات التاجية ص (ِ)
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ٔجيت اختبر االحزٛبطبد انالصيخ انزٙ حتًٙ ثئرٌ اهلل رؼبىل يٍ ْزا اخلطش 
 انمبئى ٔيٍ رنك :

و الخاصة بو كالمناشؼ كأدكات أف يحرص الشخص عمى أف تككف لو أدكات -ُ
 الحبلقة كفرشاة األسناف كالسكاؾ كنحكىا.

أف يحرص المصاب عمى منع غيره مف استعماؿ أدكاتو كعدـ استخدامو  -ٕ
ألدكات غيره حتى ال يتسبب في إلحاؽ الضرر كاألذل بنفسو أك 
بأخيو، كعند الضركرة الستخداـ أدكات الغير ،فبل بد مف التأكد مف 

 كتعقيميا.سبلمتيا 
تطعيـ العامميف في الميف التي يحتاج فييا إلى استخداـ تمؾ األدكات -ّ

كالممرضيف كالحبلقيف كنحكىـ ،كالتأكد مف خمكىـ مف األمراض 
الكبد الكبائي كنحكه، كالحرص عمى ربط  التيابالمعدية ،كمرض 

رخص العمؿ بالكشؼ الطبي الحقيقي، كما يتـ الحرص كالتأكد مف 
امميف في تمؾ الميف باإلجراءات الصحية، كنظافة المكاف التزاـ الع

كتعقيـ األدكات ،كخاصة الحبلقيف الذيف يتساىؿ كثير منيـ جيبلن أك 
 كسبلن في التقيد بتمؾ اإلجراءات. 

كتثقيفو في ىذا الجانب الميـ مف خبلؿ كسائؿ الحرص عمى تكعية المجتمع -ْ
الميف؛ ذلؾ أف الكقاية خير  اإلعبلـ المختمفة، كتثقيؼ العامميف في تمؾ

مف العبلج كبياف أىمية ذلؾ ككيفية تعقيـ األدكات المستخدمة لمرات 
 .  ٔ()الحبلقةالطب ك  عدة كأدكات

 ما يشير إلى الحرص عمى نظافة النبكية كقد جاء في السنة 
 ما استخدمو شخص آخر.

                                                           

،نقص المناعة  ُْٓ-ُِْكأمراض العصر د/عز الديف الدنشارم، كد/عبد اهلل البكيرم اإليدز  (ُ)
قة المريض األسرية كاالجتماعية لمدكتكر سعكد بف مسعد المكتسبة اإليدز كأحكامو ،كعبل

 .ِٖ-ٕٗالثبيتي
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فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت : "دخؿ عبدالرحمف بف أبي بكر عمى 
 كأنا مسندتو إلى صدرم كمع عبدالرحمف سكاؾ رطب يستف بو  النبي 
كنفضتو كطيبتو ثـ  ٕ()متو صبصره، فأخذت السكاؾ فق رسكؿ اهلل  ٔ()فػأبدَّه 

 .." الحديث . ٖ() دفعتو إلى النبي 
كأخيران فإف االىتماـ بجانب التثقيؼ الصحي بطرؽ صحيحة سميمة 

كالعبلج الناجع بعد  ،السبيؿ الكحيدكيعتبر ،نتشار العدكل بالمخالطة ابمنع 
كاألمراض القاتمة بيف أفراد  الفتاكةشار األكبئة تتكفيؽ اهلل في الحد مف ان

المجتمع، كال بد مف إدراؾ تمؾ األىمية عمى صعيد المجتمع كالحاجة الماسة 
إلى تغير السمكؾ إلى األفضؿ، كال زاؿ أىؿ الطب يؤكدكف عمى جانب التثقيؼ 

مع ككؿ بأىمية ىذه المسألة كالحرص عمى التخمؽ بآداب اإلسبلـ في ىذا لممجت
كلك التـز الناس بآداب  ،عامة كفي جكانب الحياة المختمفة ،الجانب خاصة

 اإلسبلـ كعممكا بتكجيياتو لحصمت ليـ السعادة في دنياىـ كأخراىـ .
 خ أٔ اخلشٔط يُّادلغأنخ انضبنضخ :ادلُغ يٍ انذخٕل نهجهذ ادلصبة ثبأليشاض ادلؼذٚ

 في بمدكغيره مف األكبئة المستحدثة الطاعكف كإذا كقع الكباء القاتؿ 
فيمتنع عمى الناس الدخكؿ إلى ىذا البمد  معينة، ، أك ناحيةمعيف أك إقميـمعيف، 

المصاب بالكباء ككذلؾ ال يجكز ألىميا الخركج منيا إال لحاجة ضركرية حيث 
الخركج مف البمد المصاب بالطاعكف إذا  اتفؽ الفقياء عمى جكاز الدخكؿ أك

                                                           

( فأبٌده : بتشديد الداؿ ، أم مٌد نظره إليو كأطالو . )ينظر : إحكاـ األحكاـ البف دقيؽ العيد ُ)
 . ُّٖ/ٖ، فتح البارم  ٗٔ-ٖٔ/ُ

المعجمة )فقضمتو(  ( فقصمتو : بفتح القاؼ ، ركم بالصاد الميممة كىي األكثر ، كركم بالضادِ)
 . ُّٖ/ٖأم مضغتو.  )ينظر : فتح البارم 

 ( ّْْٖ)ح َُ/ٔككفاتو( البخارم في صحيحو كتاب المغازم ، باب )مرض النبي  :( أخرجوّ)
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كيقاس عمى الطاعكف غيره مف  (ُ)كاف لغرض آخر غير الفرار مف الطاعكف.
كاألمراض المعدية مثؿ فيركس ككركنا، مع ضركرة أخذ االحتياطات  األكبئة

 كالتدابير الكقائية المتبعة في ذلؾ تجنبان لئلصابة.
 ٔانذنٛم ػهٗ رنك 

 :  أنو قاؿ عف النبي  -رضى اهلل عنو - زيدأسامة بف ما ركاه  -ُ
الطَّاُعوُن ِرْجٌز ُأْرِسَل َعَمى َطاِئَفٍة ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل، َأْو َعَمى َمْن َكاَن  "

َذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم  َقْبَمُكْم، َفِإَذا َسِمْعُتْم ِبِو ِبَأْرٍض َفاَل َتْدُخُموا َعَمْيِو. َواِ 
 . (ِ)" ْخُرُجوا ِفرَارًا ِمْنوُ ِبَيا َفاَل تَ 

إلى الشاـ كاستشارتو  -رضى اهلل عنو–خبر خركج سيدنا عمر بف الخطاب -ٕ
 -رضى اهلل عنو –لييا، فعف ابف عباس إألصحابو في الدخكؿ 

ـ، حتى ابف عباس: أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، خرج إلى الشا
ف الجراح كأصحابو، عبيدة ب إذا كاف بسرغ لقيو أمراء األجناد، أبك

فأخبركه أف الكباء قد كقع بأرض الشأـ. قاؿ ابف عباس: فقاؿ عمر: ادع 
لي المياجريف األكليف، فدعاىـ فاستشارىـ، كأخبرىـ أف الكباء قد كقع 
بالشأـ، فاختمفكا، فقاؿ بعضيـ: قد خرجت ألمر، كال نرل أف ترجع عنو، 

، كال نرل أف  كقاؿ بعضيـ: معؾ بقية الناس كأصحاب رسكؿ اهلل
تقدميـ عمى ىذا الكباء، فقاؿ: ارتفعكا عني، ثـ قاؿ: ادعكا لي األنصار، 

ختبلفيـ، فقاؿ: افدعكتيـ فاستشارىـ، فسمككا سبيؿ المياجريف، كاختمفكا ك
ارتفعكا عني، ثـ قاؿ: ادع لي مف كاف ىا ىنا مف مشيخة قريش مف 

                                                           

ـ، الذخيرة ُِٗٗىػُُِْدار الفكر بيركت ط:الثانية  الناشر : ّْٖ/ٕحاشية ابف عابديف  (ُ)
،مطالب ّٔ/ٔنياية المحتاج  ،ّْٗ/ِالرسالة  حاشية العدكم عمى شرخ، ِّٓ/ُّلمقرافي 

 .ِْ/ْ، الشرح الممتع عمى زاد المستنقعِِٓ/ٔاكلى النيى 
 . (  سبؽ تخريجوِ)
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ف، فقالكا: نرل أف مياجرة الفتح، فدعكتيـ، فمـ يختمؼ منيـ عميو رجبل
ترجع بالناس كال تقدميـ عمى ىذا الكباء، فنادل عمر في الناس: إني 

مف  فراران أعبيدة بف الجراح:  مصبح عمى ظير فأصبحكا عميو. قاؿ أبك
قدر اهلل؟ فقاؿ عمر: لك غيرؾ قاليا يا أبا عبيدة؟ نعـ نفر مف قدر اهلل 

ا لو عدكتاف، إحداىما إلى قدر اهلل، أرأيت لك كاف لؾ إبؿ ىبطت كادي
ف  خصبة، كاألخرل جدبة، أليس إف رعيت الخصبة رعيتيا بقدر اهلل، كا 

ككاف  -رعيت الجدبة رعيتيا بقدر اهلل؟ قاؿ: فجاء عبد الرحمف بف عكؼ
، سمعت رسكؿ فقاؿ: إف عندم في ىذا عممان  -متغيبا في بعض حاجتو 

ذا كقع بأرض إذا سمعتـ بو بأرض فبل تقدمكا عميو، "يقكؿ:  اهلل  كا 
 . (ُ)قاؿ: فحمد اهلل عمر ثـ انصرؼ "منو كأنتـ بيا فبل تخرجكا فراران 

كىذا الحديث يعتبر تطبيقان عمميان لمحجر الصحي ،كذلؾ برأم أفاضؿ 
رضى –كبفعؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب  -الصحابة _رضكاف اهلل عمييـ

كغير ذلؾ مف كبكءة. حينما رجعكا كامتنعكا عف دخكؿ األرض الم–اهلل عنو 
 األحاديث الدالة عمى ذلؾ.

  ةكاضح –عف الدخكؿ إلى البمد المصاب لمناس  مف نيي كالحكمة 
بإذف اهلل تعالى، أما الحكمة مف  – كباءخشية اإلصابة بالفيي  – ةكمفيكم

النيي عف الخركج مف البمد المصاب فبل يعمميا كثير مف الناس، ألف الخارج 
 منو أحد شخصيف  :

إما مصابه بالمرض ظاىرة عميو أعراض المرض، فخركجو فيو مضٌرة  األٔل :
لنفسو كلغيره، إٍذ إٌف في خركجو نشران لممرض ،أما لغيره فىبىيِّف، كأما 

                                                           

ما يذكر في الطاعكف :الطب ، باب :كتاب  (ِٕٗٓح) َُِ/ٕالبخارم في صحيحو  :(  أخرجوُ)
طيرة كالكيانة الطاعكف كال: السبلـ ، باب  :( كتابُِِٗ) ح َُْٕ/ْ،كمسمـ في صحيحو 
 كنحكىا .متفؽ عميو.
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لنفسو، فؤلفَّ المصاب بالمرض المعدم يمزمو السككف كالراحة، كفي 
ى ذلؾ إضراره بو، قد أشار إل –كمف ذلؾ الخركجي  –الحركة الشديدة لو 

فقاؿ :" يجب عند كقكع الطاعكف الٌسككفي  – (ُ)رحمو اهلل  –ابف القيـ 
كالدَّعة، كتسكيف ىيجاف األخبلط، كال يمكف الخركج مف أرض الكباء، 

 كالسفر منيا إال بحركة  شديدة، كىي مضٌرة جٌدان " أ.ىػ.
، إما أف يككف حامبلن لميكركب المرض، فيذا لـ تظير عميو آثاره انضبَٙ :ٔ

إما حصؿ تعايش بيف المرض كجياز المناعة فبل  كىذا أحد شخصيف :
يككف مريضان لكنو معدو لغيره ،أك يككف المرض في دكر الحضانة أك 
كيميكف الداء ؛ ذلؾ أف المرض المعدم لو فترة حضانة في الجسـ، قبؿ 
أف تظير آثاره عمى المريض، تطكؿ أك تقصر، بحسب المرض نفسو. 

د المصاب فيو خطره أعظـ مف خركج المصاب كخركجو مف البم
بالمرض؛ ألف الذم يحمؿ المرض كلـ تظير عميو آثاره فرصةي إعداءًه 

ًريف أكبر ؛ ألنو ال يحترز منو، كال يمنع مف مخالطة غيره  ، كقد (ِ)لآلخى
:" ... فالخارج مف البمد الذم يقع  (ّ)ألمح اإلماـ الغزالي  إلى ذلؾ فقاؿ 

 .مٌما استحكـ بو"  بو ال يخمص غالبان 
ادلغأنخ انشاثؼخ : يُغ ادلصبفحخ ٔانزغًؼبد يف ادلُبعجبد ٔغريْب دلُغ اَزشبس 

 انؼذٖٔ ثفرئط كٕسَٔب ثني انُبط
المصافحة ىي :الصاؽ صفحة الكؼ بالكؼ مع إقباؿ الكجو بالكجو 
مف الرجؿ لمرجؿ، كالمرأة لممرأة، كىي سنة كيندب إلييا عند التبلقي لؤلحاديث 

 كاردة في ذلؾ، كإلجماع كافة الفقياء عمييا في جميع االعصار كاألمصار.ال

                                                           

 .ّْ/ْزاد المعاد في ىدم خير العباد البف القيـ    (ُ)
 . َُِالعدكل بيف الطب كحديث المصطفى ص   (ِ)
 .ُٖٗ/َُ(  فتح البارم ّ)
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"اعمـ أنيا سنة مجمع عمييا عند  ففي األذكار المنتخبة مف كبلـ سيد األبرار :
 . (ِ)ف المصافحة سنة مؤكدة " إكقاؿ المناكم في فيض القدير :"  ،(ُ)التبلقي"

ُقْمُت ِْلََنٍس: َأَكاَنِت ؿ:" قا –رضى اهلل عنو –كمف السنة: ما ركاه قتادة 
 َ (ّ)" «َنَعمْ »؟ َقاَل:  اْلُمَصاَفَحُة َعَمى َعْيِد َرُسوِل المَِّو 
  قاؿ : "قاؿ رسكؿ اهلل  –رضى اهلل عنو –كعف البراء بف عازب 

 .(ْ)" َقاَما ِمْن ُمْسِمَمْيِن َيْمَتِقَياِن َفَيَتَصاَفَحاِن، ِإالَّ ُغِفَر َلُيَما َقْبَل َأْن َيَتَفرَّ 
َيا َرُسوَل اِ، َأَحُدَنا  "قاؿ : قاؿ رجؿ: –رضي اهلل عنو  -كعف أنس 

َوُيَقبُِّمُو؟  :"اَل". َقاَل: َفَيْمَتِزُموُ َيْمَقى َصِديَقُو َأَيْنَحِني َلُو؟ َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اِ 
 .  (ٓ)" َقاَل: " اَل ". َقاَل: َفُيَصاِفُحُو؟ َقاَل: " َنَعمْ 

يذه األحاديث كغيرىا : تبيف لنا حرص االسبلـ عمى اشاعة ركح ف
 -تعالى -فراد  كأف السبلـ سبب في مغفرة اهللخاء بيف األالصفاء كالمكدة كاآل

 الذم كاف  قتداء بالنبي لممتصافحيف قبؿ تفرقيما كلما فيو مف اال
 يصافح أصحابو.

                                                           

 دار الفكر بيركت لبناف. ط: ِّٗص لمنككماالذكار المنتخبة  (ُ)
 .ُُ/ٔفيض القدير لممناكم (ِ)
 . (ِّٔٔ) حٗٓ/ٖ، باب المصافحة  االستئذافالبخارم في صحيحة كتاب  اإلماـ:( اخرجو ّ)
مامة االطبراني في معجمو الكبير مف حديث أبي  ،ُِِٓح ّْٓ/ْ: أبك داككد في سننو( أخرجوْ)

بف تيمية القاىرة ،كقاؿ الييثمي : فيو ا( الناشر: مكتبة َٕٖٔح)َِٖ/ٖ –رضي اهلل عنو  –
 .ّْٖ/ٕمجمع الزكائد لمييثمي  –قية رجالو ثقات ميمب بف العبلء كلـ أعرفو كب

 ٕٓ/ٓالترمذم في سننو كحسنو ، كتاب االستئذاف ، باب ما جاء في المصافحة :(  أخرجو ٓ)
حديث حسف ، كابف ماجة في سننو كتاب األدب ، باب  أبك عيسى: كقاؿ ( ،ِِٖٕح)

لنكاح ، باب ما جاء كالبييقي في السنف الكبرل ، كتاب ا ( ،َِّٕح) َُِِ/ِالمصافحة 
 (.        ُُّّٓح )ََُ/ٕفي معانقة الرجؿ الرجؿ 
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رضى اهلل –جندب عف كيستحب تقديـ السبلـ عمى المصافحة فقد ركل 
 . (ُ)" ِإَذا َلِقَي َأْصَحاَبُو َلْم ُيَصاِفْحُيْم َحتَّى ُيَسمَِّم َعَمْيِيمْ " أف النبي  –عنو 

كالناظر فيما سبؽ يتبيف لنا أف المصافحة سنة بيف المتصافحيف مع 
شاعة كصر األأاتحاد الجنس لما ليا مف أثر عظيـ في تقكية  خكة كالمحبة كا 

صافحيف، كجكاز المعانقة عند البعض  لمقادـ مف سفر أك ركح التسامح بيف المت
في ظؿ –خر، إال أنو في ىذه األياـ عند بعد المقاء ككراىتيا عند البعض األ

نتشار مرض فيركس ككركنا المميت كاعتبار امراض ك انتشار األكبئة كاأل
ذا إأصبحت المصافحة غير جائزة  –حد أسباب انتشار المرض أالمصافحة مف 

ك كاف ىناؾ خكؼ مف انتقاؿ العدكل، فينبغي في ىذه أضرر،  يابسببترتب 
ف درء أاألياـ االقتصار عمى القاء التحية القكلية دكف التبلمس باأليدم، إذ 

المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح، كلؤلدلة الدالة عمى النيي عف الحاؽ الضرر 
اآلية كردت بصيغة  (ِ){ِإَلى التَّْيُمَكةِ  َواَل ُتْمُقوا ِبَأْيِديُكمْ }الغير قاؿ تعالى :ببالنفس ك 

 النيي عف اإللقاء في التيمكة، كالنيى ىنا يقتضي التحريـ.
 اَل َضَرَر : "ضرار بالغير، قاؿ نيى عف اإل كما أف النبي 

 . (ّ)" َواَل ِضرَارَ 
فبل ىنا لنفي الجنس، فيدخؿ في ذلؾ كؿ ما يخشى منو نقؿ العدكل أك 

 كالمصافحة كالمعانقة مف أسباب نقؿ العدكل.التسبب في نقميا، 
                                                           

، ِٓٗٗح َُٔ/ٓ،كالمناكم في فيض القدير ُٕٔ/ِالطبراني في المعجـ الكبير  :خرجوأ(  ُ)
كقاؿ األلبانى : ضعيؼ، كقاؿ الييثمى: ركاه الطبراني كفيو مف لـ أعرفو . مجمع 

 .ُِّٕٔحٕٓ/ٖالزكائد
 .ُٓٗاآلية : ( سكرة البقرة مفِ)
 (َِّْح) َّْ/ّ(، كابف ماجة في سننؤِٕٖح) ِٕٔ/ّ( أخرجو: اإلماـ أحمد في مسندهّ)

ط: مؤسسة  (َّٕٗح) ُٓ/ْكالدارقطني في سننو كقاؿ شعيب األرنؤكط: صحيح لغيره،
 (. َُّّح) َّٕ/ُـ ،كالطبراني في األكسطََِْ/ىػُِْْ الرسالة بيركت ط:األكلى
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امتنع عف مصافحة رجؿ مجذـك في كفد بني ثقيؼ  كما أف النبي
 . (ُ)" ِإنَّا َقْد َباَيْعَناَك َفاْرِجعْ  "جاء ليباعو، فأرسؿ إليو 

أف يصافح كؿ الناس، فامتنع عف ذلؾ مف باب  ككاف مف عادتو 
أف خطر اإلصابة بفيركس ككركنا عف الكقاية كالسبلمة مف العدكل. كال شؾ 

 طريؽ المصافحة كالمبلمسة أشد، فكاف أكلى بالمنع.
جتماعي بيف كلقد أخذت الدكؿ عمى عاتقيا اتباع إجراءات التباعد اال

األفراد كالجماعات لمحد مف انتشار كباء ككفيد المستجد فمنعت التجمعات عف 
، كالجامعات، كالكافييات، غبلؽ النكادم، كقاعات األفراح، المدارسإطريؽ، 

كتعطيؿ الجمع كالجماعات في المساجد بيدؼ تقميؿ االجتماعات إلى الحدكد 
الدنيا، مع اتخاذ التدابير الكقائية مف : لبس الكمامات كاستخداـ المطيرات 
كاتباع قكاعد التباعد بيف األفراد حتى تتمكف مف السيطرة عمى الكباء حفاظا 

 امة.عمى الصحة كالسبلمة الع
كبناءن عمى ذلؾ يجب عمينا جميعان االلتزاـ بالتعميمات الصحية الصادرة 

 .(ِ)مف الجيات المختصة في ىذا الشأف، كمف يخالفيا يعد آثـ شرعان 
 
 

* * * * * * 
 
 

                                                           

 ( سبؽ تخريجو.ُ)
كالدليؿ الشرعي لمتعامؿ مع فيركس  ،َُِاكم العمماء حكؿ فيركس ككركنا صفت (ِ)

 .ْْككركنا ص 
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 ادلجحش االٔل
 أصش فرئط كٕسَٔب ادلغزغذ يف يغبئم انضٔاط

  الى :الزكاج نعمة مف نعـ اهلل تعالى كآية مف آياتو قاؿ تع
َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة  }

مبني عمى المكدة كالرحمة، يحرص كؿ كاحد مف الزكجيف عمى (ُ){َوَرْحَمةً 
دكف حسف اختيار صاحبو، كأف يككف سميمان مف األمراض كالعيكب التي تحكؿ 

تحقؽ منافع الزكاج، كتحصيؿ أغراضو ،فإذا أصيب أحد الزكجيف بمرض 
فيركس ككركنا المستجد فيؿ يجب عميو إخبار الطرؼ اآلخر عف ذلؾ ؟كىؿ 
تعد اإلصابة بو مانع مف تحقيؽ الكفاءة بيف الزكجيف أـ ال؟ ىذا ما سكؼ 

 أكضحو في المطمبيف اآلتييف:   
 ادلطهت األٔل

 ٔعني ادلصبة مبشض فرئط كٕسَٔب ادلؼذ٘ صبحجّحكى إخجبس أحذ انض
حث الشارع الحكيـ كؿ كاحد مف الزكجيف عمى البحث كالتحرم عف 

 ، فعف أبي ىريرة الزكج اآلخر ،كمعرفة صفاتو كمزياه قبؿ االقداـ عمى العقد
: ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِّ  قاؿ ْرََأًة ِمَن اْْلَْنَصاِر، ، َفَأتَاُه َرُجٌل َفَأْخَبَرُه َأنَُّو َتَزوََّج ام

، َقاَل: اَل، َقاَل: «َأَنَظْرَت ِإَلْيَيا؟»َفَقاَل َلُو َرُسوُل اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم: 
 .(ِ)" َفاْذَىْب َفاْنُظْر ِإَلْيَيا، َفِإنَّ ِفي َأْعُيِن اْْلَْنَصاِر َشْيًئا»

َوِمْن آَياِتِو َأْن  }الى : ، قاؿ تعكالرحمة المكدة أساسياكالحياة الزكجية 
كما ،(ّ){َخَمَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة 

                                                           

 . ُِية رقـ مف اآلسكرة الرـك  (ُ)
كتاب: النكاح ،باب ندب النظر  ُِْْحََُْ/ِأخرجو: االماـ مسمـ في صحيحو (ِ)

  الى كجو المرأة ككفييا لمف يريد أف يتزكجيا .
 . ُِ ية رقـمف اآلسكرة الرـك  (ّ)
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  ،(ُ){ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُىنَّ }قاؿ تعالى:أمر المكلى عز كجؿ بحسف المعاشرة 
، كاألمراض (ِ){ ْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسانٍ َفِإْمَساٌك ِبمَ  }كقاؿ تعالى : 

المعدية تنتقؿ بطرؽ عدة مف أىميا: الجماع ،ككثرة المخالطة، كاستعماؿ أدكات 
الغير كمف المعمكـ أنو يحصؿ بيف الزكجيف مف كثرة المخالطة بؿ كالمبلصقة 

عف ما ال يحصؿ بيف غيرىما، كاستعماؿ أحدىما ألدكات اآلخر كثير، فضبلن م
فإذا أصيب أحد الزكجيف بمرض مف حصكؿ المعاشرة الزكجية بينيما، 

األمراض المعدية كالتي يخشى انتقاليا إلى السميـ منيما يجب عمى المصاب 
 –بإذف اهلل  –السميـ بذلؾ كي يتخذ مف الكسائؿ كاإلجراءات ما يمنع  أف يخبر

اف ذلؾ قبؿ الزكاج مف إصابتو بذلؾ المرض أك تعديو إلى أفراد األسرة سكاء ك
 ،كاألدلة الدالة عمى ذلؾ كثيرة منيا:أك بعده 

التي تحث عمى حسف ك الكتاب  الكاردة فياألدلة العامة  انمشآٌ انكشٚى:: أٔالً 
َوَعاِشُروُىنَّ  }تعالى: بيف الزكجيف كمنيا: قاؿالمعاشرة كالمكدة 

 .(ْ){ِباْلَمْعُروفِ  َعَمْيِينَّ َوَلُينَّ ِمْثُل الَِّذي  }كقكلو تعالى:(ّ){ِباْلَمْعُروفِ 
األدلة الكاردة في السنة النبكية كالتي تدؿ عمى حسف  انغُخ انُجٕٚخ:صبَٛب : 

فسخ النكاح إذا كاف اآلخر  كثبكت الحؽ كالنيي عف الغش المعاممة
 .. كمف ذلؾ:مصابان بالمرض المعدم

ُكْم َخْيُرُكْم ِْلَْىِمِو َوَأَنا َخْيُرُكْم َخْيرُ : »َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل المَِّو -ُ
  َ(ٓ)"ِْلَْىِمي

                                                           

 . ُٗية رقـ مف اآلسكرة النساء  (ُ)
 . ِِٗية رقـ مف اآل سكرة البقرة (ِ)
 . ُٗية رقـ مف اآلسكرة النساء  (ّ)
 . ِِٖية رقـ مف اآلسكرة البقرة  (ْ)
جاء في حؽ  الترمذم في سننو مف حديث أبي ىريرة كتاب الرضاع ، باب ما :أخرجو (ٓ)

كابف ماجة في  ؿ : حديث حسف صحيح ،( ، كقاّٖٗٓ)ح َٕٗ/ٓالمرأة عمى زكجيا 
 . ُْٕٕح ْْٖ/ٗكابف حباف في صحيحو ،ُٕٕٗح ُْٖ/ّسننو 
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 :  َخَطَب النَّاَس َفَقالَ  َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِ َفَقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اِ عف -ِ
 .(ُ)"َفاتَُّقوا اَ ِفي النَِّساءِ  "

ُن ِباِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر، َفِإَذا َمْن َكاَن ُيْؤمِ »َقاَل:  النَِّبيِّ  أنَعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، -ّ
كالشؾ أف  (2)."..َشِيَد َأْمرًا َفْمَيَتَكمَّْم ِبَخْيٍر َأْو ِلَيْسُكْت، َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء،

باآلخر،  كالضرر الصحبة عدـ إلحاؽ األذلحسف ك ، مف حسف المعاشرة
مف  كفي إخبار المصاب منيما اآلخر بمرضو المعدم حماية لمسميـ

 ،كىك كاجب . كامتثاؿه ألمر اهلل كأمر رسكلو ( 3)بإذف اهلل –اإلصابة بو
َمْن َحَمَل َعَمْيَنا السِّاَلَح َفَمْيَس »َقاَل:  َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة: َأنَّ َرُسوَل اِ -ْ

 .(ْ)" ..ِمنَّا، َوَمْن َغشََّنا َفَمْيَس ِمنَّا
َن اْلَخطَّاِب، َبَعَث َرُجاًل َعَمى َبْعِض السَِّعاَيِة َعِن اْبِن ِسيِريَن، َأنَّ ُعَمَر بْ -ٓ

َىْل »َفَتَزوََّج اْمرََأًة، َوَكاَن َعِقيًما، َفَممَّا َقِدَم َعَمى ُعَمَر َذَكَر َلُو َذِلَك، َفَقاَل: 
 . (ٓ) َفاْنَطِمْق َفَأْعِمْمَيا ثُمَّ َخيِّْرَىا»َقاَل: اَل، َقاَل: « َأْعَمْمَتَيا َأنََّك َعِقيٌم؟

                                                           

 ح  ٖٖٔ/ِ مسمـ في صحيحو كتاب الحج ، باب حجة النبي  : االماـأخرجو (ُ)
 (ُُِٖ. ) 

 (كتاب أحاديث األنبياء ،باب خمؽ ُّّّح)ُّّ/ْأخرجو: البخارم في صيحو (ِ)
(كتاب الرضاع باب الكصية بالنساء، ُْٖٔح)َُُٗ/ِآدـ، كمسمـ في صحيحو

  .  كالمفظ لمسمـ
 .ُْٔقضايا طيبة مف منظكر إسبلمي الدكتكر عبد الفتاح ادريس ص  (ّ)
، مف غشنا فميس منا :   مسمـ في صحيحو كتاب اإليماف باب قكؿ النبي:أخرجو  (ْ)

 . (َُِرقـ الحديث )ٗٗ/ُ
 ُٖ/ِلطبلؽ ، باب ما جاء في العنيف سعيد بف منصكر في سننو كتاب ا :أخرجو (ٓ)

ىػ ، كعبدالرزاؽ في مصنفو ، باب الرجؿ َُّْ/ُالناشر: الدار السمفية اليند ط:
سناده منقطع فيما بيف ابف سيريف كعمر ،َُّّٓح) ُِٔ/ٔالعقيـ  الغميؿ  إركاء( كا 

 ِالناشر :المكتب اإلسبلمي ط: ِِّ/ٔفي تخريج احاديث منار السبيؿ لؤللباني 
 .ـُٖٓٗق/ػَُْٓ
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إف ىذا الرجؿ بو عيب ال يخشى تعديو إلى اآلخر، كلكف  : ٔعّ انذالنخ
في إخفائو عف الزكج السميـ إلحاؽ ضرر بو فأمره عمر رضي اهلل عنو 
بإخباره بعيبو، فإذا كاف مما يخشى تعديو ليس إلى السميـ منيا فحسب، 

 . (ُ)بؿ إلى الكلد أيضان كاف اإلخبار بو كاجبان كال شؾ 
َق َبْيَنُيَما ، قَ  -ٙ َضى ُعَمُر ِفي اْلَبْرَصاِء َواْلَجْذَماِء َواْلَمْجُنوَنِة ِإَذا ُدِخَل ِبَيا ُفرِّ

َداُق َلَيا ِلَمِسيِسِو ِإيَّاَىا َوُىَو َلُو َعَمى َوِليَِّيا  .(ِ) «َوالصَّ
جاءت قكاعد الشريعة بتحريـ الضرر، ككجكب دفعو،  صبنضًب يٍ ادلؼمٕل:

معدم ألحد الزكجيف قد يؤدم في الغالب إلى كحصكؿ المرض ال
ىبلكو، فضبلن عف اإلصابة بو إذا لـ يعمـ بو فيتمكف مف دفعو عنو 
خاصان، أف المرض قد ينتقؿ لمسميـ كال يعمـ بو إال بعد تمكنو منو 

 .(ّ)فيستعصي عميو عبلجو
كمما تقدـ يتبيف أف الكاجب عمى المصاب مف الزكجيف بفيركس ككركنا 

إخبار السميـ بحقيقة مرضو المعدم الذم يمحؽ الضرر بو،  -ُٗككفيد –
كيخشى منو ،حتى يستطيع أخذ االحتياطات البلزمة التي تساعده بإذف اهلل 
تعالى مف تجنب اإلصابة بو، كمساعدة المصاب كمشاركتو مصيبتو، فيي مف 
حقكقو عميو، أما إف كاف الشخص مصابا كشفي منو كتبيف عمميا كطبيان عدـ 

أك كال يعد كتمانو غشان بو بعد الشفاء ،فبل حاجة لئلخبار بو ثر المصاب تأ
 كاهلل أعمـ . .تدليسان 

                                                           

، مجمة  ُٗ/الثبيتي ص -أحكامو كعبلقة المريض –نقص المناعة المكتسبة اإليدز  (ُ)
مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي  ، العدد التاسع ، الجزء الرابع 

 . ْٖٔص 
 .ُْٓقضايا طبية مف منظكر إسبلمي صػ ، كينظر:ِٕٔ/ّالدارقطني في سننو  :( أخرجوِ)
،  ُٗ.د/الثبيتي ص -أحكامو كعبلقة المريض  –قص المناعة المكتسبة اإليدز ن (ّ)

، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ، العدد  ُْٔقضايا طيبة مف منظكر إسبلمي ص 
 . ٓٓٓ/ْ،  ْٗٔ/ْالتاسع 
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 ادلطهت انضبَٙ
 ادلغزغذ يٍ غريَِب ٔحكى صٔاط ادلصبة ثفرئط كٕس

 :ٔعٕف ٚزى دساعخ ْزا ادلطهت يف فشػني 
 انفشع األٔل

 يٍ انغهٛى مبشض فرئط كٕسَٔبحكى صٔاط ادلصبة 
أف إذا أراد ف سميـ مف األمراض ساف صحيح البدف،األصؿ أف اإلن

،مف أجؿ زكج فإنو يبحث عمف يكافئو في الخصاؿ كيكافقو في الصفات يت
، كصكالن إلى حصكؿ المراد مف النشءضماف استمرار الحياة الزكجية ،كسبلمة 

 .أغراض النكاح ،كمقاصده
يمة أراد المصاب بمرض فيركس ككركنا المعدم الزكاج مف السم فإذا

قبؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ال بد لنا مف بياف ؟ ال مف المرض فيؿ لو ذلؾ
كذلؾ ىؿ تعتبر السبلمة مف األمراض المعدية مف خصاؿ الكفاءة  أـ ال ؟ 

 عمى النحك التالي:
ف (ُ) بيف الزكجيف اتفؽ أىؿ العمـ عمى اعتبار الكفاءة في النكاح كا 

 .ِ()فاءةالك فييا تككف الصفات التياختمفكا في 

                                                           

، التاج  ٖٔ/ّ،حاشية ابف عابديف ُِٖ/ِ، تبييف الحقائؽ ُّٕ/ِبدائع الصنائع  (ُ)
 اإلنصاؼ، ْٗٔ/ِشرح منتيى اإلرادات  ،ِْٗ/ِالكبير لمدردير، الشرح َُٔ/ٓكاإلكميؿ
  البف قدامة المغني، َِٕ/ْ، مغني المحتاج  ٓٔ/ٓ، كشاؼ القناع  َُٔ/ٖلممرداكم

 دار الكتب العممية ،. الناشر: َّ/ّ، الكافي البف قدامة ِٔ/ ٕ
 ي ركاية: الى عدـكالمالكية فسفياف الثكرم كالحسف البصرم كالكرخي مف الحنفية  حيث ذىب(ِ)

إف أكرمكـ "الديف فقط ، كيستدلكف بآيات المساكاة :  إال في جانباعتبار الكفاءة في النكاح 
فالعمماء متفقكف عمى  ( ُِٖ/ِتبييف الحقائؽ ) .فيي خاصة بالديف فقط  "عند اهلل أتقاكـ

نما اعتبارىا مختمفكف في خصاليا كشركطيا ، قاؿ القرافي : الكفاءة متفؽ عمييا ب يف العمماء كا 
، كينظر أيضان : أحكاـ القرآف لمقرطبي ُُِ/ْلمقرافي الذخيرة  )الخبلؼ بأم شيء تحصؿ .

ُّ/ِٕٖ ). 
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 . ُ() ئياحؽ لممرأة كألكلياالكفاءة  كما اتفؽ أىؿ العمـ عمى أف
 يف اػزجبس انغاليخ يٍ انؼٕٛة يٍ خصبل انكفبءح ػهٗ لٕنني : أٌ انفمٓبء اخزهفٕا إال

إلى  (ّ)في المعتمد مف المذىب كالحنابمة ِ()الحنفية ذىب جميكر :انمٕل األٔل 
 .بيف الزكجيف اؿ الكفاءةعتبار السبلمة مف العيكب مف خصا عدـ

 .كبالتالي ال تعتبر السبلمة مف فيركس ككركنا عندىـ مف خصاؿ الكفاءة
 كمحمد بف الحسف مف الحنفية ،(ٓ)كالشافعية  (ْ)المالكية ذىب  انمٕل انضبَٙ :

إلى  (ٕ)الحنابمة اختاره بعضىك ما ك  ،(ٔ)في غير المعتمد مف المذىب

                                                           

، الشرح الكبير لمدردير ُِ/ِ، الجكىرة النيرة  ُِٖ/ِ، تبيف الحقائؽ  َُّٖ/ِبدائع الصنائع  (ُ)
الناشر: ِّ/ٓالشافعي  األـ لئلماـ ، َْٔ/ّ، مكاىب الجميؿ  ْٖ/ِحاشية العدكم ،ِْٗ/ِ

في معرفة الراجح  اإلنصاؼ، ُّٗ/ّـ ،أسنى المطالب َُٗٗ-ىػ َُُْدار المعرفة بيركت 
ـ، ُٓٗٗىػُُْٓالناشر:دار ىجر لمطباعة كالنشر ط: األكلى َُٔ/ٖمف الخبلؼ لممرداكم 
 ،الناشر : دار السبلـ القاىرة  ّٖ/ٓ، الكسيط في المذىب  ْٗٔ/ِشرح منتيى اإلرادات 

  .ٕٓ/ٓشرح الزركشي  ،ِٔ/ٕمغني ال
 الناشر : دار الفكر ، كنز الدقائؽ مع شرحو  ِٓٗ/ّفتح القدير البف اليماـ  (ِ)

قاؿ في كنز الدقائؽ:" كىالى تيٍعتىبىري اٍلكىفىاءىةي ًعٍندىنىا ًفي   ْٗ/ّ، حاشية ابف عابديف ُّْ/  ّ
ًة ًمٍف اٍلعيييكًب الًَّتي ييٍفسىخي ًبيىا الٍ  مى ًر كىالدٍَّفًر."السَّبلى نيكًف كىاٍلبىرىًص كىاٍلبىخى ذىاـً كىاٍلجي  بىٍيعي كىاٍلجي

المغني : "كأما السبلمة مف العيكب  كفي ٕٓ/ٓ، شرح الزركشي  ّّ/ٕ البف قدامة المغني (ّ)
 .ّّ/ٕفميس مف شركط الكفاءة"

ك  ُُٖ/ّ، شرح خميؿ لمخرشي  َْٔ/ّ لمحطاب ، مكاىب الجميؿ ُِِ/ْلمقراقي الذخيرة  (ْ)
 ْْ/ِدار ابف حـز ، حاشية العدكم  الناشر: ُِّ، القكانيف الفقيية البف جزم ،  ص  َّٓ
، منح الجميؿ  ّٗٗ/ِ، الشرح الصغير مع حاشيتو  ِْٗ/ِ لمدردير ، الشرح الكبير ْٖك 

 بيركت. -الناشر : دار الفكر  ِّّ/ّشرح مختصر خميؿ لمشيخ عميش
 الناشر : َِّك  ُٖٗ/ٗ، البياف لمعمراني  ِْْ/ٓلطالبيف ، ركضة ا َُٔ/ٗالحاكم الكبير  (ٓ)

، الغرر البيية  ُّٕ/ّـ ، أسنى المطالب َََِىػ ُُِْدار المنياج جدة ط: األكلى 
 ِٕٗ/ٕالناشر :دار الفكر بيركت ، تحفة المحتاج  ِٓٔ/ّ ة، حاشيتا قميكبي كعمير  ُِْ/ْ

 . ٖٓ/ٓكسيط ، ال ّّْ/ُٓ،المجمكع لممطيعي ِِٕ/ْ، مغني المحتاج 
 . ْٗ/ّ، حاشية ابف عابديف ُُٓ/ّ،االختيار لتعميؿ المختار  ِٓٗ/ّ(  فتح القدير ٔ)
 .ِٕٗ/ّْالمكسكعة الفقيية الككيتية  (ٕ)



 ٕٕٓٓوالعشرون ديسمبر العدد السادس  -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة فقهية –وأثرها في مسائل األحوال الشخصية  91كوفيد  –جائحة فيروس كورونا  

ٜ٘ٔ 
 

ؿ الكفاءة بيف الزكجيف. كبالتالي اعتبار السبلمة مف العيكب مف خصا
 تعتبر السبلمة مف فيركس ككركنا مف خصاؿ الكفاءة عندىـ.

 األدنـخ:
 أدنخ أصحبة انمٕل األٔل:: أٔال 

عمى عدـ اعتبار السبلمة مف العيكب مف خصاؿ  أصحاب القكؿ األكؿ كاستدؿ
 : الكفاءة بيف الزكجيف باإلجماع كالمعقكؿ

، فدؿ الكفاءة عمى أف النكاح ال يبطؿ بعدـأىؿ العمـ ذىب أكثر  :اإلمجبعأٔالً: 
 . ُ()ذلؾ عمى عدـ اعتبارىا مف خصاؿ الكفاءة 

بأنو ال يسمـ أنو ال خبلؼ في ككف النكاح ال يبطؿ بعدميا، فإفَّ  : اػرتض ػهّٛ
كثيران مف أىؿ العمـ جعميا مف خصاؿ الكفاءة، كككنو ال يبطؿ عند 

ى عدـ اعتبارىا، بؿ ألنيـ مختمفكف بعض مف يعتبرىا ليس دليبلن عم
فييا، ىؿ ىي مف شركط صحة النكاح أك لزكمو ؟ فمف قاؿ بأنيا مف 
شركط الصحة فقد أبطؿ النكاح عند تخمؼ أحد خصاؿ الكفاءة، كمف 
قاؿ بالمزكـ لـ يبطؿ النكاح بؿ أثبت الخيار لممرأة كاألكلياء في 

 االعتراض كالمنع .
 . ِ()مختص بالمرأة كحدىا فميا التنازؿ عنو إف الضرر  :صبًَٛب: ادلؼمٕل

ال يسمـ اختصاص الضرر بالمرأة فقط بؿ الضرر متعد  : اػرتض ػهّٛ
إلى األكلياء أيضان . كعار عمييـ يعيركف بو، كفيو أيضان ضرر يخشى 

 .( ّ)تعديو إلى الكلد 

                                                           

 . ّّ/ٕالمغني البف قدامة  (ُ)
 .ِٗ/ٕ البف قدامة المغني، ِْٗ/ِالشرح الكبير لمدردير (ِ)
، الغرر البيية   ُٕٔ/ّ، أسنى المطالب  ُِْ/ْيالذخيرة لمقراف،ِْٗ/ِالشرح الكبير لمدردير (ّ)

،  ُُٓ/ٓ، كشاؼ القناع  ُٖٔ/ِ، شرح منتيى اإلرادات  ِٕٗ/ٕ، تحفة المحتاج  ُِٔ/ْ
 .ِٗ/ٕالمغني البف قدامة، ُْٓ/ٓمطالب أكلي النيى 



 ٕٕٓٓوالعشرون ديسمبر العدد السادس  -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة فقهية –وأثرها في مسائل األحوال الشخصية  91كوفيد  –جائحة فيروس كورونا  

ٕ٘ٓ 
 

تبار أصحاب القكؿ الثاني القائؿ باعكاستدؿ : صبًَٛب: أدنخ أصحبة انمٕل انضبَٙ
  :السبلمة مف العيكب مف خصاؿ الكفاءة بيف الزكجيف بالمعقكؿ

 وذلك كالتالي:
كفي  ،دكاـ المكدة بيف الزكجيف بيف الزكجيف مف أجؿإف الكفاءة مطمكبة  -ٔ

عدـ تحققيا فقد لذلؾ المقصد، كككف الزكج سالمان مف العيكب المثبتة 
 . ُ()لمخيار سبب ميـ لدكاـ المكدة فكاف شرطان 

حصكؿ الضرر عمى المرأة كاألكلياء، فعمى المرأة ألف النفس تعاؼ  -ٕ
مصاحبة مىٍف بو ذلؾ العيب، فكيؼ بمف تضاجعو كتطارحو! ،كعمى 

 . ِ()األكلياء ألنيـ يعيركف بو كيخشى تعديو إلى الكلد 
مختص بيا كحدىا ،فميا إسقاطو، ك عمى المرأة كاقع الضرر  أف : َٕلش رنك

 . ّ()نيا كال يخرج ذلؾ الحؽ ع
عمى المرأة فقط، إذ الضرر متعد إلى  كاقعر بأف الضر سمـ نال  : ػُّأعٛت 

األكلياء أيضان، فكاف ليـ الحؽ، كليذا جعمت الكفاءة لحؽ المرأة 
 .ْ()كاألكلياء 

 :انشاعح
بعد ذكر أقكؿ الفقياء كأدلتيـ يتبيف لنا رجحاف  القكؿ الثاني، القائؿ 

ف ذلؾ ألف الضرر معدم مف خصاؿ الكفاءة، السبلمة مف المرض ال باعتبار كا 

                                                           

 .ِّّ/ّمنح الجميؿ ، ِْٖ/ِحاشية الدسكقي  (ُ)
، تحفة  ُِٔ/ْ، الغرر البيية  ُٕٔ/ّ، أسنى المطالب  ِْٗ/ِالشرح الكبير لمدردير  (ِ)

، مطالب أكلي  ُُٓ/ٓ، كشاؼ القناع  ُٖٔ/ِ، شرح منتيى اإلرادات  ِٕٗ/ٕالمحتاج 
 ُْٔ/ٓالمغني البف قدامة ،ُْٓ/ٓالنيى 

 . ِٗ/ٕالمغني البف قدامة ، ِْٗ/ِالشرح الكبير لمدردير  (ّ)
 - الناشر: المكتب اإلسبلميُُِ/ٕ،المبدع في شرح المقنع ُُٓ/ٓلمبيكتيكشاؼ القناع  (ْ)

 .ِٗ/ٕالمغني البف قدامة  ،بيركت
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كليا إسقاطو إال أنو في الحقيقة يتعداىا إلى غيرىا   كاقعان عمى المرأةكاف 
 كاألىؿ كاألكالد.

فإنو نظران  ،بفيركس ككركنا مصابان  الزكجيفكاف أحد  وموعمى ىذا ف
ع في لطبيعة المرض كاختبلفو عف غيره مف األمراض المعدية األخرل فإننا نرج

ذلؾ إلى أىؿ العمـ، كفي إمكانية اتماـ العقد أك تأجيمو لحيف اتماـ شفاء 
المصاب منيما، خاصةن كأف مدة التعافي مف المرض تتـ بسرعة ،كبياف ما إذا 
كاف ليذا المرض مف آثار عمى الشخص المصاب في المستقبؿ أـ ال، فإف تـ 

مة منو مف خصاؿ الكفاءة الشفاء منو كلـ يكف لو آثار سمبية، فبل تعد السبل
كما ذىب إلى ذلؾ أصحاب الرأم األكؿ ،أما إذا تعذر الشفاء منو ،أك تبيف 
 كجكد أضرار كآثار جانبية لممرض عمى الشخص المصاب، كاحتماؿ إصابة

لممخالطة التي تتـ بيف الرجؿ كالمرأة،  نظراصبح شبو مؤكد ت بو اآلخر
ة التي تتـ بينيما كيصبح الطرؼ كاستعماؿ أحدىما ألدكات اآلخر، كالمعاشر 

فإنو في ىذه الحالة تعد السبلمة منو مف خصاؿ اآلخر في خطر حقيقي 
 .فالمرجع في ذلؾ أىؿ الطب ،الكفاءة طبقا لما ذىب إليو أصحاب الرأم الثاني

 انضبَٙ انفشع
 (ٔ)حكى صٔاط ادلصبة ثفرئط كٕسَٔب يٍ يصبة يضهّ

كس ككركنا مف السميـ ،كفي بينت فيما سبؽ حكـ زكاج المصاب بفير 
 .ىذه المسألة أبيف حكـ زكاج المصاب بفيركس ككركنا مف مصاب مثمو 

كحتى يتبيف لنا حكـ ىذه المسألة يجب عمينا أف نبيف آراء الفقياء 
 كأدلتيـ في حكـ زكاج المصاب باألمراض المعدية مف مصاب مثمو.

                                                           

–ىذه المسالة عند مف يرم أف السبلمة مف العيكب مف خصاؿ الكفاءة بيف الزكجيف  (ُ)
 -.كىـ : محمد بف الحسف مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة
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 ٔنجٛبٌ رنك جيت أٌ َفشق ثني حبنزني:  
:إذا كاف العيب الذم بو مختمفان عف العيب الذم بيا أك أكثر منو.  ىلاحلبنخ األٔ

القائمكف بأف السبلمة مف العيكب يعد مف –في ىذه الحالة اتفؽ الفقياء 
 .(ُ) عمى أنو ال كفاءة بينيما-خصاؿ الكفاءة

آلخر، أك أقؿ لمعيب الذل باأما إذا  كاف العيب الذم بو مساكيان  :احلبنخ انضبَٛخ
  :عمى قكليف الفقياء في حكـ ىذه الحالةاختمؼ فقد منيا، 
في غير المشيكر  ،كالحنابمة(ِ)في مقابؿ األصح الشافعيةذىب  :انمٕل األٔل 

 .في العيب بينيـ فيمتكافئ لزكجيفاكبل  فإلى أ  (ّ)مف المذىب
كالمذىب عند  (ٓ)كاألصح عند الشافعية (ْ)ذىب المالكية :انمٕل انضبَٙ

 .نو ال كفاءة بينيماى أإل ،(ٔ)الحنابمة
 األدنخ: 

 أدنخ أصحبة انمٕل األٔل:
 عمى ذلك أصحاب القول اْلول القائل بوجود الكفاءة بينيم استدل

 :بالمعقول فقالوا

                                                           

 سنى المطالبأ،ِْٗ/ِ،كالشرح الكبير لمدرديرَِٓ/ّشرح مختصر خميؿ لمخرشي (ُ)
 .ٖٔ/ٓالنيى ،كمطالب أكليِٗ/ٕالبف قدامة المغني،ّْٖ/ٕ،تحفة المحتاج ُّٕ/ّ

،  ُّٕ/ّ، أسنى المطالب  ِّٓ/ّي كعميرة ب،حاشية قميك ِْْ/ٓركضة الطالبيف  (ِ)
 . ُْٔ/ْ، حاشية الجمؿ  ُّْ/ْمغني المحتاج 

ـ ، َُِّىػ ُّْْـ الناشر:دار السبلِٓ/ِ، المحرر في الفقو لمرافعيُِْ/ٕالمغني  (ّ)
 .ُٓٗ/ٖ اإلنصاؼ، ك ّْ/ّ، كالكافي البف قدامة َُٖ/ٕالمبدع 

، ّْٖ/ّ، كمكاىب الجميؿ ّٖ/ِالدكاني  كالفكاكو، ِٕٕ/ِالشرح الكبير لمدردير  (ْ)
 .ُّٖ/ّ، كمنح الجميؿ ْٖٔ/ِ، بمغة السالؾ ِٕٕ/ِكحاشية الدسكقي

 ، ينظر : أسنى المطالب ِْْ/ٓ، ركضة الطالبيف ِّٓ/ّكعميرة  قميكبيحاشية  (ٓ)
 . ُْٔ/ْ، حاشية الجمؿ ِّٕ/ْ، مغني المحتاج ُّٕ/ّ

 المبدع ،ُُُ/ٓ، ككشاؼ القناعٕٗٔ/ِ، شرح منتيى اإلراداتُٗٗ/ٖ اإلنصاؼ (ٔ)
 .ُٕٔ/ٓ، الفركعَُٖ/ٕ
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 أفضميةفبل كمف ثـ النقص، العيب ك استكيا في  الزكجيف قد إف 
 .  (ُ)ألحدىما عمى اآلخر

ف استكيا في العيب أف الزكجيف : رنك لشَٕ فإف اإلنساف  النقصك  كا 
 .  (ِ)يعاؼ مف غيره ماال يعافو مف نفسو، فالضرر الحؽ بو

أصحاب القكؿ الثاني القائؿ بعدـ  استدؿ :صبًَٛب : أدنخ أصحبة انمٕل انضبَٙ 
 : الكفاءة بينيـ عمى ذلؾ بالمعقكؿ أيضان فقالكا

 . (ّ)إف النفس تعاؼ صحبة المصاب كلك كانت ىي مصابة بو  -ٔ
 . (ْ)المقصكد مف النكاح كىك االستمتاع  تحقيؽ يمنعإف ذلؾ  -ٕ
ف كاف نتيجة ذلؾ،  حصكؿ الضرر-ٖ فإذا كاف المرض مختمفان فيذا كاضح، كا 

متفقان فقد يزداد المرض كيتضاعؼ بسبب مخالطة المصاب اآلخر، 
 . (ٓ)كليس ضرران  كالزكاج مصمحة لكبل الزكجيف

                                                           

 .َُٖ/ٕالمبدع  ِٔ/ّ، كالكافي البف قدامة ُِْ/ٕالمغني  ،ُّْ/ْمعني المحتاج (ُ)
، حاشية الجمؿ  ُّْ/ْ، مغني المحتاج ُّٕ/ّأسنى المطالب، ّٖ/ِالفكاكو الدكاني (ِ)

، ، إعانة الطالبيف ِّٓ/ّ، حاشية قميكبي كعميرة  ُُُ/ٓ، كشاؼ القناع  ُْٔ/ْ
  ُِّ/ُالناشر: دار الفكر لمطباعة ، نياية الزيف في ارشاد المبتدئيف  ّّٓ/ّ

 .َُٖ/ٕدع ، كالمبُٔ/ّبيركت. الكافي البف قدامة  -الناشر :دار الفكر 
، حاشية  ِّٕ/ْ، مغني المحتاج  ُّٕ/ّأسنى المطالب ، ّٖ/ِالدكاني  والفكاك (ّ)

، إعانة  ِّٓ/ّ، حاشية قميكبي كعميرة ُُُ/ٓ، كشاؼ القناع  ُْٔ/ْالجمؿ 
 .َُٖ/ٕالمبدع ،ُِّ/ُ، نياية الزيف  ّّٓ/ّالطالبيف 

 . ِْٕ/ّالمنتقى لمباجي  (ْ)
المغني ،ُُُ/ٓككشاؼ القناع، ْٖٔ/ِالسالؾ لمصاكم ،كبمغة ِٕٕ/ِحاشية الدسكقي (ٓ)

 .ُِْ/ٕالمغني ،ُُُ/ٓالقناع
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كاف إصابة أحدىما بالمرض إلى الكلد، فإذا  ة المرضإنو يخشى تعدي -ٗ
المعدم يغمب عمى الظف انتقالو إلى النٍَّسؿ فانتقالو بإصابة الزكجيف 

 . (ُ)أكبر، كآكد
أصحاب الرأم الثاني قكؿ بعد ذكر أقوال الفقياء وأدلتيم يتبين أن  :انشاعح

ف كاف متفقان فقد يحصؿ بمعاشرة كؿ منيما الراجح ىك ، ألف المرض كا 
ف كاف مصابان بالمرض فإنو  لآلخر زيادة في ذلؾ المرض، كاإلنساف كا 

يعاؼ االرتباط بمصاب مثمو خاصة كأنو يخشى تعديو إلى نسمو 
 ،كيتمنى كىك مصاب الزكاج مف السميـ لعؿ ما بو ال يحصؿ لنسمو .

 :حكى صٔاط ادلصبة ثفرئط كٕسَٔب يٍ يصبة يضهّٔأسٖ يف يغأنخ 
زكاج الرجؿ كالمرأة إذا  إلى رأم أىؿ الطب في جكاز في ذلؾ أف نرجع

 -كما بينا في المسالة السابقة-كانا مصابيف بفيركس ككرنا مف عدمو
،فإذا أقر األطباء المختصكف بيذه األمراض عف طريؽ لجنة مككنة 
منيـ أف ىذا المرض الغالب فيو أنو ال أثر لو سمبان عمى الطرفيف، كأنو 

ر، ففي ىذه الحالة يجابياتو أكثإيمكف الشفاء منو كبسرعة  ،أك أف 
يمكف لمزكجيف المصابيف اإلقداـ عمى الزكاج، كبالتالي ال يعد 

ينقص مف الكفاءة بيف الزكجيف إنما يعدا متساكييف فيما بينيما ،  عيبا ن
 كذلؾ لما يمى:

لما كاف اليدؼ مف منع الزكاج لمف ىك مصاب بمرض معدم ىك عدـ  -ُ
لئبل يتـ اتصاؿ شخص مريض بمرض معدم بشخص آخر سميـ 

 انتقاؿ العدكل إليو، فينا إذا كاف الزكجاف مصابيف بنفس المرض 
حتى كلك كاف معديا انتفي المانع مف الزكاج ،كالحكـ يدكر مع عمتو 

 كجكدان كعدمان.

                                                           

 . ُُُ/ٓكشاؼ القناع  (ُ)



 ٕٕٓٓوالعشرون ديسمبر العدد السادس  -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة فقهية –وأثرها في مسائل األحوال الشخصية  91كوفيد  –جائحة فيروس كورونا  

ٕ٘٘ 
 

أف ذلؾ ليس فيو ظمـ كال ضرر كال غش كال تدليس، فاألمر بينيما كاضح،  -ِ
ؽ عميو، ككبلىما ككؿ كاحد منيما يعرؼ حقيقة مرض اآلخر، كمكاف

 يتحمؿ تبعات ذلؾ ما داما متفقيف عمى الزكاج.
كينظر في ذلؾ لممصالح كالمفاسد كما ذكرنا، فإف غمبت المصمحة كاف  -ّ

ف غمبت المفسدة فعدـ الزكاج أكلى، كقد تتبلشى ىذه  الزكاج أكلى، كا 
ف كجدت فيي ال تقارف  األمراض مع العبلج، كال تككف ليا سمبيات، كا 

 ح العائدة عمى الطرفيف، كعمى المجتمع ككؿ.بالمصال
أف ىذا الكباء قد نزؿ بيما ،كككنيما يتمتعاف بحياة زكجية بعيدة عف الكقكع  -ْ

في الحراـ ،أكلى ليما كلممجتمع مف حكليما، لئبل يزداد إثميما 
 كظمميما لممجتمع ،كنشر ىذا الكباء فيو.

 
 

* * * * * * 
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 ادلجحش انضبَٙ
 َب ادلغزغذ يف يغبئم انطالقأصش فرئط كٕسٔ

شرع الزكاج لتحقيؽ السكف كالمكدة بيف الزكجيف، كلضماف ذلؾ حث 
الشارع عمى حسف اختيار كؿ كاحد مف الزكجيف لصاحبة ،فإذا أصيب أحد 
الزكجيف بفيركس ككركنا المستجد أك كمييما، ىؿ تعد اإلصابة بو عيبان مف 

مف صاحب الحؽ في طمب الطبلؽ العيكب التي تكجب التفريؽ بيف الزكجيف؟ ك 
 مف الزكجيف ؟ . ىذا ما سكؼ أكضحو في المطالب التالية :  

 ادلطهت األٔل
 ثني انضٔعنيثٓب انزفشٚك  ٚزىػزجبس فرئط كٕسَٔب ػٛجًب يٍ انؼٕٛة انزٙ ايذٖ 

أدلتيـ في ك ىذه المسألة ال بد لنا مف بياف آراء الفقياء  لبياف حكـ
 كمدل انطباؽ ذلؾ عمى فيركس ككركنا المستجد ، كاحالنالعيكب التي يفسخ بيا 

لممرأة  كأف،ُ() ذىب جميكر العمماء إلى إثبات حؽ خيار الفسخ بالعيكب
 .ِ()عنينان  أك، إذا كجدت زكجيا مجبكبان  التفريؽحؽ طمب 

                                                           

، ِٔٗ/ِ،  مختصر اختبلؼ العمماء  ُُٖ/ٓزاد المعاد  ،ِٖٗ/ٔنيؿ األكطار لمشككاني  (ُ)
، ْْٖ/ّالتاج كاإلكميؿ لممكاؽ  ،ىػُُْٕط : الثانية ، ر : دار البشائر اإلسبلمية بيركتالناش

الناشر دار الحديث ، المدكنة الكبرل  ُُٖمختصر خميؿ ، ص ،  ِٕٕ/ِاني الفكاكو الدك 
الناشر :دار الكتب العممية ، المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة لمقاضي عبد الكىاب  ُِْ/ْ

الناشر : دار الحديث القاىرة ،  ّٖ/ِبداية المجتيد البف رشد  ،ُٕٕ-َٕٕ/ِط: دار الفكر 
-ّٖٔ/ٗ، ، الحاكم الكبير ْٖ/ٓ، األـ  ٔٗ-ٓٗ/ٓالكسيط ، ُِْالقكانيف الفقيية ، ص 

،.كلـ يخالؼ في ذلؾ إال الظاىرية ،كركم عف عمر بف  َُْ/ٕالمغني البف قدامة ، ّٗٔ
الناشر  ِِٗ-َِٗ/ِالسيؿ الجرار ، ِٕٗ/ٗالمحمى البف حـز  :ينظر .عبدالعزيز رحمو اهلل

 .دار بف حـز 
ـ، المعكنة ُْٗٗىػ ُُْْبيركت ط: الثانية  –لكتب العمميةالناشر :دار ا ِِٓ/ِتحفة الفقياء  (ِ)

، مغني  ّٗٔ-ّٖٔ/ٗر ، الحاكم الكبيّٗ/ِ، بداية المجتيد ُٕٕ-َٕٕ/ِ
 .  َُْ/ٕ، المغني َِّ/ّالمحتاج
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اختمؼ الفقياء القائمكف بجكاز التفريؽ بيف الزكجيف بسبب العيب حكؿ ك 
كالجنكف،  :المعدية، أك المنفرة األمراضبب بس بيف الزكجيفحكـ التفريؽ 

ظيرت كانتشرت  يمف العيكب كاألمراض المستعصية الت امىكغير ..كالجذاـ 
 ذلؾ عمى قكليف: يف يـفختبلككاف ا ىذا العصر، يبكثرة ف

أنو ال يجكز التفريؽ  إلى يكسؼ: كحنيفة، كأب كأب ذىب اإلماـ  :انمٕل األٔل 
كالجذاـ كالبرص كالجنكف :معدية، كالمنفرة بيف الزكجيف بسبب العيكب ال

كغير ذلؾ فيذه العيكب ال يثبت بيا التفريؽ بيف الزكجيف إال إذا كاف 
تمنع االستمتاع بالكطء أك  يالزكج بو عيب مف العيكب التناسمية الت

يثبت  فبلكالخصاء، كالعنة بخبلؼ غيرىا مف العيكب،  ،اإلنجاب كالجب
ؽ بسبب إصابة زكجيا بمرض معدل، أك طمب التفري يلمزكجة الحؽ ف
كبناء عمى ذلؾ ال تعد اإلصابة بفيركس ككركنا عيبان  .(ُ)منفر لمكطء 

  مف العيكب التي يتـ بيا التفريؽ بيف الزكجيف عندىـ.
محمد بف ك  ،كالحنابمة ،الفقياء: المالكية، كالشافعية جميكرذىب  :انمٕل انضبَٙ

لكؿ كاحد مف أنو يثبت  إلى: (ّ)إلماميةكا ، كالزيدية،(ِ)الحسف مف الحنفية
أحدىما عيب، أك مرض معدل بطمب التفريؽ إف كاف  يلزكجيف الحؽ فا

                                                           

( كىذا عندىما : إذا كانت ىذه العيكب التناسمية المانعة مف الكطء ، أك اإلنجاب مكجكدة ُ)
بزكجيا عنة ، أك جب أك  حؽ في طمب التفريؽ كأف يككفبالزكج فإنو يثبت لمزكجة ال

ال يثبت ليا طمب التفريؽ إف كاف مصابا بغيرىا مف العيكب ، كما ال يثبت خصاء ، ك 
لمزكج ىذا الحؽ بعيب زكجتو مطمقا سكاء كاف عيبيا مانعا مف الكطء أـ اإلنجاب أـ 

 .  منفرا مف ذلؾ . ينظر : المراجع السابقة نفس الجزء كالصفحة

 ( إال أف محمد بف الحسف : يرل جكاز التفريؽ إف كاف العيب مكجكدان في الزكج فقط دكف ِ)
الزكجة ، ألنو ال ترد الزكجة مف أجؿ ما فييا مف عيب سكاء كاف مانعا لمكطء أـ منفران عنو، 

 كلكف يثبت لمزكجة الحؽ في طمب التفريؽ إف كاف بزكجيا عيب منفر أك معدل .  
 .  ِّٕ/ّ، ك بدائع الصنائع  ٕٗ، ٓٗ/ٓسكط ينظر : المب

،  ْٕ/ِ، كالتفريع البف الجبلب  ُُِ/ْ،  ِٖٕ/ّ، المنتقى لمباجي ِّٕ/ّ( بدائع الصنائعّ)
 . ُٔ، َٔ/ْ، كالبحر الزخار َُْ/ٕ، كالمغنى  ّْٔ/ُُ،كالحاكم الكبير لمماكردم 
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كبناء  أك منفر عف الكطء كاالستمتاع كذلؾ كالجنكف، كالبىرىص كالجذاـ.
عمى ذلؾ تعد اإلصابة بفيركس ككركنا عيبا مف العيكب التي يتـ بيا 

  .التفريؽ بيف الزكجيف
 األدنخ:

عزذل أصحبة انمٕل األٔل: انمبئم ثؼذو عٕاص انزفشٚك ثني انضٔعني ثبأليشاض ادلؼذٚخ ا
 : ثبنغُخ ٔادلؼمٕل

اَل ُتَردُّ اْلُحرَُّة قاؿ: "-رضى اهلل عنو–عف عبداهلل بف مسعكد ما ركل  أٔالً انغُخ:
 . (ُ)" ِمْن َعْيبٍ 

 صبًَٛب :يٍ ادلؼمٕل:
؛ لما فيو مف فسخ النكاح، نكاحاثبات الخيار في عقد الإف األصؿ عدـ  -ٔ

فبل يبطؿ بكؿ عيب، قاؿ ،كقد كصؼ اهلل النكاح بأنو ميثاؽ غميظ 
نما ثبت الخيار فيِ(){َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّيثَاقًا َغِميظاً  }تعالى :  عقد  ، كا 

العنة كالجب ؛ ألنيما يخبلف بالمقصكد مف النكاح الذم  النكاح في:
بالمقصكد، ذلؾ أف  ال يخبلفب ، كغيرىما مف العيك مف أجموشرع 

أقصى ما فيو أف الرغبة في الكطء تقؿ، أك تتأذل الصحبة كالعشرة، 
أك مقطكع اليديف، بخبلؼ  ،سيء الخمؽ الزكجة زكجيا كما لك كجدت
 . ّ()الجب كالعنة 

 لكف ال يسمـفي النكاح،  صحيح أف األصؿ عدـ الخيار :َٕلش رنك
كد مف النكاح، بؿ ىما سبب أف الجذاـ كالبرص ال يخبلف بالمقص

كتعذر الكصكؿ إليو بالكمية ؛ لما فييما مف مف النكاح لفكات المقصكد 
                                                           

 ِْٔ/ٔاؽ في مصنفو كعبد الرز  ( ،َُّٓٔح) ْٕٖ/ّابف أبي شيبة في مصنفو  (أخرجو :ُ)
 (.َّٖح) ِْٕ/ُ( ،كسعيد بف منصكر في سننو َُٕٖٔح)

 ( .ُِاآلية رقـ )مف ( سكرة النساء ِ)
 . َّٓ/ْ، العناية شرح اليداية  ِٕ/ِ، اليداية شرح البداية  ٕٗ/ٓالمبسكط  (ّ)
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النفرة التي تكجب االبتعاد عف المصاب بيما خكفان مف انتقالو إليو أك 
ف قياس الجذاـ كالبرص عمى ما لك كجدتو سيء أ ،كما ُ()إلى نسمو، 

 ف :الخمؽ أك مقطكع اليديف قياس ال يصح ألمري
 .ِ()إنو قياس عمى مسألة مختمؼ فييا  :األيش األٔل

الجذاـ كالبرص ينتقؿ إلى ألف إنو قياس مع الفارؽ، : األيش انضبَٙ
 فإنو أك الرجميف  ،النفس كالنسؿ، بخبلؼ سيء الخمؽ كمقطكع اليديف

 .ال ينتقؿ
 إذا أمسؾ زكجتو كحبسيا كىك مجبكب، أك عنيف يعد ظالمان ليا،إف الزكج  -ٖ

 ليا، غيره مف العيكب فالزكج غير ظالـ في إمساكو خبلؼ غيرىماب
 . ّ()لقدرتو عمى الكطء 

ال يسمـ أف الزكج غير ظالـ ليا في إمساكيا كىك مصاب  :َٕلش رنك
ف كاف قادران عمى الكطء،  بالجذاـ أك البرص ،بؿ ىك ظالـ ليا، فيك كا 

كلة عمى البعد فيي غير قادرة عمى قبكلو طبعان كحسان ؛ ألف النفس مجب
 . ْ()كالنفرة مف المريض المصاب بو فكيؼ بمضاجعتو كتقبيمو!؟ 

بجواز  أصحاب القول الثاني القائل ستدلا :أدنخ أصحبة انمٕل انضبَٙ 
  التفريق بين الزوجين باْلمراض المعدية بالسنة والمعقول

 :كما يمي

                                                           

،كشاؼ القناع َِّ/ ٓ، الفركع  ٖٕٔك  ٕٓٔ/ِ، شرح منتيى اإلرادات  َُْ/ٕالمغني  (ُ)
 . َِّ/ّ، مغني المحتاج ُُُ،َُٗ/ٓ

 . ُِٖ/ٓزاد المعاد  (ِ)
 .ُُٓ/ّ،كاالختيار لتعميؿ المختار  ٕٗ/ٓالمبسكط  (ّ)
 . َِٓ/ٓالمفيـ  (ْ)
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 أٔالً: انغُخ
اَل ُيوِرُد : "ُل اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّمَ َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسو -ٔ

، َقاَل: َقاَل -رضى ا عنو-َأِبي ُىَرْيَرةَ  كعف،ُ()" ُمْمِرٌض َعَمى ُمِصحٍّ 
 .ِ()"«ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم ِفرَاَرَك ِمَن اْْلََسدِ : »َرُسوُل المَِّو 

ف المصاب إف األحاديث تدؿ عمى األمر بالفرار م وجو الداللة :
بالجذاـ كمجانبتو، كالنيي عف إيراد المريض عمى المصح، كفي إثبات 

 .ّ()حؽ الفسخ لغير المصاب مف الزكجيف عمبلن باألحاديث 
اْمرََأًة ِمْن َبِني ِغَفاٍر، َفَممَّا َدَخَل َعَمْيَيا َفَوَضَع َثْوَبُو،  َتَزوََّج َرُسوَل المَِّو  -ٕ

َأْبَصَر ِبَكْشِحَيا َبَياًضا، َفاْنَحاَز َعِن اْلِفرَاِش، ثُمَّ  َوَقَعَد َعَمى اْلِفرَاِش،
 .ْ()" ، َوَلْم َيْأُخْذ ِممَّا َأتَاَىا َشْيًئا«ُخِذي َعَمْيِك ِثَياَبكِ »َقاَل: 

ردىا؛ ألجؿ البرص الذم بيا فيمحؽ بو ما كاف  نو أ وجو الداللة :
 . ٓ()مثمو أك أعظـ في الضرر 

َأيَُّما اْمرََأٍة ُغرَّ ِبَيا »اْلُمَسيِِّب، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َقاَل:  َعْن َسِعيِد ْبنِ -ٖ
َرُجٌل ِبَيا ُجُنوٌن َأْو ُجَذاٌم َأْو َبَرٌص َفَمَيا َمْيُرَىا ِبَما َأَصاَب ِمْنَيا ، 

                                                           

 .( سبؽ تخريجو ُ)
 .( سبؽ تخريجو ِ)
 .ِّٖ/ِ، بدائع الصنائع  َّٓ/ْ، العناية شرح اليداية  ٔٗ/ٓالمبسكط  (ّ)
( ، كابف أبي شيبة في مصنفو َُِّٔرقـ الحديث ) ُْٔ/ِٓأحمد في المسند  :( أخرجوْ)

، كأبك يعمى كقاؿ الذىبي: قاؿ ابف معيف زيد ليس بثقة ّٔ/ْ، كالحاكـ في المستدرؾ  ْٕٖ/ّ
، كذكره  ِٕٓ-ِٔٓك  ُِْ-ُِّ/ٕ، كالبييقي في السنف الكبرل  ّٔ/َُفي مسنده 

 مجمع الزكائد الييثمي في مجمع الزكائد كقاؿ : ركاه أحمد عف جميؿ كجميؿ ضعيؼ
ْ/ََّ. 

 ، ّٕ/ِ، الفكاكو الدكاني   َّْ/ْ، فتح القدير  ٓٗ/ٓ، المبسكط  ِّٕ/ِبدائع الصنائع  (ٓ)
، المبدع ْٖ/ِ، الميذب َُٖ/ٓ، زاد المعاد  ِٖٗ/ٔنيؿ األكطار  ،َٕٕ/ِالمعكنة 

 . َٔ/ّ، الكافي البف قدامة  َُُ/ٕ
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 َسِعيُد ْبنُ  عف"، كفي لفظ : ُ() َوَصَداُق الرَُّجِل َعَمى َوِليَِّيا الَِّذي َغرَّهُ 
، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَل: -رضى ا عنو-اْلُمَسيِّبِ 

 َأيَُّما َرُجٍل َتَزوََّج اْمرََأًة َفَدَخَل ِبَيا، َفَوَجَد ِبَيا َبَرًصا، َأْو َمْجُنوَنًة »
َداُق ِبَمِسيِسِو ِإيَّاَىا، َوُىَو َلُو   َعَمى َمْن َأْو َمْجُذوَمًة، َفَمَيا الصَّ

  .ِ() َغرَُّه ِمْنَيا
 صبًَٛب: يٍ ادلؼمٕل :

المقصكد مف النكاح في حؽ كؿ منيا ؛ فكجب إثبات  العيكب تفكتأف ىذه -ُ
 . ّ()الخيار بيا كالجب كالعنة 

إف النكاح يشبو البيع ؛ ألنو عقد مبادلة، كالبيع يرد بمثؿ ىذه العيكب،  -ٕ
 . ْ()فكذلؾ النكاح يرد بيا بؿ ىك أكلى 

ف النفس تعاؼ المصاب بالجذاـ أك البرص كتأبى قربو بالكمية، كىك أ -ٖ
مكجب لمنفرة كيخاؼ منو التعدم إلى النسؿ كالنفس فيك مانع مف 

 . ٓ()الكطء كالجب كالعنة فكجب إثبات الخيار فيو 
 ادلغأنخ :  انشاعح يف ٘انشأ

استدلكا بيا  يىذه المسألة كبياف أدلتيـ الت يبعد بياف أقكاؿ الفقياء ف
ىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء،  مالمسألة مف كجية نظر  يفإف الراجح ف

                                                           

، كالبييقي في السنف  ِْْ/ٔفي مصنفو ، كعبدالرزاؽ  ِٔٓ/ِمالؾ في المكطأ  :( أخرجوُ)
: َّٖ/ُ، قاؿ ابف حجر  في بمكغ المراـ ِٔٔ/ّ، كالدارقطني في سننو  ُِْ/ٕالكبرل 

 رجالو ثقات .
،كعبد الرزاؽ ُٖٖحِْٓ/ُ، كسعيد بف منصكر في سننو ِٕٔ/ّالدارقطني في سننو : (أخرجوِ)

 .َُٕٗٔح ِّْ/ٔفي مصنفو 
 . َّْ/ْلقدير ، فتح ا ِٓ/ّتبيف الحقائؽ  (ّ)
 . ُٖٔ-ُٖٓ/ٓ، زاد المعاد  َّْ/ْ، فتح القدير  ِٓ/ّتبيف الحقائؽ  (ْ)
، كشاؼ  ٕٓٔ/ِ، شرح منتيى اإلرادات َّْ/ْ، مغني المحتاج ٖٓ/ٓاألـ  ،ِٖٕ/ّالمنتقى  (ٓ)

 .َُُ/ٕ، المبدع َُْ/ٕ، المغني ُِٔ/ْ، الغرر البيية َُٔ/ٓكشاؼ القناع 



 ٕٕٓٓوالعشرون ديسمبر العدد السادس  -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة فقهية –وأثرها في مسائل األحوال الشخصية  91كوفيد  –جائحة فيروس كورونا  

ٖٕ٘ 
 

كىك القكؿ بجكاز التفريؽ بيف الزكجيف بسبب العيكب  يأصحاب القكؿ الثان
 المعدية، أك المنفرة مف الكطء فيك حؽ ثابت لكؿ كاحد مف الزكجيف، كذلؾ 

 لما يمى : 
 الصحيحة كالمعارضة متيا مف المناقشةاستدلكا بيا كسبل يقكة أدلتيـ الت -ُ

 فضبل عف ضعؼ أدلة أصحاب القكؿ اآلخر . 
يجكز التفريؽ بيف الزكجيف بسبب ىذه العيكب لككنيا معدية كمنفرة مف  -ِ

الكطء كيخشى منيا انتقاؿ العدكل إلى النفس كالكلد مما يترتب عمى ذلؾ 
زالت و عف الضرر كاإليذاء كىذا ممنكع شرعا، فيجب دفع الضرر كا 

المكمؼ كىذا ال يككف إال بالتفريؽ بينيما لما فيو مف تحقيؽ المصمحة، 
  .كدفع المفسدة عنيما 

ف كاف مرضان معديا إال أنو ال يمكف قياسو ك ف فيركس ككركنا أ :إال أَُٙ أسٖ ا 
بو الختبلؼ طبيعة  عمى األمراض المعدية مف حيث كجكب الفسخ

و يمكف الشفاء منو كفي فترة ألن المرض عف غيره مف األمراض المعدية
إذا التـز صاحبو العزلة، كالعناية الطبية فإف الغالب منو  ،زمنية كجيزة

السبلمة بإذف اهلل تعالى ،كبالتالي ال يعد عيبا يجيز لصاحبو طمب الفسخ 
،كما ينبغي أف يككف كؿ شريؾ عكنان لصاحبو في مثؿ ىذه المحف، 

ر الفيركس، كأف يتخذ كيجب أف يعزؿ المصاب نفسو لمنع انتشا
، أما إف لـ يتماثؿ المريض لمشفاء أك االجراءات الكقائية البلزمة لذلؾ

تأثر بالمرض تأثرا بميغان يتضرر بو الزكج اآلخر، كال يتحقؽ معو مقصكد 
النكاح فإنو يرفع األمر في ىذه الحالة لمقاضي لمنظر في مدل اعتباره 

االستعانة في أىؿ الخبرة في  مف األمراض التي تكجب الفسخ أـ ال ؟كلو
 .  (ُ)اء منو . قبؿ التفريؽ بينيمالمشفذلؾ كضرب مدة 

                                                           

 .ِٗمتعمقة بجائحة ككركنا صػالنكازؿ األسرية كالجنائية ال (ُ)
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 ادلطهت انضبَٙ
 صجٕد حك اخلٛبس يف طهت انزفشٚك نغري ادلصبة يٍ انضٔعني ثفرئط كٕسَٔبيذٖ 

في المسألة السابقة أف الراجح إثبات خيار الفسخ بالجذاـ  تكما بين
لمعدية التي تنفر مف صاحبيا، كتنتقؿ إلى ا مف األمراض امكالبرص كنحكى

 النفس كالنسؿ، مما ال يمكف عبلجو، أك يطكؿ عبلجو فيمحؽ ضرران بالسميـ .
تحدث عف صاحب الحؽ في طمب التفريؽ عند اأما في ىذه المسألة فسكؼ 

ؿ الفقياء ابد لنا مف بياف أقك إصابة أحد الزكجيف بفيركس ككركنا، لبياف ذلؾ ال
لمعيب، ىؿ ىك ثابت لكؿ كاحد مف  التفريؽو الحؽ في طمب فيمف يثبت ل

  الزكجيف أـ ألحدىما فقط ؟
 نإلعبثخ ػٍ ْزا ألٕل: 

اتفؽ القائمكف بإثبات خيار الفسخ في العيكب عمى أف لممرأة حؽ طمب 
 الفسخ كما تقدـ في المطمب السابؽ.

ـ ؟ ككاف اختبلفيذلؾ الحؽ لمزكج أيضا أك ال يثبت لكف اختمفكا ىؿ 
 :عمى قكليف

أنو ليس لمزكج حؽ  :إلى(ّ)كالشككاني،(ِ)،كالظاىرية(ُ)الحنفيةذىب  انمٕل األٔل:
 .  طمب الفسخ بعيب في المرأة كانما الحؽ في طمب الفسخ لممرأة فقط

كاختاره  ،كالحنابمة ،كالشافعية ، المالكيةالفقياء:  ذىب جميكر :انمٕل انضبَٙ
ىك مركم عف عمر، كابنو، كابف عباس، ابف تيمية، كتمميذه ابف القيـ، ك 

إلى أف لمزكج الحؽ في طمب الفسخ لمعيب  كغيرىـ رضي اهلل عنيـ
 .(ْ)مثؿ المرأة

                                                           

 الناشر :(  ِّٕ/ّ(، الفتاكل اليندية )ِٕ/ِ( اليداية )ِّّ/ِ،بدائع الصنائع) ٓٗ/ٓالمبسكط  (1)
 .ىػ َُُّدار الفكر ط: الثانية 

 (.ّٕٓ/ُُ( المحمى )ِ)
 (.ِٖٗ/ِ( السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار لمشككاني )ّ)

، بداية المجتيد  ُِْ، القكانيف الفقيية ، ص  ِٕٕ/ِدسكقي ، حاشية ال ُُِ/ْالمدكنة  (ْ)
، الكسيط  َُٓ/ٓ، كشاؼ القناع  ْٖ/ٓاألـ  ّّٖ/ٗ،الحاكم الكبيرِٖٕ/ّ،المنتقي  ّٖ/ِ
 اإلنصاؼ،  َُُ/ٕالمبدع   َِِ/ّ، مغني المحتاج  ُٕٔ/ٕ، ركضة الطالبيف  ُٗٓ/ٓ
 .َُْ/ٕ، المغني َٔ/ّ، الكافي البف قدامة  ُٖٔ/ٖ
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 األدنخ:
أصحاب القول اْلول القائل بإثبات  ستدلا :أدنخ أصحبة انمٕل األٔل

الخيار لممرأة ألنو قد  يثبت: وىو الحق لممرأة دون الرجل بالمعقول
تحصيؿ المقصكد مف النكاح ؛ كال تتكصؿ إليو ماداـ أغمؽ  دكنيا باب 

تحتو ، فمك لـ يثبت ليا الخيار لبقيت معمقة فثبت ليا الخيار ؛ إلزالة 
ظمـ التعميؽ ، كأما الزكج فيك قادر عمى تحصيؿ مقصكد النكاح  مف 

 . ُ()غيرىا سكاءن بالزكاج أك التسرم، كقادر عمى التخمص منيا بالطبلؽ
،فكأنيا  جية الرجؿال مف  المرأةالعيب كجد مف  ذاى فبأ َٕلش رنك:

كعدـ  ،في ذلؾىي التي فسخت ،كالزكج كاقعه عميو الضرر كالمرأة 
إثبات حقو في الفسخ يضيع عميو المير، فمك طمؽ فمف يأخذ مما 
أعطاىا شيئان، أما لك فسخ النكاح لعيب بيا فمو ما دفعو ميران ليا يرجع 

 .ِ()بو عمى مف غره 
أصحاب القكؿ الثاني القائؿ بإثبات الحؽ  ستدؿا: صحبة انمٕل انضبَٙأدنخ أ

  : لمرجؿ كالمرأة أيضان بالسنة كالقياس كذلؾ عمى النحك التالي
األدلة الدالة عمى إثبات خيار الفسخ بالجنكف ب أٔالً: انغُخ اعزذنٕا ػهٗ رنك

كمف ،كقد تقدـ ذكرىا  معان  كالجذاـ كالبرص، فيي تشمؿ الزكج كالزكجة
 . فبل حاجة إلعادتيا ىناثـ 

قياس الزكج عمى الزكجة فإف الزكج في العقد أحد الطرفيف فيثبت  صبًَٛب: انمٛبط:
 . ّ()لو خيار الفسخ كالزكجة

                                                           

،كالجكىرة ِٕ/ِ،اليداية شرح البداية ُِٓ/ّ،فتح القديرَّٓ/ْ،العناية ٕٗ/ٓالمبسكط  (ُ)
 .ِِ/ِالنيرة

 .َُْ/ٕ  ةالمغني البف قدام (ِ)
 .َُْ/ٕ  المرجع السابؽ (ّ)
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 :انشاعح
بإثبات  الثاني القائؿ يتبيف أف القكؿبعد ذكر أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 

تدؿ بيا القائمكف بإثبات الخيار لكبل الزكجيف ىك الراجح ألف األدلة التي اس
َعْن ُعَمَر ْبِن الخيار بالجنكف كالجذاـ كالبرص ،تشمؿ الذكر كاألنثى كما كرد 

َأيَُّما اْمرََأٍة ُغرَّ ِبَيا َرُجٌل ِبَيا ُجُنوٌن َأْو ُجَذاٌم َأْو َبَرٌص َفَمَيا »اْلَخطَّاِب ، َقاَل: 
 .ُ() .."ِل َعَمى َوِليَِّيا الَِّذي َغرَّهُ َمْيُرَىا ِبَما َأَصاَب ِمْنَيا ، َوَصَداُق الرَّجُ 

في طمب الفسخ عند  الزكجيف مفالحؽ  أف صاحب نخ:أٔأس٘ يف ْزِ ادلغ
ف  :بفيركس ككركنا المستجد إصابة أحدىما أف فيركس ككركنا المستجد كا 

كاف مرضان معديان إال أف مدة الشفاء منو قصيرة، فإذا التـز صاحبو العزلة 
فإف الغالب منو السبلمة بإذف اهلل سبحانو كتعالى،  كالعناية الطبية

كيجب أف يعزؿ  ،يعد عيبا يجيز لصاحبو طمب الفسخ كبالتالي ال
المصاب نفسو لمنع انتشار الفيركس، كأف يتخذ مف اإلجراءات الكقائية 

تضرر الطرؼ أما إذ  االزمة لمنع أيقاع الضرر عمى الشخص اآلخر،
ف يستعيف أكلو ،التفريؽ بينيما لمقاضي  اآلخر مف ذلؾ، فإنو يرفع أمر

كفي مدم اعتبار بأىؿ الخبرة في العيكب التي يفسخ الزكاج مف أجميا 
فيركس ككركنا عيبا مف العيكب التي يحؽ بيا لمطرؼ اآلخر طمب 

 كأف يككف التفريؽ  (ِ)منو دة المناسبة لمشفاءمكفي تقدير ال ،التفرؽ
                                                           

 .( سبؽ تخريجوُ)
 ه.ؤ األكؿ: أف يككف العيب مما يرجى بر الضابط ضابطيف : لمزكجيف ( كضع الفقياء لمتفرقة ِ)

ه ، فإف كاف ؤ ياء في العيب الذم يفرؽ بو بيف الزكجيف أف يككف مما ال يرجى بر اشترط الفق
ال كاف لطالب الفسح ما أراد ، كقد ذكر الفقياء ذلؾ في  مما يرجى برئو أجؿ سنة فإف برء ، كا 

، حاشية ْٔٗ/ّطبؽ عمى غيره. ينظر)الدر المختار نطبؽ عمى العنيف ينحؽ العنيف ، كما ي
الثاني :اال يتـ الضابط (. َِْٖٔ اإلنصاؼ، ّْٓ/ْني المحتاج ، مغِِٖ/ِالدسكقي 

التفريؽ بالعيكب إال بحكـ القاضي. ذىب الفقياء إلى أف التفريؽ بالعيب ال يتـ اال عند الحاكـ 
 ال ،كعممكا ذلؾ بككنو مختمفا فيو كتترتب عمي حقكؽ ككاجبات فبل بد أف يحسمو الحاكـ حتى

 ، مغني المحتاجِّٖ/ِالشرح الكبير ،ْٕٗ/ّر المختار ينظر:)الد يظمـ أحد الطرفيف.
  (.ّٗٗ/ُُكشاؼ القناع ،ّْْ/ْ
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كأحمد، فبل ينقص  ب اإلماـ الشافعي،لمعيب فسخان ال طبلقان ،طبقان لمذى
 كال يترتب عميو مف اآلثار المالية إال ما يترتب  بو عدد الطمقات، 

 .(ُ)عمى الفسخ 
نما أكال  ،-إلى االخذ بو -دعكا ال يكمع ىذا فإنن كصي أكصي بو ،كا 

الزكجيف عمى مراقبة اهلل تعالى، كصبر كؿ كاحد منيما عمى صاحبو ،لما 
 كاهلل تعالى أعمى كأعمـ.  ،كخصكصية بيف طرفيو.لمزكاج مف قدسية 

 

* * * * * * 
 

                                                           

بسبب العيب إلى قكليف: القكؿ األكؿ: تعد  بيف الزكجيف اختمؼ الفقياء في نكع الفرقة الكاقعة(  ُ)
كلو بق كا عمى ذلؾالفرقة بسبب العيب عند المرأة طمقة بائنة، قاؿ بو الحنفية، كالمالكية. كاستدل

َرَتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحسانٍ تعالى:   [. ِِٗ]البقرة: الطَّاَلُق مَّ
: لما فات اإلمساؾ بسبب العيب، كجب الطبلؽ، كلما رفضو الزكج قاـ وجو االستدالل       

عؿ القاضي القاضي مقامو فطمقيا بائنان، ألف الزكج قد تعسؼ في استعماؿ حقو في الطبلؽ. فف
ىنا أضيؼ إلى الزكج ألنو مف جيتو فكأنو طمقيا بنفسو.)االختيار لتعميؿ المختار 

 .ِٓٓ/ٓ،مكاىب الجميؿُُٓ/ّ
القكؿ الثاني: أف فرقة العيب تعتبر فسخان ألف الفرقة جاءت مف قبؿ المرأة كبسببو منيا، فكانت 

المشترم ألجؿ العيب، كقاؿ فسخان ال طبلقان، كال ينقص شيء مف عدد الطمقات، فكانت كفسخ 
ف لـ ينطؽ بيا الزكج، كلـ  بو الشافعية، كالحنابمة، قاؿ في األـ: "كؿ ما حكـ فيو بالفرقة، كا 
يردىا، كما لك أراد الزكج أف ال تكقع عميو الفرقة أك كقعت فرقة، ال تسمى طبلقان، ألف الطبلؽ 

خو كاف بيف الزكجيف فبل يقع بو ليس مف الزكج، كىك لـ يقمو، كقاؿ اإلماـ الشافعي: ككؿ فس
 .طبلؽ ال كاحدة كال يعدىا طبلقان 

كالراجح مف ذلؾ: ما ذىب إليو أصحب القكؿ الثاني مف اعتبار الفرقة فسخا كليس 
،المغني البف قدامة ُُٓ/ٓ،كشاؼ القناعُٓٗ/ٕ،ركضة الطالبيفَُّ/ٔالمحتاج مغني)طبلقا
 .ِٗائحة ككركنا صػكالنكازؿ األسرية كالجنائية المتعمقة بج َُْٖ
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 ادلجحش انضبنش
 (ُ) أصش فرئط كٕسَٔب  ادلغزغذ يف يغبئم احلعبَخ

تقـك الحضانة عمى رعاية المحضكف كالمحافظة عميو كسبلمتو مف 
الضياع ، كيشترط في الحاضف أف تتكافر لديو القدرة عمى القياـ بشئكف 

أصيب الحاضف بمرض فيركس ككركنا المستجد، ىؿ تعد ىذه  المحضكف، فإذا
 اإلصابة بو سببان مف أسباب سقكط حؽ الحضانة ؟ىذا ما سكؼ أبينو 

 فيما يأتي:   
 :احلعبَخحك يٍ أعجبة عمٕغ  ادلؼذ٘ عججبً  فرئط كٕسَٔبيذٖ اػزجبس 

اتفؽ الفقياء عمى أنو البد أف تككف لدل الحاضف القدرة عمى القياـ 
ف المحضكف، كرعايتو، كصيانتو ؛ ألف حفظ المحضكف كالقياـ عمى بشؤك 

 .  (ِ) بيف الفقياء مصالحو كرعايتو قدره متفؽ عميو
ىؿ ُٗككفيد–إذا أصيب الحاضف بمرض فيركس ككركنا المستجد ف
 حؽ الحضانة أـ ال ؟ تمسقطان مف مسقطا يعد ذلؾ

                                                           

ف اختمفت الفاظ الفقياء إال أف معناىا كاحد (ُ) عرؼ الفقياء الحضانة بتعريفات متعددة كا 
مساكو عما يؤذيو  ،كمف ثـ يمكف تعريؼ الحضانة بأنيا" القياـ عمى حفظ المحضكف كا 
،كتربيتو لينمك، كذلؾ بعمؿ ما يصمحو ،كتعيده بطعامو كشرابو ،كغسمو كغسؿ ثيابو ، 

حاشية رد المحتار  ،َِِ/ٓبدائع الصنائع  يد نكمو كيقظتو ينظر في ذلؾ:كتع
 ،ِٔٓ/ِحاشية الدسكقي ، َِٕ/ْشرح الخرشي عمى مختصر خميؿ ، ْٖٓ/ّ

في معرفة  اإلنصاؼ ،ِْٓ/ّمغني المحتاج  ،ُٔ/ٖركضة الطالبيف كعمدة المفتيف 
المطمب في نياية  ،ِِْ/َُشرح منتيى االيرادات  ،ُْٔ/ٗالراجح مف الخبلؼ 

 .ٓٓٓ/ُٓدراية المذىب 
، ٕٗٓ/ٓ، التاج كاإلكميؿ ٔٓٓ-ٓٓٓ/ّ، حاشية ابف عابديف ُٕٗ/ْالبحر الرائؽ  (ِ)

، مغني المحتاج ِٖٓ/ِ، الشرح الكبير لمدردير ُُِ/ْشرح مختصر خميؿ لمخرشي 
، كشاؼ القناع  ْْٖ/ّ، أسنى المطالب ُِٓاألشباه كالنظائر لمسيكطي  ُٕٗ/ٓ
 .ُّْ/َُى ، المحمْٗٗ/ٓ
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كأدلتيـ في  لبياف حكـ ىذه المسألة البد لنا مف بياف آراء الفقياء
 المرض المعدم المسقط لحؽ الحضانة كضابطو كذلؾ عمى النحك التالي:

اتفؽ الفقياء عمى أف المرض المعدم مسقط لمحضانة إذا كاف مضران 
 بالمحضكف، كضابطو: ما تحقؽ فيو أحد كصفيف :

ككنو مانعان لمحاضف مف القياـ بحؽ المحضكف، مشغبلن لو عف  :األٔلانٕصف 
 .(ُ) عايتوتدبر أمره كر 

إذا خشي عمى المحضكف الضرر مف انتقاؿ المرض المعدم  :انضبَٙانٕصف 
  .كالجذاـ كنحكه (ِ)إليو

أف أما إذا لـ يكف المرض المعدم مضران بو كالزكاـ كنحكه، كضابطو: 
يرجى زكالو كال يخشى الضرر بانتقالو إليو ،كال يشغمو عف رعايتو، فالتحقيؽ أنو 

 -الجميع أيضان كذلؾ ألمكر : سقط الحضانة عند تال 
 ف تفسير الضر عند مف قاؿ بأف الخفيؼ غير مانع مف الحضانة أ:  األٔل

 .(ّ)جميع العاىات التي يخشى حدكث مثميا بالكلد .. "" … 
فأما غير العاىات كالزكاـ كنحكه مما يرجى زكالو ،كال يخشى ضرره 

 ضف.عمى المحضكف أك ييشغؿ عف رعايتو، فبل يسقط حؽ الحا

                                                           

، ِٔٗ، الكافي البف عبد البر صػ ٕٔ/ِ، الفكاكو الدكاني  ُٖٔ/ٔالمنتقى لمباجي  (ُ)
، أسنى المطالب َِٓ/ُُ، الحاكم الكبير لمماكردم  َٓٓ/ٔركضة الطالبيف 

 .   ِْٗ/ِ، اإلقناع لمشربيني َُْ/ْ، الغرر البيية ْْٖ/ّ
حاشية قميكبي  ، ُِِ-ُُِ/ْ ، شرح مختصر خميؿ لمخرشي ٕٗٓ/ٓالتاج كاإلكميؿ  (ِ)

، مطالب  ْٗٗ/ٓ، كشاؼ القناع  ُِٓ-َِٓ/ْ، حاشية الجمؿ  ُٗ/ْ كعميرة
،  ّٗٓ/ٖ، تحفة المحتاج ّْٖ، األشباه كالنظائر لمسيكطي صػ ٕٔٔ/ٓأكلي النيى 

 .ْٔٗ/ِ، أسنى المطالب ِٕٔ/ّ، شرح منتيى اإلرادات ُٕٗ/ٓمغني المحتاج 
، الشرح الكبير ُٖٔ/ِ.كينظر : حاشية العدكم  ُِِ/ْشرح مختصر خميؿ لمخرشي  (ّ)

 . ِٖٓ/ِلمدردير 
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: إف مف أطمؽ الحكـ بسقكط الحضانة بالمرض المعدم عممكا ذلؾ  انضبَٙ
، كما (ُ)… " ألنو يخشى عمى الكلد مف لبنيا كمخالطتيا  بقكليـ : "

 كاف فيو ضرر عميو . يخشى عمى الكلد منو ىك ما
في سقوط حق الحضانة بالمرض المعدي إذا  اختمفوا الفقياء إال أن

 ، وكان خالفيم عمى قولين :المصاب يرغ كان المباشر لمحضانة
 : إف حقو في الحضانة ال يسقط إذا كاف يديرىا بنظره  انمٕل األٔل

لى ىذا القكؿ ذىب بعض الشافعية  كيباشرىا غيره .  . (ِ)كا 
 :(ٓ)، كالحنابمة(ْ)، كالشافعية(ّ)المالكية كىـ: فقياءذىب جميكر ال:انمٕل انضبَٙ

 دم مطمقان كلك كاف المباشر ليا غيره .إلى سقكط الحضانة بالمرض المع
 األدنخ:

والقياس  القائل بعدم سقوط حق الحضانة بالمعقول :أدنخ اصحبة انشأ٘ األٔل
 وذلك كما يمي:

إف عمة سقكط حؽ الحاضف المصاب ىي خكؼ العدكل، كىي  :أٔالً: ادلؼمٕل
 تحصؿ بالمخالطة، فإذا دبر األمكر بنظره، كباشرىا غيره انتفت العمة،

 .(ٔ)كالحكـ يدكر مع العمة كجكدان كعدمان 
                                                           

 .  ٕٔٔ/ٓ، مطالب أكلي النيى  ْٗٗ/ٓكشاؼ القناع  (ُ)
 َِْ-َُْ/ْ، البيجة البف الكردم  َِٓ/ْ، حاشية الجمؿ  ْٕٗ/ِأسنى المطالب  (ِ)

 .  ِْٖمع الشرح األنصارم ، شرح زيد بف رسبلف صػ
، شرح مختصر  ٕٗٓ/ٓ، التاج كاإلكميؿ  ُْٗ/ُانيف الفقيية ، القك  ُٖٔ/ٔالمنتقي  (ّ)

 . ُِِ-ُُِ/ْخميؿ الخرشي 
، األشباه كالنظائر  ُِٓ-َِٓ/ْ، حاشية الجمؿ ُٗ/ْ كعميرةحاشية قميكبي  (ْ)

، مغني المحتاج  ّٗٓ/ٖ، تحفة المحتاج ْٔٗ/ِ، أسنى المطالب ّْٖلمسيكطي صػ
ٓ/ُٕٗ . 

 . ِٕٔ/ّ، شرح منتيى اإلرادات  ٕٔٔ/ٓأكلي النيى ، مطالب  ْٗٗ/ٓكشاؼ القناع  (ٓ)
 .   ُِٓ-َِٓ/ْ، حاشية الجمؿ  َِْ-َُْ/ْشرح البيجة  (ٔ)
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 ف الحضانة تستمـز مخالطة المحضكف، كالمخالطة مف طرؽبأ َٕلش رنك
العدكل سكاءن كانت مف الحاضف مباشرة، أك ممف يباشرىا نيابة عنو، إذ 
 البد لممباشر مف مخالطة الحاضف المصاب، إذ قد ثبت أف 

ف لـ يصب المخالط لممصاب قد يككف ناقبلن لمعدكل إ لى شخص آخر، كا 
 .(ُ)ىك بالمرض

 األعمى كاألخرس كاألصـ، فكما أف ىؤالء  يعم قياس الحضانة :صبًَٛب: انمٛبط
، فكذا (ِ) كيباشرىا عنو ال حضانة ليـ إال أف يككف عندىـ مف يحضف

 المصاب بالمرض المعدم ال حضانة لو إال إذا كاف عنده مف يحضف
 لما فيو مف رة عمى الحضانة بنفسو ، بجامع عدـ القدكيباشرىا عنو

 . عمة تمنعو
 َٕلش نك يٍ ٔعٓني:

 .فبل يصح: إنو قياس عمى مسألة مختمؼ فييا  األٔلانٕعّ 
أف  ألف، أيضا ال يصح ألنو قياس مع الفارؽ ىذا القياس أف:  انضبَٙانٕعّ 

العمة في منع األعمى كاألخرس كاألصـ مف الحضانة ىي عدـ القدرة 
المصاب بالمرض المعدم فعمة  بأمكر الحضانة بنفسو، أماعمى القياـ 

 المنع ىي خكؼ العدكل، ال عدـ القدرة عمى القياـ بأمكر الحضانة .
عـزذنـٕا أدنخ أصحبة انشا٘ انضبَٙ انمبئم ثغمٕغ حك احلعبَخ ثبدلشض ادلذػٙ: ا

 :ػهٗ رنك ثبنغُخ ٔادلؼمٕل
قاؿ : " ال يكرد ممرض  أف النبي  :ما ركاه أبك ىريرة -ُ:أٔالً: انغُخ

 .(ّ) " عمى مصح
                                                           

 .  ٗٔمحمد عمى البار صػد/مقدمة كتاب ما ركاه الكاعكف في أخبار الطاعكف لمسيكطي  (ُ)
الفكاكو ، َِْ-َُْ/ْالبيجة البف الكردم مع الشرح ، ٔٓٓ/ّحاشية ابف عابديف (ِ)

 ، ككشاؼ القناعٓ/ْفتاكل الرممي  ،ُِٓلمسيكطي األشباه كالنظائر،ٕٔ/ِدكانيال
ٓ/ْْٖ-ْْٗ. 

 ( سبؽ تخريجو  .  ّ)
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 . (ُ) "" فر مف المجذـك فرارؾ مف األسد :كقكلو  -ِ
إنا قد "  : لمرجؿ الذم كاف في كفد ثقيؼ فأرسؿ إليو النبي قكلو -ّ

  (ِ)بايعناؾ فارجع" 
 ٔعّ انذالنــخ يٍ األحبدٚـش انغـبثمـخ : 

مرضى مرضان معديان، دلت األحاديث السابقة عمى النيي عف مخالطة ال
كاألمر باجتنابيـ حتى ال تؤدم المخالطة إلى إصابة السميـ بالمرض، 
كالحضانة تقتضي المخالطة، فدؿ ذلؾ عمى سقكط حؽ الحضانة 

 أمر المجذكـ بالرجكع كعدـ الدخكؿ  بالمرض المعدم، بؿ إنو 
 إلى المدينة.

" نيي بأف النيي في حديث "ال يكرد ممرض عمى مصح:  رنك َٕلـش
 .(ّ)نيي تحريـ، فيكره لو إيراد الممرض عمى المصح كال يحـر تنزيو ال

ال يسمـ لكـ أف النيي لمتنزيو، بؿ ىك نيي تحريـ، كذلؾ :  ٔجيــبة ػُّ
أنو كرد في بعض الركايات التأكيد عمى ذلؾ بقكلو " ال يكردفَّ ممرض 

لنفي" ال ،كاألصؿ في النيي أنو لمتحريـ، ككرد بمفظ ا (ْ)عمى مصح " 
 . (ٓ)يكرد "،كىك خبر بمعنى النيي

إنو يخشى عمى المحضكف اإلصابة بالمرض، كما يخشى  :صبًَٛب يٍ ادلؼمٕل
إنو ال يمـز أف يككف الناقؿ لممرض و، (ٔ)عميو مف لبف المصابة بو

                                                           

 ( سبؽ تخريجو  .ُ)
 ( سبؽ تخريجو .ِ)
، تحفة المحتاج  َُّ/ْ ، َّّ/ْ، شرح معاني اآلثار َِْ-َُْ/ْالغرر البيية  (ّ)

 .  ّٗٓ/ٖ، حكاشي الشركاني  ُِّ/ٕ، نياية المحتاج  ّٗٓ/ٖ
 .( سبؽ تخريجو ْ)
 .  ِِْ/َُفتح البارم  (ٓ)
، الفكاكو الدكاني  ُِِ-ُُِ/ْ، شرح مختصر خميؿ لمخرشي  ُٖٓ/ِقكاعد العبلئي  (ٔ)

، الغرر البيية شرح  ِٖٓ/ِ، الشرح الكبير لمدردير  ُٖٔ/ِ، حاشية العدكم  ٕٔ/ِ
،  ْٗٗ/ٓ، كشاؼ القناع  ُِٓ-َِٓ/ْ، حاشية الجمؿ  َِْ-َُْ/ْالبيجة 

 .  ُِّ/ٕ، نياية المحتاج  ٕٔٔ/ٓمطالب أكلي النيى 
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مصاب بو، فقد يككف المباشر غير المصاب حامبلن لممرض كلـ تظير 
ف مف الحاضف المصاب، فتنتقؿ عميو أعراضو، فينقمو إلى المحضك 

 . (ُ)العدكل، كيقع المحذكر
 : انـرتعٛـح 

بعد ذكر أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتنيف أنو يمكف الجمع بيف األقكاؿ 
: إف أمكف أف يديرىا مف المتعارضة ،كالجمع أكلى مف الترجيح ،كذلؾ بأف يقاؿ

حصؿ لو لو حؽ الحضانة بنظره، كيباشرىا غيره ،كلـ يشغمو المرض أك ي
ال فبل،عنو  في الحضانة مخالطة بالمحضكف فبل ينتقؿ الحؽ ألف الطفؿ  كا 

كاألصؿ في الحضانة تحقيؽ  ،المحضكف مناعتو ضد المرض أقؿ مف الكبير
مصمحة المحضكف، كذلؾ جمعان بيف أدلة الحضانة ،كأدلة تجنب المصاب 
بالمرض المعدم، كتحصيبلن لحؽ المحضكف كالحاضف، كدفع الضر عف 

 المحضكف يككف بقدر اإلمكاف.
أف ما ذكره الفقياء مف األمراض المعدية كالمسقطة  :ٔثبنُظش إىل يب عجك ٚزجني

لحضانة الحاضف عمى المحضكف، كانت عمى سبيؿ المثاؿ كليس 
مف األمراض األخرل المعدية، كالمؤذية  ؾالحصر، ألنو قد تككف ىنا

مكجكدة في عيدىـ  حيث لـ تكفلممحضكف كلـ يتطرؽ إلييا الفقياء 
لذا يككف مف األفضؿ ترؾ مثؿ ىذه المستجد ُٗكمف ذلؾ فيركس ككركنا

األمكر إلى لجنة طبية مختصة تشخص المرض المعدم كالمؤذم 
لممحضكف، كيخشى عميو مف انتقاؿ المرض إليو سكاء كاف عف طريؽ 

حالة الحاضف ال تستدعي  تالمخالطة كالممس أك غيرىا  ،فإف كان
المحضكف لقصر مدة المرض، كعدـ تأثره بو، أك أنو يمكف  الخكؼ عمى

أف يتماثؿ لمشفاء منو في مدة قصيرة كيستطيع مف خبلليا بنظره أف يدير 

                                                           

مقدمة كتاب ما ركاه الكاعكف في أخبار الطاعكف لمسيكطي لمدكتكر محمد عمي البار  (ُ)
 .  ٗٔصػ
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المحضكف عف طريؽ مباشرة غيره، فبل تسقط الحضانة ،ألنو يمكف أف 
فتتحصؿ المصمحتاف، مصمحة  يمارسيا كيباشرىا عف طريؽ غيره،

اؿ العدكل بفيركس ككركنا المستجد إليو، المحضكف بتأمينو مف انتق
كتحقؽ مصمحة الحاضف ببقاء حضانتو عمى المحضكف إذ يديرىا بنظره 

أما  ،،كما ذىب إلى ذلؾ أصحاب الرأم األكؿعف طريؽ مباشرة غيره لو 
أك أصبحت حالتو ميئكس  الحاضف غير مرجك الشفاء،مرض اذا كاف 

مما قد يتضرر منو المحضكف أك تعسر معرفة مدل تمثمو لمشفاء،  منيا،
فإف األمر متركؾ لتقدير القاضي في اعتبار المرض المعدم مسقطان مف 

 .(ُ)م أىؿ الخبرة في ذلؾأاستنادان إلى ر أـ ال؟ مسقطات الحضانة 
 
 

* * * * * * 
 

                                                           

 .. بتصرؼِّالنكازؿ األسرية الجنائية المتعمقة بجائحة ككركنا المستجد صػ (ُ)
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 ادلجحش انشاثغ
 (ُ) أصش فرئط كٕسَٔب ادلغزغذ يف يغبئم انشظبػخ

و صيانة كسبلمة لو مف الرضاعة حؽ طبيعي لمرضيع عمى أم 
اليبلؾ، فإذا أصيبت األـ بمرض فيركس ككركنا المعدم ىؿ يعد ذلؾ مانعان ليا 
مف الرضاعة خكفان عمى الطفؿ مف اإلصابة بالمرض ؟،ككذا لك كاف الطفؿ ىك 

 المصاب بفيركس كركنا. ىذا ما سكؼ أتناكلو في المطالب اآلتية:
 األٔلادلطهت 

 ٍ أيّ ادلصبثخ ثفرئط كٕسَٔب ادلغزغذحكى إسظبع انطفم انغهٛى ي
ىيأ اهلل سبحانو كتعالى لمجنيف في بطف أمو غذاءن يناسب كضعو عبر 
الحبؿ السرم، فإذا خرج مف ذلؾ القرار المكيف إلى الدنيا ىيأ لو غذاءن جاىزان 

عمى الحياة، ذلؾ الغذاء  –بإذف اهلل تعالى  –يناسب حياتو الجديدة تجعمو قادران 
 مو .ىك لبف أ

كتغذية الطفؿ بمبف أمو في شيكره األكلى ضركرية كميمة جدان كتكمف 
 :ِ()تمؾ األىمية في اآلتي

احتكاء لبف األـ عمى العناصر الغذائية األساسية التي يحتاجيا الطفؿ، مف  -ُ
المكاد البركتينية كالنشكية كاألمبلح كالحديد كالكالسيـك كغيرىا، بمقادير 

 تناسب احتياج جسمو .
                                                           

الرضاعة ك : امتصاص الثدم، كشرب لبنوعمى في المغة ةالرَّضاعتطمؽ :  الرضاعة لغة( ُ)
ف اختمفت في الفاظيا إال أف معناىا كاحد عرؼ الفقياء الرضاعة بتعريفات  :اصطالحاً  كا 

أك  ان لمبف خالص فيك مص الرضيع حقيقة أك حكمان  ":كبالتالي يمكف تعريؼ الرضاعة بأنو
، القامكس المحيط َُِِ/ّ،الصحاح لمجكىرم  ُِٓ/ٖلساف العرب ،)  "غالبابغيره مختمط 

 ،َُِ/ِسيؿ المدارؾ ، أّّٖ/ْ،البناية شرح اليداية  ُُٖ/ِتبييف الحقائؽ ك  ،ِِٕص
 .(ِْْ/ٓكشاؼ القناع ، ُِٔ/ٕنياية المحتاج

 ،َِ د/محمكد قاسـ محمد .الناشر: مكتبة بساـ -ُٗأمراض الطفؿ المعدية كتمقيحاتو  ص  (ِ)
 الناشر: ذات السبلسؿ . ِٗ د الصادؽ/محمالطفؿ في حاؿ الصحة كفي حاؿ المرض د

 الككيت.
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د الرضاعة في بناء الجياز المناعي لمطفؿ ،مما يقمؿ مف فرص تساع -ِ
 اإلصابة بأمراض الجياز اليضمي كحاالت االلتياب الرئكم كنزالت البرد

، قاؿ في ُ()أكؿ المبف بعد الكالدة كىك ما يسمى بالمبأ  رضاعة كخاصة في
 .": " الكلد ال يعيش إال بو في الغالب ِ()المغني عنو

إصابة األـ بيشاشة العظاـ، حيث تساعد الرضاعة  أنيا تقمؿ مف خطر -ّ
 الجسـ عمى امتصاص الكالسيـك بشكؿ أفضؿ.

إنو ذك درجة حرارة مثالية مناسبة لمطفؿ، كال يسبب أم نكع مف أنكاع  -ْ
 . الحساسية

َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن  ﴿كأكلى الناس بإرضاع الطفؿ أمو، قاؿ تعالى : 
.  : " ْ()في أحكاـ القرآف  . قاؿ ّ()﴾..َأْواَلَدُىنَّ

فيل تمنع دي، لكن لو كانت اْلم مصابة بمرض فيروس كورونا المع
 ال ؟  ممن إرضاع طفميا أ
بياف ما ذكره أىؿ الطب في حكـ المسألة ال بد مف  حتى يتضح الحكـ

 ،فأقكؿ:المصابة  األـ إمكانية انتقاؿ المرض إلى الرضيع عف طريؽ لبف حكؿ
 .ادلصبثخ األو ل ادلشض إىل انشظٛغ ػٍ طشٚك ننبإيكبَٛخ اَزمب أٔال 

أكدت التقارير المتعددة الكاردة مف منظمة الصحة العالمية كبعض 
المؤسسات الحككمية كعف بعض األطباء أف فرض كجكد كميات كبيرة مف 

 .(ٓ)فيركس ككركنا في حميب األـ ضئيمة لمغاية كلكنيـ لـ يستبعدكا كجكده كميان 
                                                           

 ْٗٓالمبأ:الـ بعدىا الـ مشددة مكسكرة كىك أكؿ المبف عند الكالدة.ينظر:المصباح المنير (ُ)
 . ُِٕ/ٖالمغني البف قدامة  (ِ)
 .(ِّّاآلية رقـ ) مف ( سكرة البقرة ، ّ)
 . ٔٓٓ/ُأحكاـ القرآف  لمجصاص  (ْ)
لمية عمى شبكة االنترنت ،كمكقع كزارة الصحة كالسكاف المصرية عمى مكقع منظمة الصحة العا (ٓ)

 الفيس بكؾ.
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با ترجي "كبير مستشارم إدارة شئكف الصحة كالبحكث  "انشك  :فقد ذكر
لـ نتمكف حتى اآلف مف رصد  " اإلنجابية في منظمة الصحة العالمية أنو :

 .(ُ)بف األـ" لفيركس حي في 
كأكضحت مراكز السيطرة عمى األمراض كالكقاية منيا بالكاليات 

 طفبلن كلدكا (:َُِ)أف ىناؾ دراسة أجرية عمى عدد المتحدة االمريكية :
نا المستجد في ثبلث مستشفيات في رك سيدة مصابة بفيركس كك (  ُُٔ)ػل

مايك كتـ ُٕمارس ك( ِِ )مدينة نيكيكرؾ بالكاليات المتحدة في الفترة ما بيف
 ،تبيف كجكد الفيركس في حميب الثدم،كلـ يراء اختبار ككركنا لجميع األطفاؿجإ

مة ة التي تعمؿ عمى مقاك دكأف حميب الثدم غني جدان باألجساـ المضا
كاألمراض .لذا حثت منظمات الحمؿ كالكالدة األمريكية عمى  ،الفيركسات

 مكاصمة األميات لمرضاعة الطبيعية خبلؿ تفشي المرض.
كقد حسمت منظمة الصحة العالمية ذلؾ بقكليا:" إف الفكائد التي تكفرىا 

 كس مف األميات الرضاعة الطبيعية تفكؽ إلى حد كبير مخاطر انتقاؿ الفير 
 . (ِ)إلى الرضع" 

كما زاؿ األمر في حاجة إلى دراسة بشكؿ أكسع عمى عدد كبير مف 
المشاركتيف لمعرفة امكانية انتقاؿ فيركس ككركنا مف األـ إلى الطفؿ المصاب 

 عف طريؽ الرضاعة.
كميما يكف مف أمر، فاحتماؿ انتقاؿ المرض عمى طريؽ لبف األـ 

ككجد مف  ،حتماالن ضعيفان، فمك تأكد كجكده في لبف األـا احتماؿ كارده، كلك كاف
األطفاؿ مف انتقؿ إليو المرض بسبب الرضاع، فيؿ يحؽ لؤلـ المطالبة 

ىذا ما سكؼ  بإرضاعو؟ أك تجبر عمى ترؾ إرضاعو خشية إصابتو بالمرض؟
 أتناكلو في المسألة التالية:

                                                           

 ىؿ ينتقؿ فيركس ككركنا عف طريؽ الرضاعة الطبيعية مقاؿ منشكر عمى شبكة االنترنت . (ُ)
فيركس ككركنا المستجد دليؿ إرشادم لمحامؿ كالمرضعات كاألطفاؿ. منشكر عمى شبكة  (ِ)

 .مي لمنظمة الصحة العالمية األنترنت ،كالمكقع الرس
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 َب:صبَٛب حكى إسظبع انطفم يٍ أيّ ادلصبثخ ثفرئط كٕسٔ
لبياف حكـ ارضاع الطفؿ السميـ مف أمو المصابة بفيركس ككركنا يجب 

 أف نفرؽ بيف حالتيف:
أف يخشى عمى الطفؿ اليبلؾ إذا لـ يرضع مف أمو بأف لـ يقبؿ :  احلبنخ األٔىل

ثدم غيرىا أك كاف في ببلد فقيرة ال يكجد بيا بديؿ عف لبف أمو 
لبف أمو ىبلؿ متحقؽ كال  كاأللباف المجففة الخاصة باألطفاؿ، فتركو

شؾ، كرضاعو منيا احتماؿ السبلمة فيو كبير، إذ قد ال ينتقؿ المرض 
بسبب الرضاع لتعارضو مع أسباب أخرل، كالدراسات التي ذكرت 
احتماؿ االنتقاؿ قميمة، كنسبة السبلمة عالية جدان، فينا يجب عمى األـ 

جراءات إة كاتباع القياـ بإرضاع طفميا مع اتخاذ اإلجراءات االحتياطي
 ثناء الرضاعة منيا:أالكقاية كالسبلمة 

 ارتداء الكمامة اثناء الرضاعة .-ٔ
 غسؿ اليديف كالثدم بشكؿ جيد قبؿ الرضاعة.-ِ
الفصؿ بيف األـ كالرضيع اثناء النكـ .كال شؾ أف المرض قد ينتقؿ -ّ

مف األـ إلى الطفؿ المصاب عف طريؽ مبلمسة األـ لمطفؿ أك 
 .(ُ)رزاز التنفسي أثناء الرضاعة مف خبلؿ ال

كقد أكجب أىؿ العمـ عمى األـ إرضاع طفميا إذا خشي عميو  ىذا
  .ِ()اليبلؾ 

 الطفؿ بدال مف أمو المصابة أف يكجد مف يقكـ بإرضاع:  (ٖ)احلبنخ انضبَٛخ
الرضاعة البديمة كاأللباف المجففة يعتمد الطفؿ عمى أك  بفيركس ككركنا

فينا اف ىناؾ خشية حقيقة عمى سبلمة الطفؿ، كك الخاصة باألطفاؿ،
                                                           

ىؿ يبتقؿ فيركس ككركنا خبلؿ الرضاعة الطبيعية مقاؿ ؿ /أمنية قبلككف منشكر عمى شبكة  (ُ)
 االنترنت. 

ركضة الطالبيف ،ِْٗ-ِْٖ/ْأحكاـ القرآف البف العربي  ، َْ/ْ( بدائع الصنائع لمكاساني ِ) 
 .ُٔٔ/َُف حـز.المغني الب ِّْ/ّكشاؼ القناع لمبيكتي ، ٖٖ/ٗلمنككم 

، رؤية اسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض ُْٗ/ْ( مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي العدد التاسع (ّ
مجمة الشريعة كالدراسات االسبلمية الككيت ِٕ، كااليدز كمشاكمو صَّٓااليدز ص 

 .َُِ/ِٖالعدد
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بعادان لو  تخير األـ بيف االمتناع عف إرضاعو حفاظان عمى سبلمتو، كا 
 ف أىا خاصة ك ؤ صابتيا بالمرض حتى يتـ شفاإعف الميالؾ مدة 

 مدة العبلج مف المرض قميمة جدان، حفاظان عمى الطفؿ كصيانة لو 
 .مف اإلصابة 

إال أنو يختمؼ عف  ب ٚؼذ يشظب يؼذٚبً ْزا ٔإٌ كبٌ فرئط كٕسَٔ
األمراض المعدية األخرل مف حيث قابميتو لمشفاء كمدة ذلؾ، كبالتالي 
لف تتضرر األـ كال الطفؿ في ىذه الحالة، فإف أبت عدـ تركو كجب 

جراءات االحترازية عند الرضاعة كتعامميا مع الرضيع، عمييا اتخاذ اإل
  . مع ضركرة أخذ رأم أىؿ الطب في ذلؾ

صابتو  كمعمكـ أف الرضيع ال زاؿ جياز المناعة لديو في طكر النمك، كا 
بالمرض تضعؼ المناعة لديو، كتجعمو معرضان لؤلمراض األخرل التي 
قد تؤدم إلى ىبلكو، فرضاع الطفؿ مف امرأة أخرل سميمة أك باأللباف 

 المجففة البديمة أكثر أمنان كال شؾ .
زالتو، كالنيي عف التعرض لمتيمكة، قد جاءت الشريعة بدفع الضرر لك  كا 

كالضرر كاجب دفعو ما ، ُ(){َوال ُتْمُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْيُمَكةِ }قاؿ تعالى : 
أمكف، كفي إرضاعيا لو احتماؿ كارد النتقاؿ المرض إليو، خاصة إذا كاف 

 المرض المعدم مما يسبب الكفاة أك ال عبلج لو.
 

* * * * * * 
 

                                                           

 .(ُٓٗاآلية رقـ )  مف( سكرة البقرة ُ)
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 بَٙادلطهت انض
 حكى اسرعبع انطفم ادلصبة ثٕثبء كٕسَٔب يٍ أيّ انغهًٛخ

أقؿ عرضة  -كخاصة الرضع-في تقارير طبيو أف األطفاؿ ذكر األطباء
( ٓ-ُلئلصابة بفيركس ككركنا مف البالغيف، كأف نسبة اإلصابة تتراكح ما بيف )

مف نسبة اإلصابة بالمرض كأف اعراض اإلصابة بالمرض لدل األطفاؿ تككف 
بكثير مف البالغيف كغالبا ما تككف إصابة األطفاؿ بالمرض نتيجة  أخؼ

انتقاؿ المرض المعدم مف الطفؿ احتماؿ ف كعمى ىذا فإ (ُ)مخالطتيـ لمبالغيف
 . احتماؿ كاردإلى أمو عف طريؽ الرضاع 

إذا أصيب الطفؿ الرضيع بالمرض المعدم، ككانت المرضع سميمة ف
 .متناع عف إرضاعو ؟فيؿ ليا الحؽ في اال مف ىذا المرض

تقدـ أف األـ ال تجبر عمى إرضاعو عند جميكر أىؿ العمـ، إال إذا 
ضركرة إلرضاعو، كأف لـ يكجد غيرىا أك لـ يقبؿ ثدم غيرىا فتجبر  ةكاف ثم

 .(ِ)عمى ذلؾ بإجماع العمماء 
ىؿ ىذا الحكـ ينطبؽ أيضان عمى ما لك كاف بالطفؿ مرض معدو  :لكف

 ـ ؟يخشى انتقالو إلى األ
 ال خيهٕ األيش يٍ حبنزني :نإلعبثخ ػٍ ْزا انغؤال ألٕل 

مدة - غير مباشربطريؽ إف أمكف أف يككف إرضاع الطفؿ  : احلبنخ األٔىل
 -إصابة الطفؿ بالمرض كخشية األـ عمى نفسيا مف اإلصابة بالمرض 

كجب العمؿ بو ألننا بذلؾ  ،بأف يسحب المبف مف الثدم ثـ يعطى لمطفؿ
 والثانية: حصكؿ الطفؿ عمى لبف أمو،  اْلولىحتيف معان، نحقؽ المصم

 عدـ حرماف األـ مف إرضاع طفميا .
                                                           

راسة منشكرة عمى شبكة االنترنت ،كاالطفاؿ ال ينقمكف عدكل األطفاؿ ال ينقمكف عدكل ككفيد د (ُ)
 ككركنا لمبالغيف، مكقع منظمة الصحة العالمية عمى شبكة االنترنت.

؛ الشرح الصغير ُِِ/ّ؛ حاشية رد المحتار البف عابديف َُٔ/ّأحكاـ القرآف لمقرطبي (ِ)
 . ْٕٖ/ٓكتي؛ كشاؼ القناع لمبيَْٓ/ّ؛ مغنى المحتاج لمشربيني ُّٔ/ّلمدردير
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األـ كالحميب المجفؼ البديمة عف لبف  غذيةككذا األمر إذا كجدت األ
بارتكاب  ارضت مفسدتاف ركعي أعظميما ضرران ؛ ألنو إذا تعفيعدؿ إلييا

مف ضرر ترؾ  أخفيما، كال شؾ أف ضرر إصابة األـ بالمرض أعظـ
 الطفؿ لبف أمو إلى طعاـ بديؿ لو .

 ممكنان  كف الرضاع غير المباشريأال يكجد بديؿ لمبف األـ، كلـ  :احلبنخ انضبَٛخ
 فما الحكـ ؟

فينا يمـز األـ إرضاعو قياسان عمى ما لك لـ يقبؿ ثدم غيرىا بجامع تحقؽ 
ضرر حصكؿ اليبلؾ لمرضيع في كؿ منيما لعدـ إرضاعو، كلك حصؿ ليا 

 فينا مفسدتاف : . (ُ)، مع اتخاذ اإلجراءات االحترازية عند الرضاعة بذلؾ
 ىبلؾ الطفؿ إذا لـ يرضع لبف أمو، كىذه المفسدة متيقنة . : األٔىل

 إصابة األـ بالمرض المعدم إذا رضع الطفؿ منيا، كىذه  :انضبَٛخ 
 مفسدة محتممة .

أعظـ، قاؿ في قكاعد  ند أىؿ العمـ أف مفسدة ذىاب األركاحعكقد تقرر 
كالمفسدتاف متعارضتاف،  :"... تحمؿ أخؼ المفسدتيف دفعان ألعظميا".(ِ)األحكاـ

فتراعى األعظـ منيما بارتكاب أخفيما، كتراعى المتيقنة بارتكاب المحتممة، إذ 
ىبلؾ الطفؿ إذا لـ يرضع المبف متيقف كال شؾ، أما إصابة األـ بالعدكل 

اتخاذ بعض االحتياطات عند الرضاعة :مثؿ  فمحتممة. مع حرص األـ عمى
كتجنب النـك مع الرضيع فترة ،الرضاعة  دبعقبؿ ك ارتداء الكمامة، كغسؿ الثدم 

 . كاهلل أعمـ .بإذف اهلل تعالى مرضو حتى يتـ شفائو
 

                                                           

، تفسير القرطبي ِْٗ-ِْٖ/ْ، أحكاـ القراف البف العربي ٔٓٓ/ُأحكاـ القراف لمجصاص  (ُ)
،كمغني ّْ/ِ،بداية المجتيد ّٗٓ/ٓ، كالتاج كاإلكميؿ ُٖٔ/ّكحاشية ابف عابديف ،ُٗٔ/ُٖ

، كالمحمى ُٖٗ/ٖ، كالمغني ْٖٖ-ْٕٖ/ٓ، ككشاؼ القناع ُٖٖ-ُٕٖ/ٓالمحتاج 
َُ/ُٔٔ. 

 . ْٕ/ُفي مصالح األناـ لمعز بف عبدالسبلـ ، ألحكاـ قكاعد ا (ِ)
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 ادلجحش اخلبيظ
 أصش فرئط كٕسَٔب ػهٗ يغبئم ادلرياس

فإذا مات  (ُ)مف شركط اإلرث تحقؽ حياة الكارث بعد مكت المكرث 
الطاعكف كنحكه مف أسباب اليبلؾ  ا، كمكتكالمفقكد ىكالغرق –المتكارثاف معان 

 فميما حاالت : –العاـ كمثؿ المكتى بسبب جائحة ككركنا في مسألتنا ىذه 
نو، فإف الثاني يرث مف عي: أف يعمـ أف أحدىما مات أكالن كعرؼ ب احلبنخ األٔىل

 . (ِ)األكؿ ببل خبلؼ 
:أف يعمـ أنيما ماتا معان، كلـ يتقدـ أحدىما عمى اآلخر، فبل  ضبَٛخاحلبنخ ان

 . (ّ)تكارث بينيما بإجماع 
 :المتكارثيف مات أكالن  مف :أال يعمـ أم احلبنخ انضبنضخ

 –فييا خبلؼ بيف العمماء مف زمف الصحابة قد كقع ىذه المسألة 
 :كما يمىعمى قكليف  –رضي اهلل عنيـ 

ميكر الفقياء الحنفية، كالمالكية، كالشافعية  إلى منع : ذىب ج انمٕل األٔل
حياء، كىك قكؿ أبي ـ، كأف ماؿ كؿ كاحد منيـ لكرثتو األيالتكارث بين

بكر الصديؽ، كابف عباس ،كزيد بف ثابت، ..كغيرىـ مف الصحابة 
 . (ْ)كالتابعيف رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف 

                                                           

،حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير  ُِْ/ٔ، تبييف الحقائؽ  ٖٕٓ/ٔ( حاشية ابف عابديفُ)
،كشاؼ ِٔ/ّ،مغني المحتاج ّّ/ٔ، ركضة الطالبيف  ِْٗ/ِ، الفكاكو الدكاني ُِٕ/ْ

 . َْٓ/ْالقناع 
، المغني البف  ِٔ/ّ، مغني المحتاجِّٗ/ِ ،،جكاىر اإلكميؿ ُّْ/ٔتبييف الحقائؽ  (ِ)

 .َِٔ/ٔقدامة
 المراجع السابقة. (ّ)
، جكاىر اإلكميؿ شرح مختصر ٗٔٔ/ٗ، منح الجميؿ ٕٕٓ/ٖ، البحر الرائؽ ِٖ/ّالمبسكط  (ْ)

، المغني البف قدامة ّّ/ٔ،ركضة الطالبيف لمنككمِٔ/ّ،مغني المحتاج  ِّٗ/ِخميؿ 
 .ُّ/ٓ، الفركع البف مفمح ِٓٓ/ٕ



 ٕٕٓٓوالعشرون ديسمبر العدد السادس  -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة فقهية –وأثرها في مسائل األحوال الشخصية  91كوفيد  –جائحة فيروس كورونا  

ٕ٘٘ 
 

ؿ منيما المكتسب قبؿ المكت، يجرم التكارث بينيما في ماؿ ك :انمٕل انضبَٙ 
أما ما عاد ألحدىما فيما كرثو مف األخر فبل ميراث بينيما فيو. كىك 

 طاب كركاية عف عمر بف الخ –كـر اهلل كجيو –ماـ عمى قكؿ اإل
 كىك قكؿ  -رضى اهلل عنو  – كابف مسعكد –رضى اهلل عنو  –
 . (ُ)ماـ أحمد اإل

 حد كلـ يعمـ منيـ المتقدـ مف المتأخرأف مف ماتكا في حادث كا: انمٕل انضبنش
لى ىذا فإف الماؿ يككف مكقكفا ، حتى يتبيف األمر أك يصطمحكا .كا 

 . (ِ)ذىب أبك ثكر ،كشريح، كطائفة مف البصرييف 
 صحاب القول اْلول: أدلة اْلدلة :  أ

 :  اٜرٙ ثبنغُخ ٔادلؼمٕل ػهٗ انُحٕ األٔل انمبئم مبُغ انزٕاسسعزذل أصحبة انمٕل ا
 انغُخ:: ٔالً أ
–أف أبا بكر الصديؽ-رضى اهلل عنيما-ما ركاه خارجة بف زيد بف ثابت -ُ

َورََّث  ، أمر زيد بف ثابت بتكريث أصحاب اليمامة،-رضى اهلل عنو 
 .(ّ)«اْْلَْحَياَء ِمَن اْْلَْمَواِت ، َوَلْم ُيَورِِّث اْْلَْمَواَت َبْعَضُيْم ِمْن َبْعضٍ 

في الذيف ىمككا في طاعكف قضي –ى اهلل عنو رض–زيد بف ثابت  ركل أف-ِ
لقسمة –رضى اهلل عنو  –عمكاس حيف بعثو عمر بف الخطاب 

َأنَُّو َورََّث اْْلَْحَياَء ِمَن اْْلَْمَواِت َوَلْم ُيَورِِّث اْلَمْوَتى َبْعَضُيْم ِمْن  ميراثيـ،
 . (ْ)«َبْعٍض َوَكاَن َذِلَك َيْوَم اْلَحرَّةِ 

                                                           

 ، المغني  ّٗٔ/ْ، اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء  ْٓٓ/ْ( مختصر اختبلؼ العمماء ُ)
 .ّْٓ/ٕ اإلنصاؼ،  ّٖٕ/ٔالبف قدامة 

 .ِٓٓ/ٔي البف قدامة نالمغ، ّْٔ/ٕ اإلنصاؼ( ِ)
 حِٕٗ/َُ( ، كعبد الرزاؽ في مصنفو َْٕٕح)ُِٗ/ٓ( أخرجو: الدارقطني في سننو ّ)

 .سناد منقطعكقاؿ البييقي: اإل(ُُِّٖح)َْٔ/ُِبرل كالبييقي في سننو الك ، (ُُُٔٗ)
 .(ُُٔٔٗ) حِٕٗ/َُ.كالحديث أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو ِٓٓ/ٕ( المغنى البف قدامةْ)
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َأنَّ ُأمَّ ُكْمُثوٍم ِبْنَت محمد عف جعفر بف محمد عف أبيو عف عبد العزيز بف -ّ
اِئَحتَاِن ِفي الطَِّريِق  َعِميٍّ ُتُوفَِّيْت ِىَي َواْبُنَيا َزْيُد ْبُن ُعَمَر َفاْلَتَقِت الصَّ

 .(ُ)َفَمْم ُيْدَر َأيُُّيَما َماَت َقْبَل َصاِحِبِو َفَمْم َتِرْثُو َوَلْم َيِرْثَيا
ينت اآلثار السابقة أف مف ماتكا في حادث كاحد ال ب : ٔعّ انذالنخ

يرثكف بعضيـ البعض ،كلك كانكا يرثكف مف بعضيـ البعض لكجدنا أف 
 الصاحبة المذككريف كرثكىـ مف بعضيـ البعض، كلكف ىذا لـ يحدث.

 يٍ ادلؼمٕل:صبًَٛب: 
كط التكريث تحقؽ حياة الكارث بعد مكت مكرثو، كال يثبت التكريث ر أف مف ش-أ

 . (ِ)مع الشؾ في شرطو 
 .(ّ)مـ يرثو كالحمؿ ،إذا كضعتو ميتان كألنو لـ تعمـ حياتو حيف مكت مكرثو ف-ب
إف تكريث كؿ كاحد منيما خطأ يقينان، ألنو ال يخمك مف أف يككف مكتيما معان -ج

كتكريث السابؽ بالمكت كالميت معو خطأ يقينان  أك سبؽ أحدىما بو،
  . (ْ)؟مخالؼ لئلجماع فكيؼ يعمؿ بو 

 .(ٓ)إف كؿ أمريف حادثيف ال يعرؼ تاريخيما يجعؿ كأنيما كقعا معان -د
 اعزذل أصحبة انمٕل انضبَٙ انمبئم ثبنزٕسٚش  أدنخ أصحت انشأ٘ انضبَٙ:

 ثبنغُخ ٔادلؼمٕل:
 انغُخ:: أٔالً 
في طاعكف عمكاس أف –رضى اهلل عنو  –لما كتب إلى عمر بف الخطاب -ُ

ِمْن آِخرِِىْم، َفَكَتَب ِفي َذِلَك ِإَلى ُعَمَر، َفَكَتَب ُعَمُر َأْن  اْلَبْيِت َيُموُتونَ  أىؿ
  .(ٔ)"َورُِّثوا َبْعَضُيْم ِمْن َبْعضٍ 

                                                           

 ّٓٔ/ٔ( كقاؿ صحيح ،كالبييقي في الكبرل ََٖٗح) ّْٖ/ْ( أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ُ)
 (. َُُْح) ُِْ/ٓ( ، كالدار قطني في سننو ُِِْٓح)

 .ّّ/ٔركضة الطالبيف (  ِ)
 .ِٔ/ّمغني المحتاج  (  ّ)
 .(  المرجع السابؽ ْ)
 .ُٔٔ/ْبدائع الصنائع  (  ٓ)
  يكضعفو األلبان ِِّبرقـ َُٔ/ُ يرقخسعيد بف منصكر في سننو ، باب الغرقى كال :( أخرجؤ)

 .ُّٓ/ٔالغميؿ  إركاءفي 
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 : رنك ثٕعٓنيَٕلش 
يحمؿ عمى ما إذا –رضى اهلل عنو  –أف قكؿ عمر بف الخطاب  :انٕعّ األٔل

عمـ مكت المتأخر منيما لمجمع بيف األدلة، كىك أفضؿ مف العمؿ 
 ليؿ كاحد .بد

 –رضى اهلل عنو  –أف الركاية الصحيحة عف عمر بف الخطاب  :انٕعّ انضبَٙ
 أنو لـ يكرث األمكات مف األمكات، كلكنو كرث األحياء مف األمكات 

سئؿ عف قـك كقع عمييـ بيت ؟  ما ركم عف إياس المزني أف النبي  -ِ
 . (ُ)فقاؿ : " يرث بعضيـ مف بعض " 

 ا خبلؼ االجماع فبل حجة فيو.ف ىذأ -أ:  رنكَٕلش 
أف معنى ىذا الحديث أف يرث بعضيـ مف بعض إذا عمـ مكت المتأخر -ب

 كلى. منيما، فيرث الحي منيما الميت، جمعان بيف األدلة كىك األ
أف حياة كؿ كاحدة منيـ كانت ثابتة بيقيف، كاألصؿ بقاؤىا : صبًَٛب يٍ ادلؼمٕل

 . (ِ)زكؿ بالشؾإلى ما بعد مكت اآلخر، كاليقيف ال ي
 ثبدلؼمٕل: انشأ٘ انضبنش انمبئم ثبنزٕلفعزذل أصحبة ا أدنخ أصحبة انشأ٘ انضبنش :

ف األصؿ في الميراث ىك تحقؽ حياة الكارث بعد مكت مكرثو، كلـ يتحقؽ أ-ُ
حياة أحدىما بعد اآلخر عمى جية اليقيف، كما داـ لـ نتيقف ذلؾ كجب 

 ف .كقؼ الميراث حتى يتبيف عمى جية اليقي

                                                           

 ْْٕ/ِمي في سننو ( ، كالدار ُّّْْح)ُٕٓ/ٔ مصنفوابف أبي شيبة في (  أخرجو :ُ)
الغميؿ  إركاء(كضعؼ سنده في َِّح) َُٓ/ُ( ، كسعيد بف منصكر في سننو َّْٕح)
ٔ/ُّٓ. 

 .ّّ/ٗ(  البياف لمعمراني ِ)
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"أف اليقيف ال يزكؿ بالشؾ "، كمف تيقف الطيارة كشؾ في الحدث أك  -ِ
العكس، كاليقيف ىنا مكتيـ كالشؾ في حياة بعضيـ، كالشؾ ال يقدـ 

 عمى اليقيف، لذلؾ كجب تكقؼ التركة حتى يتحقؽ اليقيف .
االستحقاؽ ينبني عمى السبب، فمما لـ يتيقف السبب ال يثبت االستحقاؽ، -ّ

 .(ُ)الميراث فكجب التكقؼ كىك ىنا 
م األكؿ القائؿ بعدـ أقكاؿ الصحابة كالفقياء يترجح الر أبعد ذكر  انشاعح:

لـ يتحقؽ  اإلرثالتكارث بينيـ كيرثيـ األحياء مف كرثتيما، ألف شرط 
حدىما بعد أبينيما كىك تحقؽ حياة الكارث بعد مكت المكرث، كبقاء 

 شككؾ .اآلخر مشككؾ فيو، كالمكاريث ال تجب بال
  فإننا نظر يٍ يبد يف صيٍ ٔثبء كٕسَٔب ٔمل ٚؼهى انغبثك يًُٓب : ٔأيب
ذا كاف الكباء في بمد ما عمى درجة خفيفة مف المكت فيو، أك معمكمة إ -ٔ

متيقنة لكؿ متكفي فإف البقاء عمى التكريث ىك الراجح لمثابت لدل 
د كفاة كؿ ماكف العزؿ بتحديد ميعاأالفقياء نظران لقياـ المستشفيات ك 

العمـ حالة كتقييد ذلؾ في السجبلت ،أك يمكف معرفة ذلؾ مف خبلؿ 
بل فكتحديد زماف كميعاد كفاة كؿ حالة  -كعمـ التشريح مثبلن –الحديث 
 معرفة السابؽ مف البلحؽ منيما . بالتالي يصعب

حصاء المكتى في زماف إأما اذا تفشى الكباء كلـ يعد الناس يستطيعكف -ِ
لكثرة الكفيات كقمة  ر تحديد كقت كفاة كؿ حالة نظران أك تعذ ،كاحد
 فالحكـ عمى قكؿ الجميكر ىك األكلى . ،مكانياتاإل

 عمـأعمى ك أكاهلل 

                                                           

 .ِٗ/َّالمبسكط  ( ُ)
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 اخلبدتخ
الحمد هلل الذم بفضمو تتـ الصالحات، كبعكنو تقضى الحاجات، 
كالصبلة كالسبلـ عمى قدكة األناـ، كرسكؿ اإلسبلـ الذم تركنا عمى المحجة 

ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا إال ىالؾ صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو البيضاء 
 كمف اقتفى أثره كاستف بسنتو إلى يـك الديف، كبعد: 

فيذا البحث أردت فيو بياف بعض األمكر التي تحتاجيا األسرة المسممة 
ني أحمد  في حياتيا الزكجية كاالجتماعية، كخاصة في ظؿ جائحة ككركنا، كا 

عانتو كتيسيره كأسألو المزيد مف فضمو كتكصمت فيو إلى اهلل عمى تك  فيقو كا 
 النتائج كالتكصيات التالية:

 ْى انُزبئظ : أأٔال :
( يعد كباءن كمرضا معديان إال أنو ُٗإف فيركس ككركنا المستجد ) ككفيد -ُ

مكانية  يختمؼ عف األكبئة كاألمراض المعدية مف حيث طبيعة المرض كا 
 الشفاء منو كمدة ذلؾ.

فيركس التي تمنع انتشار كالسبلمة الصحية تباع االجراءات الكقائية ا -ِ
التجمعات  عكمن كالحجر الصحي، العزؿ -ُٗككفيد-ككركنا المستجد

 كغيرىا مف االجراءات المتبعة في ذلؾ. ...كالمصافحة كالتباعد بيف االفراد 
حفاظا عمى كياف األسرة، كسبلمة -ينبغي عمى كؿ كاحد مف الزكجيف  -ّ

 إذا أصيب بمرض مف األمراض المعدية أف يعمـ الطرؼ اآلخر -دىاأفرا
الكقاية البلزمة كما يراىا أىؿ الخبرة  كاالجراءاتكسائؿ ال؛ حتى يتخذ بذلؾ

إال عند بينيما ال يككف ذلؾ دافعا لمفرقة أمف األطباء إف أمكف ذلؾ، ك 
 . الضركرة

مف أسباب  -تجدفيركس ككركنا المس-أف الراجح اعتبار المرض المعدم  -ْ
بيف الزكجيف عند تعذر الشفاء منو أك استحالة ذلؾ كتضرر الطرؼ الفرقة 
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فممسميـ مف الزكجيف حؽ الفسخ لكجكد مرض معد بصاحبو كأف اآلخر ،
ضابط ذلؾ المرض أف يمنع مف االستمتاع ،كتخؿ بمقصكد النكاح، 

بان كلك إلى الكلد ،كأف ىذا الحؽ ثابته لمف كجد بصاحبو عي وكيخشى تعدي
كأف يرفع األمر إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسبان  كاف مف جنس ما بو

 .بعض استشارة أىؿ الخبرة في ذلؾ، كضرب أجؿ لمشفاء
شرعت الحضانة لرعاية المحضكف كالقياـ بشئكنو، كمف ثـ يجب أف تتكافر  -ٓ

  كرعايتو. في الحاضف القدرة عمى القياـ بشئكف المحضكف
إذا  -فيركس ككركنا المستجد- مصاب بالمرض المعدمإف الحاضف ال -ٔ

مشغبلن لو عف رعاية المحضكف، أك كاف مرضو مضران المرض كاف 
مدة مرضو، إال اذا تمت ممارسة  بالمحضكف، فيسقط حقو في الحضانة
 .الحضانة عف طريؽ الغير كتحت نظره 

ىا ،فإف األـ أكلى الناس برضاع كلدأف الرضاعة حؽ لمطفؿ الرضيع، كأف  -ٕ
كانت األـ مصابة بمرض ككركنا كتخشى انتقالو إلى طفميا عف طريؽ 

طفميا رضاعة مباشرة  مدة إصابتيا  كجب امتناعيا عف إرضاع الرضاع،
إال إذا خشي عمى الطفؿ اليبلؾ كلـ تكجد  حفاظان عمى سبلمتو،، بالمرض

 فالضركرات تبيح المحظكرات فيجب عمييا إرضاعو بدائؿ أخرم لمرضاعة
 لى الطفؿ.إمع اتخاذ االجراءات الكقائية التي تحكؿ دكف انتقاؿ العدكل 

 :انزٕصٛبدصبَٛب :
التكسع في دراسة جائحة ككركنا مف الناحية الطبية كالشرعية، لمكصكؿ  -ُ

قامة الكرش، كالندكاتإلى حقيقتيا ككيفية التغمب عمييا ،ك   كالمؤتمرات ،ا 
لمكصكؿ إلى التصكر  الشرعية العممية، كتكثيؽ الصمة بيف الطب كاألحكاـ

كالحكـ الفقيي المتسؽ مع المبادئ كاألصكؿ  ،العممي الصحيح لمنازلة
 كالقكاعد الشرعية.
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عبلـ المختمفة المرئية كالمسمكعة التكعية في كسائؿ اإلنشر العمؿ عمى  -ٕ
كالحث عمى اتباع  ، بمخاطر فيركس ككركنا ككيفية الكقاية منيا كالمقركءة

 .ية كالكقائية المتبعة في ذلؾ اإلجراءات الصح
العمؿ عمى تقكية الركابط األسرية ،كنشر ركح التسامح كالكد كتكثيؽ الصمة  -ٖ

بيف الزكجيف ،كأف يككف كبل منيما عكنا لصاحبو في مثؿ ىذه المحف، 
 كالصبر عمى ذلؾ، كأال يككف ذلؾ ذريعة لمتفرقة بيف الزكجيف إال 

 .عند الضركرة
 
 

* * * * * * 
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 فٓشط ادلصبدس ٔادلشاعغ
 ادلصذس أٔ ادلشعغ و

 عم يٍ أَضنّ .  –أٔال : انمشآٌ انكشٚى 
 صبَٛب : كزت انزفغري ٔػهٕيّ : 

 ي: أبى بكر محمد بف عبد اهلل األندلس يأحكاـ القرآف البف العرب  -ُ
طبعة : دار  -ىػ( ّْٓت) يالمعركؼ بابف العرب يالمالك

 بيركت )د.ت( .  –الكتب العممية 
طبعة :  مأحكاـ القرآف لمجصاص : تحقيؽ : محمد الصادؽ قمحاك   -ِ

 ق (. َُْٓ) -دار إحياء التراث العربي بيركت 
 )الجامع ألحكاـ القرآف( : محمد بف أحمد بف  يتفسير القرطب  -ّ

ىػ ُٕٔأبك عبد اهلل المتكفى سنة  يالقرطب مأبى بكر األنصار 
ة : دار الشعب طبع – يتحقيؽ : أحمد عبد العميـ البردكن -

 ىػ( . ُِّٕالطبعة الثانية ) –بالقاىرة 
 صبنضب : كزت احلذٚش ٔششٔحّ : 

إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ البف دقيؽ العيد : محمد بف عمى   -ْ
تقى الديف بف كىب بف مطبع القشيرم بف دقيؽ العيد 

 مطبعة : السنة المحمدية )د.ت( .  –ىػ( َِٕت)
كبلـ سيد األبرار لمحي الذيف أبي زكريا يحيى األذكار المنتخب مف   -ٓ

 :دار الفكر بيركت   طىػ  ٕٔٔبف شرؼ النككم المتكفي سنة ا
االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقطار فيما   -ٔ

تضمنو المكطأ مف معاني الرأم كاآلثار البف عبد البر ط : دار 
 .الكتب العممية بيركت ،الطبعة األكلى 

دار الكتب  :طبعةلمقاضي عياض كماؿ المعمـ بفكائد صحيح  مسمـ ا  -ٕ
 .العممية
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد البف عبد البر تحقيؽ   -ٖ

مصطفى بف أحمد العمكل، كمحمد عبد الكبير البكرم طبعة : 
  –كزارة عمكـ األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية بالمغرب ( 

 . (كمؤسسة قرطبة ق، ُّٕ
 في عمـ األثر لمحمد بف  التكضيح األبير لتذكرة ابف الممقف  -ٗ

 .الناشر : مكتبة أضكاء السمؼ  عبد الرحمف السخاكم
خبلصة البدر المينير: ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف   -َُ

الناشر:  ىػ(َْٖالشافعي المصرم )المتكفى:  عمي بف أحمد
-ىػَُُْألكلى، الطبعة: ا مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع

 .ـُٖٗٗ
الدراية في تخريج أحاديث اليداية: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف   -ُُ

الناشر :  ىػ(ِٖٓمحمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى : 
 .بيركت –دار المعرفة 

زاد المعاد فى ىدل خير العباد البف قيـ الجكزية : محمد بف أيكب   -ُِ
ىػ( ُٕٓبى عبد اهلل ت)بف سعد زيف الديف الزرعي الدمشقي أا
طبعة:  –تحقيؽ : شعيب األرناؤكط  كعبد القادر األرناؤكط  –

 –الككيت  –بيركت  –مؤسسة الرسالة كمكتبة المنار اإلسبلمية 
 .ـ( ُٖٔٗ -ىػ َُْٕالطبعة الرابعة عشر )

: محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف  سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ  -ُّ
لصنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، محمد الحسني، الكحبلني ثـ ا

الناشر: مكتبة  ىػ(ُُِٖالمعركؼ كأسبلفو باألمير )المتكفى: 
الطبعة: الرابعة  مصر –مصطفى البابي الحمبي القاىرة 

 ـَُٔٗىػ/ ُّٕٗ
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
ىػ( ِّٕسنف ابف ماجة : ألبى عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ت)  -ُْ

 –ر الفكر طبعة : دا –تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي  –
 بيركت )د.ت( . 

سنف أبى داكد : اإلماـ سميماف بف األشعث أبى داكد األزدم   -ُٓ
ىػ( تحقيؽ : محمد محى الديف عبد الحميد ِٕٓالسجستاني ت)

 طبعة : دار الفكر )د.ت(. –
ىػ( تحقيؽ : أحمد ِٕٗسنف الترمذم : محمد بف عيسى بف تنكرة ت)  -ُٔ

 –التراث العربي محمد شاكر كآخريف، طبعة : دار إحياء 
 بيركت )د.ت( . 

 مالبغداد ي: لعمى بف عمر أبى الحسف الدارقطن يسنف الدارقطن  -ُٕ
طبعة :  - يتحقيؽ : السيد عبد اهلل ىاشـ المدن -ىػ(ّٖٓت)

 ـ( ُٔٔٗىػ ُّٖٔبيركت ) –دار المعرفة 
: أبى بكر أحمد بف الحسيف عمى بف مكسى  يالسنف الكبرل لمبييق  -ُٖ

 –تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا  –  ىػ(ْٖٓت) يالبييق
 ـ( ُْٗٗ-ىػُُْْالبار بمكة المكرمة ) طبعة : مكتبة دار

سنف سعيد ابف منصكر أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة   -ُٗ
 ىػ.َُّْالخرساني .الناشر: الدار السمفية اليند ط: األكلى 

بف  يعمى مكطأ اإلماـ مالؾ : لمحمد بف عبد الباق يشرح الزرقان  -َِ
 –طبعة : دار الكتب العممية  –ىػ( ُُِِت) ييكسؼ الزرقان

 .ىػ(  ُُُْالطبعة األكلى ) –بيركت 
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
شرح النككم عمى صحيح مسمـ أبك زكريا محيي الديف يحيى بف   -ُِ

 .طبعة دار احياء التراث العربي (ىػٕٔٔشرؼ النككم )المتكفى: 
ـ صحيح ابف حباف : محمد بف حباف بف أحمد بف حباف أبك حات  -ِِ

 –تحقيؽ : شعيب األرناؤكط  –ىػ( ّْٓت) يالسجستان يالتميم
 -ىػُُْْالطبعة الثانية ) –بيركت  –طبعة : مؤسسة الرسالة 

 ـ( . ُّٗٗ
: محمد بف إسماعيؿ أبى عبد اهلل بف إبراىيـ بف  مصحيح البخار   -ِّ

تحقيؽ / مصطفى ديب  –ىػ( ِٔٓالمتكفى ) مالمغيرة البخار 
الطبعة  –بيركت  –كثير كاليمامة طبعة : دار ابف  –البغا 

 ـ( .ُٕٖٗ -ىػَُْٕالثالثة )
صحيح سنف أبي داككد محمد ناصر الديف األلباني الناشر مكتبة   -ِْ

 َالمعارؼ لمنشر كالتكزيع
صحيح سنف الترمذم محمد ناصر الديف األلباني الناشر :مكتبة   -ِٓ

 ـ.ُٖٗٗىػ ُُْٗالمعارؼ 
 م، النيسابكر محسيف، القشير صحيح مسمـ : لمسمـ بف الحجاج أبى ال  -ِٔ

بيركت  – يطبعة : دار إحياء التراث العرب –ىػ( ُِٔت)
 .  يتحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباق –)د.ت( 

بك محمد محمكد بف أحمد بف اعمدة القارم شرح صحيح البخارم   -ِٕ
)المتكفى:  يبدر الديف العين يمكسى بف أحمد بف حسيف الحنف

 .لعربيط: دار احياء التراث ا (ىػٖٓٓ
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
 م: لمحمكد بف عمر الزمخشر  مالفائؽ فى غريب الحديث لمزمخشر   -ِٖ

طبعة : دار  – متحقيؽ : عمى محمد البيجاك  –ىػ( ّٖٓت)
 لبناف )د.ت( .  –بيركت  –المعرفة 

: تحقيؽ :  يالبف حجر العسقبلن مشرح صحيح البخار  مفتح البار   -ِٗ
دار طبعة :  –محمد فؤاد عبد الباقى كمحب الديف الخطيب 

 ىػ(.ُّٕٗبيركت ) –المعرفة 
لممناكم ط : المكتبة التجارية  شرح الجامع الصغير فيض القدير  -َّ

 ق (. ُُّٓبمصر، الطبعة األكلى )
محمد بف يكسؼ بف عمي  م في شرح صحيح البخارمالككاكب الدرار   -ُّ

 ىػٖٕٔبف سعيد، شمس الديف الكرماني )المتكفى: 
 ي.الناشر : دار احياء التراث العرب (

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر   -ِّ
ط : دار الفكر، بيركت  (ىػَٕٖبف سميماف الييثمي )المتكفى: ا
 ـ (.  ُِٗٗق  ُُِْ) 

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ النيسابكرل : أبى عبد اهلل محمد   -ّّ
تحقيؽ :  –ىػ( َْٓبف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرل ت)ا

 –طبعة : دار الكتب العممية  –مصطفى عبد القادر عطا 
 ـ( . َُٗٗ-ىػُُُْالطبعة األكلى ) –بيركت 

مسند أبى يعمى : أحمد بف عمى بف المثنى أبك يعمى المكصمى    -ّْ
حسيف سميـ أسد ط:دار المأمكف لمتراث  التميمى تحقيؽ:

 .ـ( ُْٖٗ-قَُْْاألكلى)-بدمشؽ
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
ىػ( ُِْحنبؿ أبك عبد اهلل الشيبانى ت)مسند اإلماـ أحمد : أحمد بف   -ّٓ

 طبعة: مؤسسة قرطبة بمصر .  –
 –ىػ( َِْمسند اإلماـ الشافعى : محمد بف إدريس الشافعى ت)  -ّٔ

 بيركت )د.ت( .  –طبعة : دار الكتب العممية 
مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة أبك العباس شياب الديف أحمد   -ّٕ

رفة بيركت ط: الثانية بف أبي بكر بف إسماعيؿ ط:دار المع
 ىػَُِْ

مصنؼ ابف أبى شيبة : أبى بكر عبد اهلل بف محمد بف أبى شيبة   -ّٖ
طبعة:  –تحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت  –ىػ( ِّٓالككفى ت)

 ىػ . َُْٗالطبعة األكلى  –مكتبة الرشد بالرياض 
مصنؼ عبد الرزاؽ : أبى بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعانى ت   -ّٗ

: حبيب الرحمف األعظمى، طبعة : المكتب ىػ ( تحقيؽ ُُِ)
 ىػ .  َُّْالطبعة الثانية  -بيركت  –اإلسبلمى 

الطبراني ط:  المعجـ األكسط أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب  -َْ
 ق (. ُُْٓدار الحرميف بالقاىرة ) 

المفيـ  لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ ألبي العباس القرطبي   -ُْ
ب كآخريف ط : دار ابف كثير، دمشؽ تحقيؽ : محيي الديف دي

 -لطيب، دمشؽ بيركت، الطبعة األكلىبيركت، دار الكمـ ا
 ـ. ُٔٗٗ -ق  ُُْٕ

المنتقى شرح المكطأ لئلماـ أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف   -ِْ
 الباجي ط : مطبعة السعادة  بمصر، الطبعة األكلى  أيكب

 ق (. ُِّّ -) 
عبد اهلل مالؾ بف أنس األصبحي ت المكطأ لئلماـ مالؾ : أبى   -ّْ

ىػ(، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي طبعة : دار الحديث ُٕٗ)
 ـ( . ََُِ-ىػ ُُِْبالقاىرة )



 ٕٕٓٓوالعشرون ديسمبر العدد السادس  -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة فقهية –وأثرها في مسائل األحوال الشخصية  91كوفيد  –جائحة فيروس كورونا  

٘ٙ٘ 
 

 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
نصب الراية فى تخريج أحاديث اليداية لمزيمعي : جماؿ الديف أبى   -ْْ

ىػ( . تحقيؽ محمد ِٕٔمحمد عبد اهلل بف يكسؼ الزيمعي ت )
 ىػ ُّٕٓلحديث بالقاىرة يكسؼ النبكرم، طبعة : دار ا

النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير الجزرم : ألبى   -ْٓ
ىػ ( َٔٔالسعادات مجد الديف المبارؾ بف محمد الجزرم ت )

تحقيؽ : طاىر أحمد الزاكم، كمحمكد أحمد الطناحي . طبعة : 
 ـ ( .  ُٕٗٗىػ ُّّٗبيركت ) -المكتبة العممية 

: محمد بف عمى بف محمد الشككاني المتكفى نيؿ األكطار لمشككاني   -ْٔ
 ـ .  ُّٕٗبيركت  –: دار الجيؿ ، طىػ َُِٓسنة 
 ساثؼب: كزت انفمّ :

 ( كزت انفمّ احلُفٗ :9)
االختيار لتعميؿ المختار البف مكدكد المكصمي  طبعة :دار الكتب   -ْٕ

 بيركت-العممية 
بف محمد،  البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ: زيف الديف بف إبراىيـ  -ْٖ

الناشر: دار  ىػ(َٕٗالمعركؼ بابف نجيـ المصرم )المتكفى: 
 الطبعة: الثانية  الكتاب اإلسبلمي

: عبلء الديف أبى بكر  يبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لمكاسان  -ْٗ
 ىػ ( ٕٖٓالممقب بممؾ العمماء ت) يبف مسعكد الكاسانا

 -كت بير  –لبناف  –بيركت  –طبعة : دار الكتب العممية 
 ـ ( . ُٖٔٗ –ىػ  َُْٔالطبعة الثانية ) 

الزيمعي: طبعة :  عثماف بف عمي تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  -َٓ
 . يدار الكتاب اإلسبلم
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
 مالعباد م: أبى بكر محمد بف عمى الحداد مالجكىرة النيرة لمحداد  -ُٓ

 ىػ ( طبعة : المطبعة الخيرية )د.ت ( .ََٖت)
اة ) رد المحتار عمى الدر المختار( لمحمد حاشية ابف عابديف المسم  -ِٓ

أميف بف عمر بف عبد العزيز بف أحمد بف عابديف ت 
 ىػ. ُّٖٔالثانية  ط -بيركت  –: دار الفكر طىػ( ُِِٓ)

أحمد بف محمد بف إسماعيؿ حاشية الطحاكم عمى مراقي الفبلح   -ّٓ
 ـ.ُٕٗٗىػُُْٖطبعة :دار الكتب العممية  الطحاكم

داية لمبابرتى : أكمؿ الديف محمد بف محمكد البابرتى العناية شرح الي  -ْٓ
 لقدير طبعة : دار الفكر ػ بيركت ىػ ( مطبكع مع فتح أٖٕت)

الفتاكل اليندية لمشيخ نظاـ : أبى المظفر محى الديف أكرنؾ،   -ٓٓ
 كجماعة مف عمماء اليند طبعة : دار الفكر .

محمد بف عبد فتح القدير شرح اليداية البف اليماـ : كماؿ الديف   -ٔٓ
 الكاحد اإلسكندرل السيكاسى المعركؼ بابف اليماـ الحنفى 

 ) د.ت( . بيركت ػ الطبعة الثانية  -الفكر : دارطىػ(ُٖٔت )
أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف كنز الدقائؽ   -ٕٓ

 : دار البشائر اإلسبلمية .الناشر النسفي
 ى بكر محمد بف أحمد بف المبسكط لمسرخسى: شمس األئمة أب  -ٖٓ

طبعة : دار المعرفة ػ    ىػ(.َْٓأبى سيؿ السرخسى ت )
 ىػ ( . َُْٔبيركت ) 

مختصر اختبلؼ العمماء لمطحاكل : أحمد بف محمد بف سبلمة بف   -ٗٓ
( تحقيؽ د: ُِّت) الطحاكلعبد الممؾ بف سممة أبى جعفر 

مية ػ عبد اهلل نذير أحمد  طبعة :  مطبعة : دار البشائر اإلسبل
 َبيركت ػ الطبعة الثانية
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
 ( كزت انفمّ ادلبنكٗ: 2)

بداية المجتيد كنياية المقتصد البف رشد الحفيد : أبى الكليد محمد   -َٔ
ىػ ( ٓٗٓبف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبى ت )ا

تحقيؽ : أبى عبد الرحمف عبد الحكيـ بف محمد طبعة : المكتبة 
 التكفيقية )د.ت(.

لؾ ألقرب المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ "المعركؼ بمغة السا  -ُٔ
بحاشية الصاكل عمى الشرح الصغير " : ألحمد بف محمد 

ـ( طبعة: ُِٖٓ-ىػ ُُِْالخمكتى أبى العباس الصاكل ت )
 بيركت )د.ت(  –المكتبة التجارية الكبرل، دار الفكر 

 التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ: محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف ا -ِٔ
يكسؼ العبدرم الغرناطي، أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي 

 .ىػُّٖٗػ لناشر: دار الفكر بيركتا ىػ(ٕٖٗ)المتكفى: 
حاشية الدسكقى عمى الشرح الكبير البف عرفة : محمد بف عرفة   -ّٔ

 –ىػ ( طبعة : دار الفكر َُِّالدسكقى شمس الديف ت )
 بيركت )د.ت( . 

: عمى بف أحمد بف مكـر اهلل حاشية العدكل عمى كفاية الطالب   -ْٔ
ىػ( تحقيؽ : يكسؼ الشيخ محمد ُُٖٗالصعيدل العدكل ت )

 ىػ . ُُِْبيركت  –البقاعى طبعة : دار الفكر 
بالقرافي  الذخيرة: أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس الشيير  -ٓٔ

 بيركت -الناشر: دار الغرب اإلسبلمي ىػ(ْٖٔ)المتكفى: 
 .ـ ُْٗٗالطبعة: األكلى، 
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
شرح الخرشى عمى مختصر خميؿ: ألبى عبد اهلل محمد بف عبد اهلل   -ٔٔ

 ىػ( طبعة : دار الفكر ) د.ت( .َُُُالخرشى ت )
عمى مختصره " أقرب المسالؾ لمذىب مالؾ "  الشرح الصغير لمدردير  -ٕٔ

ألبى البركات أحمد بف أحمد بف أبى  حامد العدكل : ت 
 .ىػ( مطبكع مع حاشية الصاكلَُُِ)

رح الكبير لمدردير : مطبكع مع حاشية الدسكقى، طبعة : دار الش  -ٖٔ
 الفكر : بيركت )د.ت( 

شرح منح الجميؿ عمى مختصر خميؿ: أبى عبد اهلل محمد بف أحمد   -ٗٔ
ىػ( طبعة : دار ُِٗٗبف محمد المعركؼ بالشيخ عميش ت )ا

 ـ( . ُٖٗٗ-ىػ َُْٗبيركت ) –الفكر 
 يد القيركانى لمنفراكل : أحمد الفكاكو الدكانى عمى رسالة ابف أبى ز   -َٕ

ىػ( طبعة : دار ُُِٓبف غنيـ بف سالـ ابف مينا النفراكل ت )ا
 ىػ(.ُُْٓبيركت ) –الفكر 

 الناشر: دار  محمد بف أحمد بف جزم الغرناطيالقكانيف الفقيية ل  -ُٕ
 .  ابف حـز

مختصر خميؿ : خميؿ بف اسحاؽ بف مكسى المالكى، مطبكع مع   -ِٕ
 لجميؿ .شرح الخرشى، كمنح ا

المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة أبك محمد عبد الكىاب بف عمي ابف   -ّٕ
 نصر التعمبي الناشر: المكتبة التجارية مكة المكرمة.

 ( كزت انفمّ انشبفؼٗ :3)
أسنى المطالب شرح ركض الطالب لؤلنصارل : أبى يحيى بف زكريا   -ٗٚ

 اإلسبلمى . ىػ(،طبعة: دار الكتابِٔٗاألنصارل، ت)
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
انة الطالبيف عمى حؿ الفاظ فتح المعيف لعثماف بف محمد بف شطا إع  -٘ٚ

 : دار الفكر لمطباعة النشر الدمياطي مطبعة
دار المعرفة  األـ لئلماـ الشافعي عبد اهلل بف محمد بف ادريس طبعة:  -ٙٚ

 ـَُٗٗىػ َُُْبيركت 
تحفة المحتاج في شرح المنياج ؿ أحمد بف محمد بف عمي بف حجر   -ٚٚ

 المكتبة التجارية الكبرل مصر  الييتمي طبعة
حاشية الجمؿ عمى منيج الطبلب : " فتكحات الكىاب بتكضيح شرح   -ٛٚ

منيج الطبلب " لسميماف بف عمر ابف منصكر العجيمى األزىرل 
 ىػ( طبعة: دار الفكر . َُِْت )

حاشية قميكبي كعميرة عمى شرح المحمى عمى منياج الطالبيف طبعة   -ٜٚ
 دار الفكر بيركت.

حاكل الكبير فى فقو اإلماـ الشافعى لمماكردل : أبى الحسف عمى ال  -ٓٛ
ىػ( تحقيؽ َْٓبف محمد بف حبيب الماكردل البصرل، ت)ا

الشيخ : عمى محمد معكض، كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد 
الطبعة األكلى  –لبناف  –بيركت  –طبعة : دار الكتب العممية 

 ـ( .ُْٗٗ -ىػ ُُْْ)
ة المفتيف لمنككل : أبى زكريا محى الديف بف ركضة الطالبيف كعمد  -ٔٛ

بيركت  –ىػ( طبعة : المكتب اإلسبلمى ٕٔٔشرؼ النككل، ت)
 ىػ( . َُْٓالطبعة الثانية ) -

حمد الفتكحي الناشر : أشرح منتيى اإليرادات تقي الديف محمد بف   -ٕٛ
 مؤسسة الرسالة.

حمد الغرر البيية في شرح البيجة الكردية لزكريا بف محمد بف أ  -ٖٛ
 األنصارم الناشر: المطبعة الميمنية .
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
فتاكل الرممي: شياب الديف أحمد بف حمزة األنصارم الرممي الشافعي   -ٗٛ

 الناشر: المكتبة اإلسبلمية ىػ(ٕٓٗ)المتكفى: 
مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج لمشربينى الخطيب : شمس   -٘ٛ

: دار ىػ( طبعةٕٕٗالديف محمد بف أحمد الشربينى الخطيب ت)
 بيركت) د.ت(  –الفكر

نياية الزيف في ارشاد المبتدئيف محمد بف عمر نككم البنتني   -ٙٛ
 ىػ(الناشر: دار الفكر بيركت.ُُّٔت)

نياية المطمب في دراية المذىب: عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ   -ٚٛ
بف محمد الجكيني، أبك المعالي، ركف الديف، الممقب بإماـ 

 الناشر: دار المنياج ػىْٖٕالحرميف )المتكفى: 
 الكسيط فى المذىب لمغزالى : محمد بف محمد حجة اإلسبلـ   -ٛٛ

ىػ(. . تحقيؽ : أحمد محمد إبراىيـ، َٓٓأبى حامد الغزالى ت )
طبعة : دار السبلـ بالقاىرة، الطبعة  -كمحمد محمد تامر

 ىػ( .ُُْٕاألكلى )
 :كزت احلُبثهخ -(4)

الناشر: دار المسمـ  منذر النيسابكرماإلجماع: محمد بف إبراىيـ بف ال  -ٜٛ
 .ـ ََِْىػ/  ُِْٓالطبعة: األكلى  لمنشر كالتكزيع

اإلنصاؼ فى معرفة الراجح مف الخبلؼ لممرداكل : عبلء الديف أبى   -ٜٓ
ىػ( . طبعة : دار الكتب ٖٖٓالحسف بف سميماف المرداكل ت)

 ـ( . ُٕٗٗ-ىػُُْٖالطبعة األكلى ) –بيركت  –العممية 
بف االمؤلؼ: شمس الديف محمد  ركشي عمى مختصر الخرقيشرح الز   -ٜٔ

الناشر:  ىػ(ِٕٕعبد اهلل الزركشي المصرم الحنبمي )المتكفى: 
 .ىػُِّْدار الكتب العممية بيركت سنػ
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
محمد بف صالح بف محمد العثيميف  الشرح الممتع عمى زاد المستقنع  -ٕٜ

الطبعة:  دار النشر: دار ابف الجكزم ىػ(ُُِْ)المتكفى: 
 .ىػ ُِْٖ - ُِِْألكلى، ا

شرح منتيى اإلرادات لمبيكتى : المسمى " بدقائؽ أكلى النيى لشرح   -ٖٜ
الطبعة الثانية  –بيركت  –المنتيى " طبعة : عالـ الكتب 

 ـ( .ُٔٗٗ-ىػُُْٔ)
: أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ أبى  ةالفتاكل الكبرل البف تيمي  -ٜٗ

 .ار الكتب العمميةىػ( طبعة : دِٖٕالعباس بف تيمية ت)
الكافى فى فقو اإلماـ أحمد البف قدامة : ألبى محمد عبد اهلل بف   -ٜ٘

ىػ(، تحقيؽ : َِٔأحمد بف قدامة مكفؽ الديف المقدسى ت)
بيركت الطبعة  –زىير الشاكيش طبعة : المكتب اإلسبلمى 

 ـ(. ُٖٖٗ-ىػَُْٖالخامسة )
ىبلؿ مصيمحى كشاؼ القناع عف متف اإلقناع لمبيكتى :  تحقيؽ :   -ٜٙ

 ىػ( . َُِْبيركت ) –مصطفى ىبلؿ، طبعة : دار الفكر 
المبدع شرح المقنع البف مفمح : إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف   -ٜٚ

 بيركت –ىػ( طبعة : المكتب اإلسبلمى ْٖٖمفمح الحنبمى ت)
 ىػ(.ََُْ)

مطالب أكلى النيى فى شرح غاية المنتيى لمرحيبانى : مصطفى بف   -ٜٛ
ىػ(، ُِّْدة السيكطى الشيير بالرحيبانى ت) سعد بف عب

 طبعة : المكتب اإلسبلمى )د.ت( .
المغنى عمى مختصر الخرقى : البف قدامو المقدسى أبى محمد،   -ٜٜ

 ىػ  .َُْٓالطبعة األكلى  -بيركت  –طبعة : دار الفكر 
 كزت انظبْشٚخ :   -(5)

: لمحمى باآلثارا  -ٓٓٔ حـز  د بفسعيأبى محمد عمى بف أحمد بف البف حـز
 ) د.ت (      بيركت –اآلفاؽ الجديدة : دار طىػ( ْٔٓالظاىرل ت)
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
 كزت انضٚذٚخ :  -( 6)

الجامع لمذاىب عمماء األمصار .. لئلماـ الميدم  لبحر الزَّخارا  -ٔٓٔ
( ـُّْٔىػ/َْٖت) المرتضى لديف اهلل أحمد بف يحيى بف

 .دار الحكمة اليمانية الناشر:
حدائؽ األزىار لمشككانى : تحقيؽ :  السيؿ الجرار المتدفؽ عمى  -ٕٓٔ

 –بيركت  –محمد إبراىيـ زايد، طبعة : دار الكتب العممية 
 .ىػ(َُْٓالطبعة األكلى )
 خبيغب: كزت لٕاػذ انفمّ: 

األشباه كالنظائر فى قكاعد كفركع الشافعية لمسيكطى : جبلؿ الديف   -ٖٓٔ
-ىػ ُُٗعبد الرحمف بف أبى بكر بف محمد السيكطى، ت )

الطبعة  –بيركت  –( طبعة : دار الكتب العممية ـَُٓٓ
 ىػ . َُّْاألكلى 

قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ: أبك محمد عز الديف عبد العزيز   -ٗٓٔ
بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، ا

ىػ(الناشر: مكتبة َٔٔالممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 
 ـ ُُٗٗ -ىػ  ُُْْ القاىرة –الكميات األزىرية 

المذىب  قكاعد لمجمكع المذىب في )قكاعد العبلئي المسمى   -٘ٓٔ
 الككيت –كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  (الناشر: العبلئي لمحافظ

 .ـُْٗٗ-ىػ ُُْْسنة النشر: 
 المنثكر فى القكاعد الفقيية لمزركشى : بدر الديف محمد بف بيادر   -ٙٓٔ

ـ( تحقيؽ : د/ تيسير ُِّٗ-ىػْٕٗبف عبد اهلل الزركشى  ت)ا
فائؽ أحمد محمكد، طبعة: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية 

 ىػ( .َُْٓبالككيت، الطبعة الثانية )
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
 عبدعب: كزت انهغخ ٔادلؼبعى ٔادلصطهحبد : 

 طبعة،  متاج العركس فى جكاىر القامكس لمحمد مرتضى الزبيد  -ٚٓٔ
 كمنشكرات : دار مكتبة الحياة .

ة جميرة المغة: أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم جميرة المغ  -ٛٓٔ
 ىػ(ُِّ)المتكفى: 

 .ُٕٖٗالطبعة: األكلى،  بيركت –الناشر: دار العمـ لممبلييف 
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد   -ٜٓٔ

تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر  ىػ(ّّٗالجكىرم الفارابي )المتكفى: 
الطبعة: الرابعة  بيركت –ر العمـ لممبلييف الناشر: دا عطار
  ـ.ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ

: مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز  مالقامكس المحيط لمفيركزآباد  -ٓٔٔ
-ىػُُْٓبيركت ) –ىػ(، طبعة : دار الفكر ُٕٖآبادل ت)

 ـ( .ُٓٗٗ
 يلساف العرب البف منظكر : محمد بف مكـر بف منظكر األفريق  -ٔٔٔ

الطبعة  –بيركت  –طبعة : دار صادر  ىػ(،ُُٕت ) مالمصر 
 األكلى ) د.ت ( .

أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المحكـ كالمحيط األعظـ   -ٕٔٔ
الناشر: دار الكتب العممية بيركت/ ( ىػْٖٓ)المتكفى:  يالمرس

 ىػ ُُِْالطبعة: األكلى، 
 مالحمك  ي: أحمد بف محمد بف عمى الفيكم يالمصباح المنير لمفيكم  -ٖٔٔ

 بيركت . –ىػ( طبعة : المكتبة العممية َٕٕلعباس ت )أبى ا
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
 عبثؼب : كزت انزبسٚخ، ٔانغري، ٔانرتاعى: 

األعبلـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب المستعربيف كالمستشرقيف   -ٗٔٔ
طبعة : دار العمـ  –ىػ( ُّٔٗلخير الديف الزركمى: ت)

 ـ( . َُٖٗالطبعة الخامسة ) –لبناف  –بيركت  –لممبلييف 
أبك زكريا محيي  :تيذيب األسماء كالمغات تيذيب األسماء كالمغات  -٘ٔٔ

: دار الناشر ىػ(ٕٔٔالديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: 
 ـ( ُٔٗٗالطبعة األكلى )  -الكتب العممية، بيركت 

فَّؽ الديف أبك العباس أحمد بف   -ٙٔٔ عيكف األنباء في طبقات األطباء ميكى
 .لناشر : مكتبة الحياة القاسـ بف خميفة لمخزرجي  ا

الكامؿ في التاريخ لكامؿ في التاريخ: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر   -ٚٔٔ
محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز 

الناشر: دار الكتاب العربي،  ىػ(َّٔالديف ابف األثير )المتكفى: 
 . لبناف –بيركت 

المؤلؼ: عمر رضا ، معجـ المؤلفيف معجـ المؤلفيف لعمر رضا كحالة  -ٛٔٔ
بيركت، دار إحياء التراث  -الناشر: مكتبة المثنى  كحالة
 .بيركت ، العربي

كفيات األعياف كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف: أبك العباس شمس   -ٜٔٔ
الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف 

 . بيركت –صادر الناشر: دار ، ىػ(ُٖٔالبرمكي )المتكفى: 
 صبيُب : انكزت ادلزُٕػخ) انؼبيخ ٔاحلذٚضخ (: 

األحكاـ الشرعية المتعمقة بالكباء كالطاعكف مع دراسة لؤلحكاـ   -ٕٓٔ
الشرعية المتعمقة بفيركس ككركنا ؿ عبد العزيز ىيثـ/ كتاب 

 الكتركني منشكر عمى شبكة األلككة.
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
 كدراسة جمعا لبشريةا تصيب التي باألكبئة المتعمقة الفقيية األحكاـ  -ٕٔٔ

 بمجمة منشكر بحث - الشاماني سند بف محمد : لمدكتكر مقارنة
  العدد بالسعكدية اإلنسانية كالعمـك لآلداب طيبة جامعة

 (.ق َُْْ السابعة السنة ُٖ – (
 عمي بف خالد : لمدكتكر ككركنا بكباء المتعمقة الفقيية األحكاـ  -ٕٕٔ

 .رنتاإلنت شبكة عمى إلكتركني كتاب المشيقح
أمراض جديده تحير البشرية د/ سعد الديف المكارم الناشر: مكتبة   -ٖٕٔ

 ـََِّبستاف المعرفة 
أمراض الطفؿ المعدية كتمقيحاتو د. محمكد حاج قاسـ محمد .   -ٕٗٔ

 الناشر: مكتبة بساـ.
األسباب كاالجراءات الكقائية د/ عز الديف الدنشارم -أمراض العصر  -ٕ٘ٔ

 تبة التربية العربي.،د/عبداهلل البكيرم الناشر: مك
د/محمد قرني الناشر :مكتبة  -الفاشيكال كالفيركسات–أمراض الكبد   -ٕٙٔ

 ـ.ُٖٗٗمعركؼ عاـ
 فؤاد عبد الكىاب الشعباف ػ الناشر:  األمراض المعدية د/  -ٕٚٔ

 مطبعة الخمكد.
دار الكتب الكطنية ػ بنغازم    األمراض المعدية لمكاديكي الناشر:  -ٕٛٔ

 ـ .ُٖٗٗ،  ّط:
المعدية كمستجداتيا العالمية د/اميف عبد الحميد مشخص  األمراض  -ٜٕٔ

 ـ. ََِْمطابع دار اليبلؿ الرياض كآخركف الناشر:
اإليدز بيف الرعب كاالىتماـ د/عبد اليادم مصباح الناشر :الدار   -ٖٓٔ

 المصرية المبنانية لمطباعة.
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
اإليدز كمشاكمو االجتماعية د/ محمد عمي البار طبعة :المكتبة   -ٖٔٔ

 لحديثة.الشاممة ا
 : تحقيؽ العسقبلني حجر البف الطاعكف فضؿ في الماعكف بذؿ  -ٕٖٔ

  .بالرياض العاصمة دار : ط الكاتب القادر عبد عصاـ أحمد
 إعداد ُٗ ككفيد المستجد ككركنا فيركس مع لمتعامؿ الشرعي الدليؿ  -ٖٖٔ

صدار  الطبعة، اإللكتركنية لمفتكل العالمي األزىر مركز : كا 
 ..) ـ ََِِ ( األكلى

بف اضبط أىؿ النقؿ في خبر الفصؿ في الطاعكف كالكباء زيف الديف   -ٖٗٔ
 ابراىيـ كتاب الكتركني منشكر عمى شبكة االنترنت. 

 الكتاب دار ،ك بيركت، الفكر دار : ط القيـ البف النبكم الطب  -ٖ٘ٔ
 . ـ /َُٗٗ ق َُُْاألكلى الطبعة، بيركت العربي،

 لبناف.–مكـ بيركت الطب النككم لمذىبي طبعة :دار احياء الع  -ٖٙٔ
الطفؿ في حاؿ الصحة كفي حاؿ المرض د/ محمد صادؽ الناشر:   -ٖٚٔ

 .ُٕٖٗذات السبلسؿ الككيت 
 : لمدكتكر كسمـ عميو اهلل صمى المصطفى كحديث الطب بيف العدكل  -ٖٛٔ

 . الشركؽ دار  : ط،  البار عمي محمد
 ) (CORONAVIRUS التاجية الفيركسات أك ككركنا فيركس  -ٜٖٔ

 عمى إلكتركني كتاب رشيد المجيد عبد إيناس / لطبيبةا لمدكتكرة
 . نكر : مكتبة إصدار اإلنترنت شبكة

 القانكف في الطب البف سينا طبعة :دار الكتب العممية .  -ٓٗٔ
قضايا طبيو مف منظكر اسبلمي بحث فقيي لمدكتكر عبد الفتاح   -ٔٗٔ

 ـ.ُّٗٗىػُُْٓادريس ط:األكلى 
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 ادلصذس أٔ ادلشعغ و
ر الطاعكف طبعة : دار البشائر ما يفعمو األطباء كالداعكف بدفع ش  -ٕٗٔ

 ـ.َََِىػَُِْاإلسبلمية لمطباعة بيركت ط: األكلى 
 المكسكعة الطبية الفقيية د/ أحمد كنعاف. طبعة :دار النفائس .  -ٖٗٔ
المكسكعة الطبية الحديثة .جمع عبد الحميد األزىرم ، الناشر:   -ٗٗٔ

 مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر كالتكزيع.
 لمنشر المكسكعة أعماؿ مؤسسة : ط ميةالعال العربية المكسكعة  -٘ٗٔ

 .) ـ ُٗٗٗ قُُْٗ ( الثانية ط، السعكدية بالرياض كالتكزيع
 اإلسبلمية كالشئكف األكقاؼ كزارة إصدار بالككيت الفقيية المكسكعة  -ٙٗٔ

 . بالككيت
كالجنائية المتعمقة بجائحة ككركنا المستجد  النكازؿ األسرية  -ٚٗٔ

ث منشكر بمجمة كمية .د/ راشد سعد المياجرم بحُٗ)ككفيد
 الشريعة كالدراسات اإلسبلمية جامعة الككيت.

 : اإلَرتَذ شجكخ ػهٗ يٕالغ : ربعؼب
 عمى شبكة اإلنترنت. مكقع منظمة الصحة العالمية - -ٛٗٔ

مكقع كزارة الصحة كالسكاف المصرية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي   -ٜٗٔ
 .فيس بكؾ

 

* * * * * * 
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 فٓشط ادلٕظٕػبد

 نصفحخا ادلٕظٕع
 ٓٛٗ مقدمة
 (ُٗحكؿ التعريؼ بفيركس ككركنا المستجد ) ككفيد :  تمييد

 كأساليب الكقاية منو
ٗٛ٘ 

كالفرؽ بينو كبيف ،فيركس ككركنا بتعريؼ : ال المطمب األكؿ
 كالكباء. الطاعكف

ٗٛ٘ 

 ،(ُٗالتعريؼ بفيركس ككركنا المستجد) ككفد :  الفرع االكؿ
 كمخاطره. عراضوأك 

ٗٛ٘ 

 فرؽ بيف فيركس ككركنا المستجد كبيف الطاعكفال:  الفرع الثاني
 كالكباء

ٗٛٙ 

 ٜٗٗ  .المستجد لكقاية مف اإلصابة بفيركس ككركناطرؽ ا: المطمب الثاني
لمستجد االحجر الصحي لمكقاية مف كباء ككركنا :  الفرع األكؿ

 كالحد مف انتشاره
ٜٗٗ 

 ٜٛٗ تجنب مخالطة المصاب بفيركس ككركنا المعػدم:  الفرع الثاني
 ٖٔ٘ أثر فيركس ككركنا المستجد في مسائؿ الزكاج :  االكؿ المبحث

حكـ إخبار أحد الزكجيف المصاب بمرض فيركس :  المطمب األكؿ
 ككركنا المعدم صاحبو 

ٖ٘ٔ 

 ٚٔ٘ حكـ زكاج المصاب بفيركس ككرنا : المطمب الثاني 
  بمرض فيركس ككركناحكـ زكاج المصاب :  الفرع األكؿ

 .مف السميـ
٘ٔٚ 

 ٕٔ٘  حكـ زكاج المصاب بفيركس ككركنا مف مصاب مثمو:  الثاني الفرع
 أثر فيركس ككركنا المستجد في مسائؿ الطبلؽ :المبحث الثاني

 
ٕ٘ٙ 



 ٕٕٓٓوالعشرون ديسمبر العدد السادس  -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة فقهية –وأثرها في مسائل األحوال الشخصية  91كوفيد  –جائحة فيروس كورونا  

ٜ٘ٚ 
 

 نصفحخا ادلٕظٕع
 يتـعتبار فيركس ككركنا عيبان مف العيكب التي امدل : المطمب األكؿ 
 .بيف الزكجيفبيا التفريؽ 

ٕ٘ٙ 

ب مف ثبكت حؽ الخيار في طمب التفريؽ لغير المصامدل : المطمب الثاني 
 .الزكجيف بفيركس ككركنا

ٖٖ٘ 

 ٖٚ٘ .أثر فيركس ككركنا  المستجد في مسائؿ الحضانة: المبحث الثالث 
 ٗٗ٘ أثر فيركس ككركنا المستجد في مسائؿ الرضاعة: المبحث الرابع 

حكـ إرضاع الطفؿ السميـ مف أمو المصابة  األكؿ: المطمب 
 بفيركس ككركنا المستجد 

٘ٗٗ 

الطفؿ المصاب بكباء ككركنا مف أمو حكـ ارتضاع اني: المطمب الث
 السميمة

ٜ٘ٗ 

 ٔ٘٘ : أثر فيركس ككركنا عمى مسائؿ الميراثالمبحث الخامس
 ٙ٘٘ الخاتمة

 ٜ٘٘ فيرس المصادر كالمراجع
 ٛٚ٘ فيرس المكضكعات

 
 

 


