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 املسائل املستجدة املتعلقة بصالة اجلامعة يف املساجد 

 (Covid-19)للوقاية من انتشار كورونا 

 تعليق صالة الجواعت في الوساجد نوىذجاً 

 ) دراست أصىليت فقهيت ( 

  هشروع بحثي هدعىم هن عوادة البحث العلوي بجاهعت الجىف
 إعداد

    عبد الستري حممد ولي د . 

 هىجز عن البحث

عؾمك عامهده َأْن َرمَرَل لفمؿ رمرتعًم  بؿقمز لهلامؿقل والؽؿمهل   كَِعمؿ ا   مـ أعظمؿإنَّ 

 والحممقادث والؿجممب،دات  جؿقممع إعرممهر وإمرممهر    فقسممعْ  والعؿممقم والممدوام

ًٓ حؽؿًم و مألت إرضو  ـظقؿ مرهلح العاهد يف أممقر الؿعمهش قجقًرا يف   ورحؿًم و عد

ايت عـهتبفمه الؽاقمرة والؿعهد مْ  فقفمه محهسمـ رمرتعبـه الغمرَّ : وإنَّ مـ الؿ،هٓت البمل  ،ؾَّ

لحػظ الـػس اإلكجهكقم مـ خالل  امرتع مامهدئ يمحقم عدتمدة  وخرقيمه عـمد اكبامهر 

وغقمر  إولئم والطقاعقـ  كؼهعدة الح،ر الرحل  والعزل الرمحل  و ،ـما العمدوى 

ذلؽ: ٕنَّ دفع الحرج والضرر أولك وأتجر مـ إزالبفؿه لعد وققعفؿه  وآحمااز مـفؿمه 

 خقٌر مـ البؾاس هبؿه: و)الدفع أققى مـ الرفع( و)الققهتم خقر مـ العالج(. 

وقد لرزْت مظمهرر رمذه الؿامهدئ  و طاقؼمهت رمذه الؼقاعمد يف اإلجمرايات آحاازتمم 
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لنجؿهل دولل مـ أرؾ إلكجهكقم مـ ولهي كقروكه  والبل حظَقْ  والققهئقم لحؿهتم الـػقس ا

ممدت لػبممهوى  يف مخبؾممػ أقطممهر  الؿعروفممم اإلفبممهي جفممهتالامملن وآخبرممهص  كؿممه ُأتت

ممه تبعؾَّمؼ لرمالة ال،ؿهعمم يف الؿجمهجد: حقم   مؿَّ العهلؿ: وكمهن ممـ  ؾمؽ اإلجمراياتت 

ض يف رممذا الاحمم  إلممك ماممروعقم إجممراي  عؾقممؼ الح ضممقر إلممك الؿجممهجد لرممالة البعممر 

ال،ؿهعممم أتممهم اكباممهر القلممهي لهٕدلممم الاممرعقم  والؿؼهيممد الاممرعقم الؿرعقممم  والؼقاعممد 

إيقلقم والػؼفقم: ٕن  خرتج إحؽهم عؾك الؼقاعد أولك مـ إضهفبفه إلمك الؿـهسماهت 

مْ  مـهقامم رمافهت ممـ  ال،زئقم  فؽؾ فؼف لؿ تخرج عؾك الؼقاعمد فؾمقس لاملي: كؿمه  ؿَّ

ه  ممع الؽامػ عمـ مؽمهمـ الخطمل يف مققمػ رممٓي  ا سبـؽر رمذا اإلجمراي  ولمهلغ يف ردت

ر الـهزلمم  و ػمرتط يف  حؼقمؼ الؿـمهط  والبل  بؾخص يفت  غؾقا العهطػم  و ؼرقر يف  رق 

 الؿـهسا لفه.

 .كقروكه  الققهتم   الؿجهجد   يالة ال،ؿهعم  الؽؾؿات الؿػتاحقة :
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Emerging Issues Related To Group Prayer In Mosques To Prevent The Spread Of 
Coronavirus (COVID-19) - Suspending Group Prayer In Mosques As An Example 

(A Jurisprudential Fundamentalist Study) 
 
Abdul-Sateer Mohamed Walli 
 Fundamentals of Jurisprudence, College of Sharia and Law, Al-Jouf University, Saudi 
Arabia  
E-mail : amwali@ju.edu.sa  
 
Abstract :  

One of the greatest blessings of God for his servants is that he legislated for them a 
law that is characterized by comprehensiveness, perfection, general and permanence, 
expanding all hurricanes and, accidents and developments, and filling the earth with 
wisdom and justice, mercy, and ease in organizing the interests of the servants in 
matters of living and restoration. Among the areas in which the advantages of our Sharia 
were manifested: its great care to preserve the human soul by enacting many health 
principles, especially when epidemics and plagues spread throughout the land, such as 
the rule of quarantine, health isolation, and avoiding infection. Because prevention is 
much better than the harm, and easier than removing them after their occurrence, and 
guarding against them is better than wearing them. 

The manifestations of these principles and the application of these rules have 
emerged in the precautionary and preventive measures to protect human souls from 
the Corona epidemic, which have gained an international consensus from the concerned 
and specialized people, as well as supported by the fatwas of well-known fatwa bodies 
in various countries of the world. Among those procedures were: what was related to 
group prayer in mosques, whereas in this research the legality of suspending attendance 
at mosques for communal prayer during the outbreak of the epidemic was examined 
with legal evidence, the established Sharia objectives, and fundamentalist and 
jurisprudential rules. 

It is more important to bring the rulings to the rules than to add them to the partial 
occasions, so every jurisprudence has not violated the rules, as if it is nothing. The 
suspicions of those who denounced this procedure and exaggerated their response 
were also discussed, with the disclosure of the mistakes in the position of these people, 
which are summarized in: the overriding emotion, the failure to conceive the calamity, 
and the negligence in achieving the appropriate areas for it. 
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 هقدهت
الحؿد   رب العهلؿقـ  والرالة والجالم عؾك الؿاعقث رحؿًم لؾعهلؿقـ  وعؾك       

 آلف وأيحهلف الطقاقـ الطهررتـ  ومـ  اعفؿ لنحجهن إلك تقم الدتـ  أمه لعدت

عؾك عاهده َأْن َرَرَل لفؿ ررتعًم  بؿقز لهلاؿقل والؽؿهل   فننَّ مـ أعظؿ كَِعؿ ا  

قسعْ  جؿقع إعرهر وإمرهر  والحقادث والؿجب،دات  لؿه والعؿقم والدوام  ف

زخرت لف مـ إيقل الـهفعم  والؼقاعد ال،همعم لؼضهته الدتـ والدكقه مًعه: ففل أيقل 

ًٓ  ورحؿًم و قجقًرا يف  ـظقؿ مرهلح العاهد يف أمقر  وققاعد مألت إرض حؽؿًم وعد

حؼقؼ الخقر وجؾا الـػع لألفراد الؿعهش والؿعهد: مؿه كهن لف إثر القاضح يف  

 والؿ،بؿعهت  وإيهلم الحؼ يف آجبفهدات والؿجب،دات.

وإنَّ مـ الؿ،هٓت البل  ،ؾَّْ  فقفه مظهرر العدل والحؽؿم والبقجقر والرحؿمت  ؾؽ 

البارتعهت اإلسالمقم الؿبعؾؼم لهلـػس اإلكجهكقم: والبل ُ َعّد ثهين الضرورات الخؿس  

لحػظفه: ولعؾ مـ ألرز  ؾؽ البارتعهت الدالم عؾك عـهتم اإلسالم  البل جهيت الارتعم

لحػظ الـػس اإلكجهكقمت  ؾؽ الؿاهدئ الرحقم البل  حؿل الـػس اإلكجهكقم مـ البلثر 

لهٕولئم الؿعدتم لنذن ا   كؼهعدة الح،ر الرحل  والعزل الرحل  و ،ـا العدوى  

ر مـ إزالبفؿه لعد حرقلفؿه  وآحااز وغقر ذلؽ: ٕنَّ دفع الحرج والضرر أولك وأتج

مـفؿه خقٌر مـ البؾاس هبؿه: ورذا مه  دل عؾقف الـرقص الارعقم  والؼقاعد العؾؿقم  

ه العؼقل الجقتم: والب،هرب الطاقم: ولفذا اربفر عـد الػؼفهيت )الدفع أققى مـ  و ؼر 

 الرفع( وعـد إطاهيت )الققهتم خقر مـ العالج(. 

ه كهك   ر جؿقع دول العهلؿ يف وَلمؿَّ الؿؿؾؽم العرلقم الجعقدتم حرسفه ا   بردَّ

ا أن   وسـم رسقل ا  اسبؿداد كظهم حؽؿفه مـ كبهب ا     فنّن مـ الطاقعل جدًّ

 ربز آثهر ذلؽ يف رعهتبفه لؾـػس اإلكجهكقم  وآربؿهم هبه: كؿه ظفر ذلؽ جؾقًّه فقؿه 

ققهئقم لحؿهتم الـػقس اإلكجهكقم مـ ولهي كقروكه: ا خذ ف مـ اإلجرايات آحاازتم وال
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فننَّ جؿقع  ؾؽ اإلجرايات حظقْ  لنجؿهل دولل مـ أرؾ الالن وآخبرهص  كؿه 

ُأتتدت لػبهوى رقئم كاهر العؾؿهي لهلؿؿؾؽم العرلقم الجعقدتم  وغقرره مـ رقئهت اإلفبهي يف 

حضقر إلك الؿجهجد لرالة مخبؾػ أقطهر العهلؿ: وكهن مـ  ؾؽ اإلجراياتت  عؾقؼ ال

 ال،ؿهعم أتهم اكباهر القلهي.

ولؿه كهن اإلجراي الؿذكقر لؿ تعفده الـهس قاؾ ذلؽ  لعدم مقاجفبفؿ ولهًي عهلؿقًّه 

خطقًرا مثؾ كقروكه يف العفد الؼرتا  فننَّ ذلؽ دفع لعض الـهس إلك اسبـؽهره  والؿاهلغم 

ه  كبق،م رؤتم سطحقم  وعهطػم مػرطم  ظـًّ ه مـف أكف مـ قاقؾ مـع مجهجد ا  أن تذكر يف ردت

فقفه اسؿف  والجعل يف خراهبه: ولفذا كهن ٓ لدَّ مـ لقهن ماروعقم اإلجراي الققهئل 

أن  خرتج إحؽهم عؾك الؼقاعد "الؿذكقر لهٕدلم الارعقم  ودعؿف لهلؼقاعد العؾؿقم  لم

كؾ ": فم(1)"أب فحقل العؾؿهيإيقلقم أولك مـ إضهفبفه إلك الؿـهساهت ال،زئقم: ورق د

مـ أخذ لهلػرول ال،زئقم دون الؼقاعد ": و(2)"فؼف لؿ تخرج عؾك الؼقاعد فؾقس لالي

الؽؾقم  ـهقض  عؾقف  ؾؽ الػرول واضطرل  ... ومـ ضاط الػؼف لهلؼقاعد ...  ـهسا 

الؿجهئؾ  ": ومـ رـه جهيت فؽرة رذا الاح  لعـقانت (3)"عـده مه  ضهرب عـد غقره

( COVID-89ب،دة الؿبعؾؼم لرالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لؾققهتم مـ اكباهر كقروكه )الؿج

 ) عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد كؿقذًجه( دراسم أيقلقم فؼفقم. 

إنَّ مقضقل فقروس كقروكه الؿجب،د  بردر قهئؿم الؿقضقعهت الؿفؿم رذه إتهم  .8

 عؾك الجهحبقـ العؾؿقم واإلعالمقم.

                                                                    

 .91اإلحؽهم يف  ؿققز الػبهوى عـ إحؽهم لؾؼرايف صت ( 1)

 .8/55الذخقرة لؾؼرايف ( 2)

 .8/1الػروق لؾؼرايف لبررف تجقر ( 3)
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البعهمؾ مع القلهي  جاَّا يف ظفقر مجهئؾ حدتثم  وإجرايات جدتدة  كثر الحدتُ   .1

عـفه لقـ ممتد ومعهرض  مؿه تجبدعل لقهن الرقاب فقفه لهٕدلم الارعقم  والؼقاعد 

 البارتعقم. 

 ٕرؿقم اإلجرايات الققهئقم يف حؿهتم الـػقس اإلكجهكقم. .1

ؿؾؽم الػؼفقم لدى الاهح   مؿه ت،عؾف ٕرؿقم  قظقػ الؼقاعد إيقلقم يف  ـؿقم ال .1

 قهدرا عؾك ضاط أحؽهم الـقازل والؿجب،دات: والاجقح لقـ إققال الؿبضهدة.

ٕرؿقم إعؿهل الؼقاعد إيقلقم يف إضػهي ال،دة والؿعهيرة عؾك عؾؿ إيقل    .5

وإلراز دوره الحؼقؼل الذي ُيـتػ مـ أجؾف  ودفع الظـقن للنَّ ققاعد إيقل م،رد 

 ظرتهت جهمدة ٓ أثر لفه يف البطاقؼ العؿؾل.ك

ٕرؿقم الؼهعدة الػؼفقم يف رلط الػرول الؿجب،دة لؿه تاههبفه مـ الػرول يف إلقاب  .6

 الػؼفقم الؿخبؾػم.

ؼ الؿرؾحم  وتدرأ  .7 ٕرؿقم قرارات الحهكؿ الارعل يف ضاط إمقر لؿه تحؼت

 الؿػجدة.

وإلحهث الؿبعؾؼم لػقروس كقروكه  والبل لفه أثر يف ذكر أرؿت كبهئج الدراسهت  .8

 ررعقم إجراي  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد.

لقهن ماروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي لهٕدلم الارعقم   .1

 مع الرد عؾك الاافهت وآعااضهت البل أثقرت حقل ماروعقبف.

 م والػؼفقم يف ررعقم اإلجراي الققهئل الؿذكقر.الؽاػ عـ أثر الؼقاعد إيقلق .1

 إلراز أرؿقم حػظ الـػس يف الارتعم  وأثر ذلؽ يف كقازل إولئم. .1

لقهن كقػقم الا قا لقـ مرؾحم حػظ الـػس وحػظ الدتـ  مـ لهب فؼف إولقتهت  .5

 والؿقازكهت عـد البعهرض.
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 إلراز يالحقم الارتعم لؽؾ زمهن ومؽهن. .6

 الحهكؿ الارعل يف حجـ  دلقر إمقر.إلراز أرؿقم وجقد  .7

إلراز اكطالق الؿؿؾؽم العرلقم الجعقدتم يف قراراهته مـ إدلم الارعقم  والؼقاعد  .8

 العؾؿقم.

إنَّ ولهي كقروكه مـ الـقازل الؿجب،دة البل أرغؾْ  الجهحم العؾؿقم واإلعالمقم  

رايات الحدتثم: والبل  ػبؼر إلك لقهن أحؽهمفه وأحدثْ  كثقًرا مـ الػرول ال،دتدة  واإلج

لهٕدلم الارعقم: ولفذا فننَّ الدراسهت الؿبعؾؼم هبه مه  زال غّضًم فبّقًم  ولؿ أقػ إلك زمـ 

ق لؿقضقل رذه الدراسم  سقى فبهوى مخبررة   كبهلم رذه إسطر عؾك لح   طرَّ

ضْ  لاعض جقاكا  مقضقعـه لهخبرهر  ٓ ومؼهٓت ماعثرة  و غرتدات مبػرقم   عرَّ

 ر ؼل إلك مجبقى البػرقؾ والبحؼقؼ  والبليقؾ والبدققؼ: ورذا مه دعهين لؾؽبهلم فقف 

 لهلبػرقؾ. 

 يتؽون البحث من مؼدمة، وتؿفقد، ومطؾبقن، وخاتؿة، وففارس.

 فقفه آفببهحقم  وأرؿقم الؿقضقل  وأردافف  وخطبف  ومـف،ف. الؿؼدمة:

البعرتػ لػقروس كقروكه  وذكر الؿاهدئ الؿفؿم العارة يف  رقتر وفقف  التؿفقد:

 ررعقم إجراي  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد.

لقهن ماروعقم  عؾقؼ ال،ؿهعهت يف الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي: وفقف  الؿطؾب إول:

 ثالثم فرول.

ؿهعهت يف أثر الؼقاعد إيقلقم والػؼفقم يف ماروعقم  عؾقؼ ال، الؿطؾب الثاين:

 الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي: وفقف أرلعم فرول.

 أرؿ الـبهئج والبقيقهت. خاتؿة:
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 ففرس الؿرهدر والؿراجع  وففرس الؿقضقعهت. ففارس:

 َجْؿع الؿهدة العؾؿقم مـ مظههنه  و ر قافه حجا فؼرات الخطم.  -8

 عرض الؿهدة العؾؿقم ودراسبفه وفؼ الخطقات البهلقمت -1

 خرقص الؿطؾا إول لذكر ماروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  -أ

لؾققهتم مـ القلهي: مع آسبدٓل لذلؽ لهٕدلم الارعقم  والرد عؾك اعااضهت 

 الؿخهلػقـ والؿعهرضقـ. 

 خرقص الؿطؾا الثهين إلتراد أرؿ الؼقاعد إيقلقم والػؼفقم البل لفه أثر يف  -ب

 هئل الؿذكقر.ررعقم اإلجراي القق

 مراعهة مه تؾل يف ذكر كؾ قهعدة مـ الؼقاعد الؿمثرةت  -ج

ذكر الؼهعدة لرقغبفه الؿافقرة  وآكبػهي لؿعـهره اإلجؿهلل  ٕرؿقبف يف إلراز أثرره  -

يف مقضقل الدراسم  دون البعرض لبػهيقؾ أخرى جرْت عهدُة الاهحثقـ عؾك ذكرره 

د القاردة يف رذا الاح  مـ الؼقاعد الؿافقرة  عـد إتراد الؼهعدة: ٕنَّ جؿقع الؼقاع

البل ُأْفِرَد كثقٌر مـفه لللحهث ودراسهت مجبؼؾم  وُأْراِع مه عداره لهلاح  ضؿـ 

ؾم: مؿه تغـل عـ  ؽرار ال،فد  وإعهد ف. كهت ققاعدتم مػرَّ  مدوَّ

 لقهن أثر الؼهعدة يف ررعقم اإلجراي الققهئل الؿذكقر. -

يف الؿبـ لذكر اسؿ الجقرة  ورقؿ أتم لقـ معؽقفقـ  مع   قثقؼ أتهت الؼرآكقم -3

 آلبزام لؽبهلبفه لهلرسؿ العثؿهين  معبؿدا عؾك لركهمج مرحػ الؿدتـم الـاقتم. 

عْزو إحهدت  الـاقتم إلك مرهدرره يف الحهرقم  مع الحؽؿ عؾك إحهدت   -4

جم مـ غقر الرحقحقـ.  الؿخرَّ

 مرهدرره إيؾقم الؿعبؿدة. قثقؼ الـؼقل وإققال مـ  -5

 آلبزام لقضع عالمهت الاققؿ  وضاط مه تحبهج إلك ضاط. -6
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 .خرقيه

ؼفؿ لؾؿضلت يف كار رسهلبفؿ الـاقؾم   
ف،زى ا  الؼهئؿقـ عؾقفه خقر ال،زاي  ووفَّ

 الؿعـقَّم لخدمم الاح  العؾؿل يف مخبؾػ العؾقم والػـقن.

 ،،، واهلل الؿوفِّق إكرم

 ،،، والفادي إلى السبقل إقوم

 ،،، وهو تعالى أعؾى وأعؾم
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 التوهيد 

كىرونا، وذكر الوبادئ الوهوت العشرة في  في التعريف بىباء

 تصىير شرعيت إجراء تعليق صالة الجواعت في الوساجد

رق الؿرض الذي تعؿ  الؽثقر مـ الـهس يف جفم مـ  الوباء يف اصطالح الػؼفاء:

قهت  ال،فهت كثرًة خهرجم عـ الؿعبهد  وتؽقن مرضفؿ كقعه واحدا  لخالف سهئر إو

 . (1)فنن أمراضفؿ  ؽقن مخبؾػم

  ففق قرتا مـ  عرتػ الػؼفهي: حق  ورد يف وأما تعريف الوباء يف اصطالح الطب

الؿقسقعم الطاقم الحدتثم أكَّفت كؾ مرض ترقا عددا كاقرا مـ الـهس يف مـطؼم واحدة يف 

قم مدة قرقرة مـ الزمـ  فنن أيهب الؿرض عددا عظقؿه مـ الـهس يف مـطؼم جغراف

 .(2)رهسعم سؿل ولهي عهلؿقه

فقروسهت كقروكه ساللم واسعم مـ الػقروسهت البل قد  تعريف فقروس كوروكا:

 جاتا لدى الاار أمراضه  ـػجقم   ااوح حدهته مـ كزٓت الربد الاهئعم إلك إمراض 

إرد وخهمم  مثؾ الؿبالزمم البـػجقم الحهدة القخقؿم )سهرس(  ومبالزمم الارق 

كقروكه الذي ظفر ممخرا مرض ط البـػجقم )مقرس(: وتجاتا فقروس إوس

 .(3)89-كقفقد

ت رق مرض ُمْعٍد تجاتاف الػقروس إخقر الذي  ؿ اكباهفف مـ COVID19 مرض كوفقد

ساللم فقروسهت كقروكه: ولؿ تعؾؿ وجقد رذا الػقروس ال،دتد قاؾ لدي  ػاقف يف مدتـم 

                                                                    

 .81/111  وررح الـقوي عؾك مجؾؿ 7/898  والؿـبؼك لؾاهجل 1/111ؿحؾك ٓلـ حزم تـظر مثالت ال( 1)

 . 81/8891اكظرت الؿقسقعم الطاقم الحدتثم  (2)

 تـظرت مققع مـظؿم الرحم العهلؿقم عؾك الرالطت (3)

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
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 .(1)م عؾك يقرة البفهب رئقي حهد1189وورهن الرقـقم هنهتم دتجؿرب 

ار ػهل يف درجم حرارة ال،جؿ  الؽحم  أهم أعراض اإلصابة بػقروس كوروكا: 

الجعهل ال،هف  ضقؼ يف البـػس  ورـهلؽ أعراض أخرى أقؾ رققعه  قد ترهب هبه 

لعض الـهس  كهحبؼهن إكػ  والردال  وألؿ الحؾؼ  واإلسفهل  وفؼد حهسم الاؿ أو 

: كؿه  بطقر (2)طػح جؾدي أو  غقر لقن أيهلع الؼدمقـ أو القدتـ الذوق  وظفقر

اإليهلم أحقهكه إلك البفهب رئقي  وقد تبجاا يف مضهعػهت حهدة لدى إرخهص ذوي 

 .(3)ال،فهز الؿـهعل الضعقػ  والؿجـقـ  وإرخهص الؿرهلقـ للمراض مزمـم

بقفرة حهلقه فنن رذا ت حجا كبهئج الاحقث والدراسهت الؿصرق اكتؼال عدوى كوروكا

الػقروس القلهئل الػبهك تـبؼؾ مـ الاخص الؿرهب إلك غقره لهلطرق البهلقم إذا لؿ 

  قجد رـهلؽ وسهئؾ حؿهتم أو وقهئقم: ورلت

آكبؼهل الؿاهرر مـ خالل الرذاذ الؿبطهتر مـ أكػ الؿرهب أو فؿف  أثـهي الؽحم أو  .1

ضه لإليهلم لهلػقروس. العطس  أو الؽالم: فنذا  ـػجفه رخص آخر  فنكف  تؽقن معرَّ

آكبؼهل غقر الؿاهرر  كلن تؾؿس إسطح  وإدوات الؿؾقثم  ومـ ثؿ تؾؿس الػؿ  .2

 أو إكػ أو العقـ.

 .(4)الؿخهلطم الؿاهررة لؾؿرهلقـ .3

ففذه الطرق الؿذكقرة ٓكبؼهل العدوى  دل عؾك أن الب،ؿعهت  والؾؼهيات  

                                                                    

 تـظرت مققع مـظؿم الرحم العهلؿقم عؾك الرالطت (1)

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

 تـظرت مققع مـظؿم الرحم العهلؿقم عؾك الرالطت (2)

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

 تـظر مققع وزارة الرحم الجعقدتم عؾك الرالطت (3)

  https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx 

 الجعقدتم عؾك الرالطتتـظرت دلقؾؽ البقعقي عـ الػقروس الرهدر مـ وزارة الرحم  (4)

 https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx 
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 س.وآخبالط أرض خرام ٓكبؼهل الػقرو

ت ذكرت مـظؿم الرحم العهلؿقم أن خطقرة جواكب الخطورة يف فقروس كوروكا

 ت (1)كقروكه  بؿثؾ يف إمقر البهلقم

 ت وقد ساؼ ذكر طرق اكبؼهل العدوى.قابؾقة العدوى .1

ت حق  خؾر  الدراسهت الحدتثم إلك أن فاات صول فترة الحضاكة الخػقة .2

إلك آخر: وأنَّ مبقسط مدة الحضهكم الخػقم لفذا الػقروس  خبؾػ مـ رخص 

 .(2)الحضهكم الخػقم قاؾ ظفقر إعراض  ااوح لقـ خؿجم إلك أرلعم عار تقمه

كظًرا  هل يؿؽن التؼاط عدوى فقروس كوروكا من شخص ٓ تظفر عؾقه أعراضه؟

لطقل فاة الحضهكم الخػقم قاؾ ظفقر إعراض  و ػهوت الـهس الحهمؾقـ لؾػقروس يف 

وظفقر آثهره عؾقف  فنن مـ الؿؿؽـ أن تؾبؼط الاخُص عدوى الػقروس  كجام البلث ر لف 

 .  (3)عـ طرتؼ رخص تعهين مـ أعراض خػقػم  ورلؿه ٓ  ظفر عؾقف أي أعراض أيال

ٓ تعرف عؾك وجف الدقم فاة اسبؿرار رذا الػقروس  صول فترة بؼاء الػقروس حقًّا: .3

ث لف مـ إسطح   والطهوٓت  ومؼهلض إلقاب  وكحق حقًّه عؾك إرقهي البل  بؾقَّ

ذلؽ: إٓ أنَّ الدراسهت الؿبقفرة إلك رذه الؾحظم  مكد أكف ردتد الؿؼهومم: وتعقش 

فاات أطقل مؼهركًم لهلػقروسهت البل ساؼ البعهمؾ معفه: فلقؾ مدة تؿؽـ أن تعقافه 

عؾك جؾد اإلكجهن رل عار دقهئؼ: مع إخذ لعقـ آعباهر أنَّ مبقسط لؿس 

ـْ َثؿَّ لؾؿـهفذ البل تبجؾَّؾ مـفه الػقروس رقت ثالث وعارون مرة اإل
كجهن لقجفف  ومِ

                                                                    

 تـظرت مققع مـظؿم الرحم العهلؿقم عؾك الرالطت (1)

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

 تـظرت لؾقققف عؾك الدراسم الؿـاقرةت (2)

 https://www.skynewsarabia.com/technology/1327061- 

 تـظرت مققع مـظؿم الرحم العهلؿقم عؾك الرالطت (3)

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
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يف سهعم واحدة: أيت مرة واحدة كؾ دققؼبقـ وكرػ: كؿه أرهر لعض الدراسهت 

ثم لف مـ إسطح وكحقره  ااوح مـ  إلك أنَّ مدة عقش الػقروس عؾك إرقهي الؿؾقَّ

الف كقل إدوات الؿؾقثم  وطاقعم مهدهته لضع سهعهت إلك عدة أتهم: لحجا اخب

)لالسبقؽ  خاا  حدتد  كحهس  خاا  قؿهش  كر قن ...(  ودرجم الحرارة 

 .(1)والرطقلم الاقئقم: ومؼدار الػقروس الخهرج مـ أكػ الؿرهب لف  أو فؿف

ت ورذا أمٌر ٓ تؽهد تخػك عؾك أحد: ٕن فقروس كقروكه قد عؿَّ الاالد سرعة آكتشار .4

هد  حبك ٓ تؽهد تقجد لؾد يف الؼهرات الخؿس إٓ وقد دخؾف خالل لضعم والعا

أرفر: كؿه  جاَّا يف رؾَّ حركم الب،هرة وآقبرهد  والبعؾقؿ وإعؿهل يف وق  

ا: و ؽاَّدت الاارتم لجاافه خجهرات وأضرارا عؾك كؾ الؿجبقتهت.  قرقر جدًّ

ن العهلؿ  وكؼؾ العدوى إلك وكظًرا لثاقت سرعم اكباهر الػقروس يف كثقر مـ لؾدا

فقروس كقروكه ))مخبؾػ ررائح الؿ،بؿع  فننَّ مـظؿم الرحم العهلؿقم وَيَػْ  

 .(2)لهلقلهي العهلؿل ((19 -الؿجب،د كقفقد 

ت لؿ تبقيؾ الطا الحدت  إلك زمـ كبهلم رذه إسطر إلك لؼهح عدم توفر العالج .5

ظفقر أعراضف: وغهتم مه فقفت  فعهل  وٓ دواي آمـ لؾؼضهي عؾك فقروس كقروكه فقر

 ركقز إطاهي عؾك عالج إعراض فؼط  ومجهعدة الؿرتض لهسبخدام الؿفدئهت 

لؾاعقر لهلراحم: ولفذا  رارـ أكثر الدول عؾك اإلجرايات الققهئقم لؾحد مـ اكباهر 

الػقروس  كؿـع الب،ؿعهت  وفرض الح،ر الرحل  والباهعد آجبؿهعل  وغقر 

                                                                    

 تـظرت مققع مـظؿم الرحم العهلؿقم عؾك الرالطت (1)

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

 تـظر الخرب عؾك الرالطت (2)

  https://www.bbc.com/arabic/world-51811322 
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 .(1)ذلؽ

ت ذكرْت مـظؿم الرحم العهلؿقم  وغقرره مـ ر الؿعؾومات الؽافقة عـهعدم توف .6

ال،فهت الطاقم الؿبخررم أنَّ فقروس كقروكه ساللم جدتدة مـ الػقروسهت  لؿ 

: لؾ كهك  عهئؾم الػقروس الؿذكقر محرقرة يف الطققر (2)تجاؼ اكباهففه لدى الاار

: ورذا مه جعؾ  مـظؿم (3)والخػهفقش والثعهلقـ والػئران والدواجـ والخـهزتر

الرحم العهلؿقم  وغقرره مـ ال،فهت الطاقم يف مخبؾػ الدول  اذل جفقدا حثقثم يف 

: ولفذا (4)جؿع مزتد مـ الؿعؾقمهت عـف  لؾبقيؾ إلك حؼقؼبف  وأساهلف  وعالجف

فننَّ ال،فهت الؿخبرم  ؼقم لهلبؼققؿ الؿجبؿر لؾقضع  و غققر لعض اإلجرايات 

ٔخر  لـهي عؾك ظفقر كبهئج الدراسهت وإلحهث الؿجب،دة عـ  الققهئقم مـ وق 

 .(5)القلهي  وزتهدة الؿعرفم لاؽؾ أكثر

ت وقد ساؼ مه استفدافه لؾجفاز التـػسي ذي الخطورة الؼصوى عؾى حقاة اإلكسان .7

 تدل عؾك ذلؽ عـد فؼرة أعراض اإليهلم لهلػقروس.

سهت البل أجرت  طقؾم خؾر  الدرا: 19صرق الوقاية من عدوى فقروس كوفقد 

الػاة الؿهضقم مـذ ظفقر الػقروس إلك زمـ كبهلم رذه إسطر أنَّ البؼقد لهلبدالقر الققهئقم 

 أفضؾ الطرق وأكػعفه يف الققهتم مـف: ورل كهٔيتت

                                                                    

 تـظرت مققع مـظؿم الرحم العهلؿقم عؾك الرالطت (1)

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

 تـظر مققع الؿـظؿم عؾك الرالطت (2)

  https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus 

ح لذلؽ رئقس قجؿ الػقروسهت البـػجقم والجرطهكقم يف الؿعفد الطال الػركجل  تـظر الرالطت  (3)  يرَّ

 www.aljazeera.net/news/healthmedicine 

 تـظر مققع الؿـظؿم عؾك الرالطت (4)

  https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus 

 تـظر  ررتح الؿبحدث الرسؿل لهسؿ وزارة الرحم الجعقدتم عؾك الرالطت (5)

 http://www.noonews.com/?p=284887 
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البؼقد لهلباهعد آجبؿهعل لؿؼدار ما واحد عؾك إقؾ  و ،ـا الؿخهلطم  .1

 إعراض البـػجقم  كهلجعهل أو العطهس.الؿاهررة  وخهيم مع مـ  ظفر عؾقفؿ 

 الح،ر الؿـزلل. .2

  ،ـا إمهكـ الؿزدحؿم  والب،ؿعهت. .3

 غطقم الػؿ وإكػ لالي عـد الجعهل أو العطس  ولهلؽؿهمم الؼؿهرقم عـد الخروج  .4

 مـ الؿـزل.

كظهفم القدتـ يف كؾ إوقهتت وخهيم يف إحقال البهلقمت قاؾ إعداد الطعهم  ولعده   .5

ـهول الطعهم  ولعده  وقاؾ رعهتم رخص مرتض ولعده  ولعد الجعهل أو وقاؾ  

: كؿه (1)العطهس  ولعد لؿس الحققاكهت  ولعد لؿس الؼؿهمم  ولعد قضهي الحهجم

 قيل ال،فهت الرحقم أن تبؿ غجؾ القدتـ لهلؿهي والرهلقن لؿدة أرلعقـ ثهكقم  أو 

 .(2)اسبخدام الؿعؼؿ الؽحقلل لؿدة عارتـ ثهكقم

 لؿس العقـ وإكػ والػؿ لهلقد قاؾ  غجقؾفه لاؽؾ جقد.  ،ـا .6

 .(3)ا اهل  قجقفهت الجؾطهت الرحقم .7

أن البؼقد لهلبدالقر الققهئقم الرهرمم رق الطرتؼ إكػع يف وقهتم الـػس مـ والحاصل 

الػقروس: وقد ظفرت فهعؾقم رذه اإلجرايات يف  خػقض رقؿ البؽهثر إسهسل لاؽؾ 

قروس مدتـم وورهن الرقـقم  حبك  ؿَّ البردي لبػال فقروس  درت،ل يف مردر الػ

لاؽؾ كهمؾ: كؿه خؾر  دراسهت أخرى إلك أنَّ سرعم ا خهذ إجرايات العزل والح،ر 

 الرحل  جفؿ يف الحد مـ اكباهر الػقروس.

                                                                    

 ـ وزارة الرحم الجعقدتم عؾك الرالطتتـظرت دلقؾؽ البقعقي عـ الػقروس الرهدر م (1)

 https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx 

 تـظرت الؿردر الجهلؼ. (2)

 تـظرت مققع مـظؿم الرحم العهلؿقم عؾك الرالطت (3)

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
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و مكد ال،فهت الؿخبرم أنَّ عدم البؼقد لهإلجرايات الققهئقم سقجهرؿ يف  ػال 

كبهئج كهرثقم كربى  مـفهت إيهلم الحقهة العهمم لاؾؾ راف  هم   الػقروس  وسقمدي إلك

وع،ز الؿجباػقهت عـ اسبؼاهل الؿرهلقـ  وعدم قدرة الؽهدر الرحل عؾك رعهتم 

 الحهٓت الؿقجقدة عـدرؿ يف الؿرافؼ الرحقم.

الاح  يف ررعقم اإلجراي الققهئل الؿعـّل لهلاح  يف رذه الدراسم ماـلٌّ عؾك  إنَّ  .1

الؼقل لثاقت العدوى: مع إخذ لعقـ آعباهر أنَّ الـرقص القاردة يف مقضقل 

العدوى وإن كهك  مبعهرضم يف ظهررره إثاه ه وكػقه: إٓ أنَّ الؿحؼؼقـ مـ أرؾ العؾؿ 

كػل العدوىت  حؿؾ عؾك كػل مه كهك  ال،هرؾقم اخبهروا أنَّ الـرقص الدالم عؾك 

 عبؼده مـ أن إمراض ُ عدي لطاعفه مـ غقر إضهفم إلك ا  عز وجؾ: لقـؿه 

الـرقص الدالم عؾك  ،ـا العدوى  حؿؾ عؾك م،هكام مه تحرؾ عـده الضرر 

عهدة لؼضهي ا  وقدره: ورذا الؿجؾؽ رق الرحقح الذي تبطهلؼ مع القاقع  

اهردة  وأثابف الطا الحدت  لؿه ٓ تدل م،هٓ لؾاؽ فقف: وقد والحس  والؿ

فرؾ  الؼقل يف ذلؽ يف كبهلل  ارقر أولل إلاهب للرؿ إيقل وإحؽهم 

 .(1)وأداب الؿبعؾؼم لهلقلهي والؿرهب

[ إلك الرهلحقـ مـ أرؾ الخربة لف" .2 ـّ : لعؿقم ققلف (2)"والؿرجع يف كؾ رلي ]وَف

َٓ َتْعَؾُؿوَن َفاْسَلُلوا أَ   عهلكت  ْكرِ إِْن ُكـُْتْم  كر رؿ 11]الـحؾت   ْهَل الذِّ [: وأرؾ الذت

ـّ أدرى مـ غقررؿ  أرؾ البخرص يف أيت م،هل مـ م،هٓت الؿعرفم: ٕن أرؾ الػ

                                                                    

 .18-17اكظرت  ارقر أولل إلاهب للرؿ إيقل وإحؽهم وأداب الؿبعؾؼم لهلقلهي والؿرهب صت  (1)

 .1/11  والػبهوى الؽربى ٓلـ  قؿقم 19/16م،ؿقل الػبهوى ٓلـ  قؿقم  (2)
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لؿجهئؾف: تؼقل رقخ اإلسالم الـ  قؿقمت تمخذ لؼقل الػؼقف يف البػرتؼ لقـ الؿجهئؾ 

ه: فنن كهن ساُاف ملخًذا عهدتًّه أو حجقًّه  وكحق ذلؽ إذا كهن ساا الػرق ملخًذا ررعقًّ 

مؿه قد تؽقن أرؾ الخربة أعؾؿ لف مـ الػؼفهي الذتـ لؿ تاهرروا ذلؽ  فال تعبد  يف 

ذلؽ لؼقل الػؼقف: ٕكف أمر مـ أمقر الدكقه  لؿ تعؾؿف الػؼقف: فننَّ العؾؿهي ورثم 

ـْ  ؽؾَّؿ (2) (1)«ُؿ لَِلْمِر ُدْكَقهُكؿْ َأْكُبْؿ َأْعؾَ ت »إكاقهي: وقد قهل رسقل ا   : ولفذا ققؾت َم

ؾقـ  أو الاح   يف غقر فـتف أ ك لهلع،هئا: َفَلْخُذ الؿعؾقمهت والؿعهرف عـ الؿبطػت

عـفه يف غقر مرهدرره ومقاردره ضرٌب مـ البعبقؿ  ولحٌ  يف الظتالم: ولـهي عؾك 

م وكحقره  رل الؿرجع والؿردر رذا فننَّ ال،فهت الطاقم الؿعبؿدة  كقزارة الرح

 . (3)يف آلقم البعهمؾ مع القلهي وغقره مـ إمراض

إنَّ مـ أرؿ مجمولقهت الحهكؿ يف اإلسالم  دلقر أمقر الرعقم  وسقهسم الدولم  .3

الدكققتم لؿه  ؼبضقف الؿرؾحم العهمم الؿعبربة: إذ مراعهة الؿرؾحم معبربة يف كؾ مؾم: 

: تؼقل العالمم الـ عهرقر (4)ثا  ذلؽ لهٓسبؼراي وٕجؾفه ُوِضع  الارتعم  كؿه

إن مؼرد الارتعم مـ البارتع حػظ كظهم العهلؿ  وضاط  ررف الـهس "رحؿف ا ت 

: ورذا رق الؿراد لهلجقهسم الارعقم: (5)"فقف عؾك وجف تعرؿ مـ البػهسد والبفهلؽ

كهن مـ إفعهل إنَّ الجقهسم رل مه "تؼقل العالمم ألق القفهي الـ عؼقؾ الحـاؾلت 

لحق  تؽقن الـهس معف أقرب إلك الرالح وألعد عـ الػجهد: وإن لؿ تارعف 

                                                                    

 .1161  لرقؿت 1/8816رواه مجؾؿ يف يحقحف  (1)

 .1/11ٓلـ  قؿقم   والػبهوى الؽربى 19/16م،ؿقل الػبهوى ٓلـ  قؿقم  (2)

 .8/891تـظرت الاقهن يف مذرا اإلمهم الاهفعل لؾعؿراين  (3)

 .1/81اكظرت الؿقافؼهت  (4)

 .1/891مؼهيد الارتعم ٓلـ عهرقر  (5)
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ر ذلؽ فؾقعؾؿ أنَّ الـظر يف الؿرؾحم العهمم (1)"الرسقل  وٓ كزل لف وحل -: وإذا  ؼرَّ

إكؿه رق مـ آخبرهيهت  -ومـفه  حؼقؼ مـهط الضرر العهم يف جهئحم كقروكه

الؿـقطم لقللت إمر
َّٓ »هل الـ ررمز رحؿف ا ت : ق(2) َأْدَرْكُ  َأْرَؾ اْلَؿِدتـَِم َوَمه فِقَفه إِ

ْؾَطهنُ  َْمُر َتـِْزُل َفَقـُْظُر فِقِف الج  ْٕ ـَُّم وا : وإنَّ مـ الؼقاعد الؽؾقم يف رذا (3)«اْلؽَِبهُب َوالج 

 .(4)" ررف اإلمهم عؾك الرعقم مـقط لهلؿرؾحم"الاهبت أنَّ 

أرؾ الجـم وال،ؿهعم وجقب لذل الطهعم لقلل إمر ظهررا ولهطـه  إنَّ مـ أرؿ أيقل .4

يف كؾ مه تلمر لف  أو تـفك عـف  مؿه لقس فقف معرقم: فننَّ طهعم الجؾطهن مؼروكم 

لطهعم الرحؿـ  ورل معهقد الجالمم  وأرفع مـهزل الجعهدة  والطرتؼم الؿثؾك  

رافم  هبه تمّلػ رؿُؾ  والعروة القثؼك: فقفه عرؿم مـ كؾ فبـم  وك،هة مـ كؾ

الدتـ  وتـبظؿ أمر الؿجؾؿقـ  ولػؼداهنه تفدم أركهن الؿؾم  و خبؾ مرهلح إمم: 

ولذلؽ ُعِؼد إجؿهل أرؾ الجـم وال،ؿهعم  وعؾقف َدلَّ عدٌد كاقٌر مـ الـرقص 

 (6): ولـهي عؾك رذا فننَّ طهعم اإلمهم واجام عؾقـه يف كؾ مه لقس لؿعرقم(5)الؿبقا رة

: حبك وإن لؿ تظفر لـه وجف الؿرؾحم (7)دل الؽبهب والجـم عؾك  حرتؿفهيرتحم ت

                                                                    

 .6/581كؼؾف الـ الؼقؿ رحؿف ا  عـ الـ عؼقؾ يف إعالم الؿققعقـ  (1)

 .11  85تـظرت إحؽهم الجؾطهكقم لؾؿهوردي صت  (2)

 .1/8166ع لقهن العؾؿ وفضؾف ٓلـ عاد الرب جهم (3)

 .818  وإراهه والـظهئر لؾجققطل صت 8/119تـظرت الؿـثقر يف الؼقاعد الػؼفقم لؾزركال  (4)

  ومعهمؾم الحؽهم يف ضقي الؽبهب والجـم لعاد 59تـظرت سراج الؿؾقك ٕلل لؽر الطرطقرل الؿهلؽل صت ( 5)

 .11الجالم لرجس صت 

 .885  1/871م الـ عهلدتـ تـظرت حهرق( 6)

لخالف الؿعرقم البل تبلول فقفه الؿلمقر  أو تبحهتؾ حبك تقرؿ كػجف أكَّف امبـع عـ طهعم اإلمهم فقؿه أمر فقف ( 7)

لؿعرقم: فنن ذلؽ مـ قاقؾ الؿغهلطم لـػجف ولغقره: والقاجا عؾقف طهعم اإلمهم يف ذلؽ. اكظر  عؾقؼ الاقخ 
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إْن "فقؿه أمر لف: تؼقل العالمم الػؼقف الحـػل رؿس إئؿم الجرخجل رحؿف ا ت 

أمررؿ ]اإلمهم[ لالٍي ٓ تدرون أتـبػعقن لف َأْم ٓ  فعؾقفؿ أن ُتطقعقه  ٕنَّ فْرضقََّم 

أي يف أنَّ مه ُأمر لف مـبػٌع أو غقر الطَّهعم ثهلبٌم لـصٍّ مؼطقٍل ل د لفؿ مـ الرَّ ف: ومه  ردَّ

 .(1)"ُمـبػٍع لف ٓ ترؾح ُمعهرضه لؾـَّصت الؿؼطقل

م ِذْكُره مـ جقاكا الخطقرة يف ولهي كقروكه  وطرق اكبؼهلف  وطقل  .5 اسبحضهر مه  ؼدَّ

لؿ فاة الحضهكم الخػقم قاؾ ظفقر أعراضف  وإمؽهكقم اكبؼهل العدوى مـ رخص 

تظفر عؾقف أعراض الؿرض  مع طقل فاة لؼهي الػقروس حقًّه عؾك جؾد اإلكجهن  

 وإسطح  وإدوات  وغقرره.

م ذكره مـ الـبهئج الؿاـقم عؾك الدراسهت العؾؿقم  والققهئع  .6 اسبحضهر مه  ؼدَّ

الؿحجقسم أنَّ الب،ؿعهت أرض خرام لجرعم  ػال القلهي: وأنَّ الطرتؼ إمثؾ 

كػع لؿـع  ػال القلهي رق البؼقد لهإلجرايات الققهئقم  وأنَّ البفهون يف والجاقؾ إ

ذلؽ سقمدي إلك كبهئج كهرثقم كربى: ولفذا يدر الؼرار الرسؿل لهلؿؿؾؽم العرلقم 

الجعقدتم لبعؾقؼ جؿقع الؿـهرط البل مـ رلهنه حرقل الب،ؿعهت  كبعؾقؼ 

 عؾقؼ الدراسم  والدوام  الحضقر إلك الؿجهجد ٕداي يالة ال،ؿهعم وال،ؿعم  و

وأعؿهل الاـهي  والؿرهكع  وإغالق الؿبهجر لهسبثـهي محالت لقع إغذتم 

والرقدلقهت  وفرض حظر الب،قال يف غهلا سهعهت الؾقؾ والـفهر  ومـع الخروج 

مـ الؿدن والدخقل إلقفه: لهلرغؿ مؿه يف الؼرارات الؿذكقرة مـ آثهر سؾاقم كاقرة 

ام: وقد أثاب  رذه اإلجرايات الققهئقم فهعؾقبفه يف البردي عؾك آقبرهد والؿعق

ل ال،هئحم  والبؼؾقؾ مـ آثهرره الجؾاقم  وقؾَّ أن تقجد لفه كظقٌر يف دول أخرى   لبػات

                                                                                                                                                                                                          

 . 6/118حؿد أحؿد رهكر عؾك مجـد اإلمهم أ

 .8/865ررح الجقر الؽاقر لاؿس إئؿم الجرخجل ( 1)
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كؿه دلَّ عؾك ذلؽ القاقُع وظهرر الحهل  ورفد لذلؽ الؼهيل والداين  البداًي مـ 

مروًرا لنرهدة مـظؿم الرحم   و(1)إرهدة حؽقمهت لعض الدول هبذه اإلجرايات

 .(3)  وويقٓ إلك إرهدات دلؾقمهسققـ أجهكا(2)العهلؿقم

عهت الاارتم خؿس مرات يف الققم عؾك إقؾ:  .7 إنَّ الؿجهجد مقاضع مػبقحم لؾب،ؿ 

مؿه سقزتد مـ كجام البؼهرب والباليؼ وآحبؽهك لقـ الؿرؾقـ عؿقمه  ويف 

كثرة مقاضع البالمس الؿااكم  الرػقف خرقيه: مع اربؿهل الؿجهجد عؾك 

كؿقاضع الج،قد  ومؼهلض إلقاب  والـقافذ  وإدراج  ودرالزتـ الجاللؿ  

ومػه قح  اغقؾ الؽفرلهي  والبؽققػ  وخزاكهت إحذتم  ويـهلقر الؿقهه يف 

 الؿقاضئ  ودورات الؿقهه  وغقر ذلؽ  مؿه تزتد مـ احبؿهل كؼؾ العدوى.

،ؿهعم يف الؿجهجد إجراي ممق  مر اط لهلضرورة الداعقم إنَّ إجراي  عؾقؼ يالة ال .8

 إلقف لحجا الحهل والؿؽهن والزمهن  تقجد لقجقدره  وتزول لزوالفه. 

م  ؼرتره مـ أنَّ فقروس كقروكه فقروس جدتد لؿ تجاؼ اكباهفف  .9 اسبحضهر مه  ؼدَّ

فذا ٓ م: ول1189لدى الاار قاؾ لدي  ػاقف يف مدتـم وورهن الرقـقم هنهتم دتجؿرب 

 بقفر معؾقمهت كهفقم عـف إلك رذه الؾحظم  و قايؾ ال،فهت الطاقم الؿبخررم 

جفقدا حثقثم يف إجراي ألحهث ودراسهت لؾبقيؾ إلك حؼقؼبف  وأساهلف  وعالجف: 

و ؼقم ال،فهت الؿخبرم لهلبؼققؿ الؿجبؿر لؾقضع  و غققر لعض اإلجرايات 

الدراسهت وإلحهث الؿجب،دة عـ الققهئقم مـ وق  ٔخر  لـهي عؾك ظفقر كبهئج 

                                                                    

 تـظر الرالطت (1)

 https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=ac78f2f3-2489-4019-9e8d-40645d56c09e. 

 تـظر الرالطت (2)

 https://www.moh.gov.sa/CCC/News/Pages/news-2013-05-13-001.aspx. 

 تـظر الرالطت (3)

 https://sabq.org/7vyt 64.  
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 القلهي  وزتهدة الؿعرفم لاؽؾ أكثر. 

إنَّ مـ أرؿ سؿهت الؿـف،قم العؾؿقم يف البعهمؾ مع الـقازلت ضرورة مراعهة الظروف .11

والؿبغقرات البل قد  قجا  غقر الػبقى  ورفض ال،ؿقد والبح،ر والحؿهسم 

ضطرار والػبقى يف حهلم آخبقهر  الػهرغم  دون فؼف أو  ؿققز لقـ الػبقى يف حهلم آ

أو الػبقى يف الـقازل الطهرئم  والػبقى يف إحقال العهدتم: ولفذا فننَّ  طاقؼ الػبقى 

و ـزتؾفه يف القاقع تخبؾػ مـ لؾد إلك آخر لحجا مه تؼدره أرؾ كؾ لؾد  وممسجه ف 

ؼقؼ الؿعـقم لؿقجا  طقر القضع  والؿآٓت الؿبققعم: إذ آجبفهد تبعؾؼ لبح

الؿـهط  و ـزتؾ إحؽهم لؿراعهة الجقهقهت الؿحؾقم  والؿاللجهت الخهيم البل 

  بعؾؼ لؽؾ حهلم.

رت هذه الؿبادئ الؿفؿة، فؾقعؾم أنَّ صورة الؿسللة التي كتـاولفا يف هذا  وإذا تؼرَّ

 تالبحث كأتي

 جهي يدور قرار رسؿل مـ ال،فهت الؿخبرم يف الؿؿؾؽم العرلقم الجعقدتم لبعؾقؼ

الحضقر لرالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد: لـهي عؾك  قيقم ال،فهت الطاقم العهلؿقم 

عهت العهمم يف أيت مقضع كهن  لؿه -والؿحؾقم  والؿاهردات الحجقم القاقعقم للنَّ الب،ؿ 

ات العؿؾ  والؿدارس  وال،همعهت أرٌض خرام ٓكباهر  -فقف الؿجهجد  ومؼرَّ

لؼهيره مػبقحم سقمدتي إلك كبهئج كهرثقم  تبردرره إرالك الػقروس الػبهك: ومـ َثؿَّ فننَّ إ

الـػقس  أو البجاا يف اإلرالك: كؿه كهن الحهل يف لداتم ظفقر الػقروس: حق  اكبار يف 

فاة قرقرة يف جؿقع قهرات العهلؿ  كهكباهر الـهر يف الفاقؿ  حبك ع،زت الؿجباػقهُت 

هُت عـ احبقاي جث  الؿق ك: عـ اسبؼاهل مئهت أٓف مـ الؿرهلقـ  والثالج

وأيقا  الحقهة العهمم لاؾؾ راف  هم  و ؽادت الاارتم خجهئر عؾك كؾ الؿجبقتهت: 

هل آمـ لؾقلهي إلك رذه الؾحظم  وطقل فاة حضهكبف  لهإلضهفم إلك عدم  قفر عالج فعَّ

الخػقم  البل  رؾ إلك أرلعم عار تقمه قاؾ ظفقر أعراضف عؾك الؿرهب: فؾؿ تؽـ لدى 
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،فهت الؿخبرم لدٌّ مـ إيدار الؼرار الؿذكقر: حؿهتًم لؾـػقس مـ الفالك  والبجاا ال

 يف اإلرالك.

ولـهي عؾك رذا فننَّ أساهب الخطل يف الػبهوى الؿعهرضم لؾؼرار الؿذكقر مع قؾبفه 

 رجع إلك الخطل يف  رقتر الؿجللم  أو يف  حؼقؼ الؿـهط عؾك الـهزلم  أو يف إرؿهل الـظر 

 . (1)إفعهل: ورذه كؾفه مـ أخطر مثهرات الغؾط يف دراسم الؿجهئؾ الحهدثميف مآٓت 

 

يف  117لهلؿؿؾؽم العرلقم الجعقدتم قرارره لرقؿت أيدرْت رقئم كاهر العؾؿهي 

لالن ماروعقم إتؼهف يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  مع اإللؼهي عؾك  مر11/7/8118

رفع إذان: وذلؽ لعد آطالل عؾك البؼهرتر الطاقم الؿقثؼم الؿبعؾؼم ل،هئحم كقروكه  

مفه معهلل وسرعم اكباهرره  وزتهدة القفقهت لجاافه  ولعد اإلحهطم لهلبقض قحهت البل قدَّ

 .(2)وزتر الرحم يف جؾجم الفقئم آسبثـهئقم الؿاهر إلقفه أعالره

كؿه يدر قراٌر مؿهثؾ مـ جؿفرة الفقئهت العؾؿقم الؽربى  والؿ،همع الػؼفقم يف 

غهلا دول العهلؿ  مثؾ رقئم كاهر العؾؿهي لهٕزرر الارتػ  وم،ؾس اإلفبهي لهإلمهرات  

م الؽقت   والؿ،ؾس العؾؿل إعؾك لهلؿغرب  والؾ،ـم القزارتم ورقئم الػبقى لدول

لإلفبهي لهل،زائر  ول،ـم اإلفبهي لدائرة اإلفبهي لهٕردن  ول،ـم اإلفبهي ل،ؿفقرتم لهكجبهن  

 . (3)وغقرره

                                                                    

 .888-886  817تـظرت مثهرات الغؾط يف دراسم الؿجهئؾ الحهدثم لؾدكبقر عاد الجالم الحرقـ صت  (1)

 www.spa.gov.sa/2048662 تؿؽـ القققف عؾك كص الؼرار يف يػحم وكهلم إكاهي الجعقدتم عؾك الرالطت (2)

لؾبعهمؾ مع فقروس كقروكه الؿجب،د  الرهدر مـ مركز إزرر العهلؿل لؾػبقى  اكظرت الدلقؾ الارعل (3)

 . 8-7  فبهوى العؾؿهي حقل فقروس كقروكه لؾدكبقر مجعقد يربي صت 59-58اإللؽاوكقم صت 
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 تـبقفان مفؿان: 

إنَّ اإلجراي الققهئل الؿذكقر ٓ تجبؾزم  عطقؾ يالة ال،ؿهعم لنطالقفه:  إول:

م إقهمم الحهضرتـ يالَة ال،ؿهعم يف مقضع إقهمبفؿ مـ الاققت  والؿجهكـ  إلمؽهكق

وكحق ذلؽ: ومـ َثمؿَّ فنكَّـه عـد مه كبؽؾؿ عـ إتؼهف يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  فننَّ رذا 

 ٓ تعـل الحدت  عـ إتؼهففه مطؾؼه.

َثمؿَّ فننَّ : ومـ (1)إن جؿفقر العؾؿهي والػؼفهي ترون عدم وجقب يالة ال،ؿهعم الثاين:

ماروعقم اإلجراي الققهئل الؿذكقر ٓ  حبهج إلك كثقر مـ الؿـهقاهت والؿؼهركهت 

والؿقازكهت الؿحقطم لف: ٕكف لؿ تمدت إلك  ػقت  واجا  وٓ إسؼهط فرتضم: وإن قؾـه 

  فنكَّف (2)لقجقب أداي يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  كؿه رق ققل كثقر مـ العؾؿهي الؿحؼؼقـ

تبـهىف مع ررعقم اإلجراي الققهئل الؿذكقر: ورذا رق الفدف الذي تجعك رذا  أتضه ٓ

 الاح  إلك  حؼقؼف  لػضؾ مـ ا  و قفقؼف.  

سـقرد أدلم الؿجللم يف م،ؿقعهت   ضؿ  كّؾ م،ؿقعم كرقيه عدتدة   ،بؿع يف 

عـك عهم مااك: ورذا مجؾؽ جقٌد تبؿقز لحجـ الا قا  وتجهعد الؼهرئ عؾك ضاط م

 الؿطؾقب.

 تأوٓ: إدلة الدالة عؾى تجـُّب العدوى

إَِذا َسِؿْعُبْؿ لِِف لَِلْرٍض َفالَ َ ْؼَدُمقا َعَؾْقِف  َوإَِذا َوَقَع لَِلْرٍض ت »-عـ الطهعقن- ققلف  -1

                                                                    

 . 89اكظرت يالة ال،ؿهعم والؼراية خؾػ اإلمهم لاقخ اإلسالم الـ  قؿقم صت  (1)

  وإدلم 11-86اج الؿـقر يف أحؽهم يالة ال،ؿهعم ٕحؿد ألل العقـقـ صت اكظرت الؿردر الجهلؼ  والجر (2)

 . 11-89الؾؿهعم عؾك وجقب يالة ال،ؿهعم لؿحؿقد ال،زائري صت 
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ه سؿع عؿر لـ الخطهب (1)«ا فَِراًرا مِـْفُ َوَأْكُبْؿ لَِفه َفالَ َ ْخُرُجق لطهعقن الاهم  : ولفذا لؿَّ

ورق كهن يف طرتؼف إلك الاهم  فهسباهر مـ معف يف الرجقل  فه ػؼ رأي ماقخم قرتش مـ 

الـهس  مفهجرة الػبح عؾك أن ترجع لهلـهس  وٓ ُتْؼِدمفؿ عؾك القلهي  فلمر عؿُر 

ثف لهلحدت  الؿبؼدم ذكره: ؿـ لـ عقف لهٓسبعداد لؾرجقل: ف،هيه عاد الرح   وحدَّ

: عؾًؿه للن الطهعقن مـ إمراض الؿعدتم عـد لعض (2)فحؿد اَ  عؿُر  ثؿ اكررف

 : وتافد لذلؽ أتضه مه وردت(4): وأتَّده الطا الحدت (3)إطاهي يف الؼدتؿ

 " أنَّ معهذ لـ جاؾ َّه َمهَت يف طهعقن الاهم اْسبْخؾَػ َعَؾك الـ هِس َعْؿرو ْلـ َلؿَّ

َفه الـَّهُس  إِنَّ َرَذا اْلَقَجَع إَِذا َوَقَع َفنِكََّؿه "  َفَؼهَم َخطِقًاه فِل الـَّهِس  َفَؼهَلت اْلَعهِص  َأت 

ُققا   "َتْاَبِعُؾ اْربَِعهَل الـَّهِر  فب،اَّؾقا مـف يف ال،اهل ... ُثؿَّ َخَرَج َوَخَرَج الـَّهُس َفَبَػرَّ

ـِ العهص  فق ا  َمه َوَرَفَعُف ا ُ  ـْ َرَأِي َعْؿَرو ْل
ـَ اْلَخطَّهِب مِ  َعـُْفْؿ: ... َفَاَؾَغ َذلَِؽ ُعَؿَر ْل

 . (5)"َكِرَرفُ 

 َْوِدَتمِ "لػظ عـد أحؿدت  ويف ْٕ َعهِب َوا وا مِـُْف فِل الات ْجَز َقْد َوَقَع َفِػر   .(6)"إِنَّ َرَذا الرت

                                                                    

 .1189  لرقؿت 1/8711  ومجؾؿ يف يحقحف 5719  لرقؿت 7/811رواه الاخهري يف يحقحف ( 1)

 .  1189لرقؿت  1/8711 يحقحف   ومجؾؿ يف5719لرقؿت  7/811رواه الاخهري يف يحقحف  (2)

 .71-71اكظرت مؼـعم الجهئؾ عـ الؿرض الفهئؾ ٕلل عاد ا  محؿد لـ الخطقا الغركهطل صت  (3)

 رم: ورالطفت7/9/8118مـ مققع وزارة الرحم الجعقدتم  لبهرتخ  (4)

 https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/011.aspx 

: وإسـهده ضعقػ لضعػ رفر لـ 1/61  والطربي يف  هرتخف 8697  لرقؿت 1/115رواه أحؿد يف مجـده  (5)

حقرا  وجفهلم رقخف  لؽـفه روت  مـ غقر طرتؼ رفر لنسـهد ٓ للس لف  والؼرم معروفم ومافقرة يف كبا 

فذه الؼرم يف كبهلف الـػقس لذل الؿهعقن رروح الحدت   والبهرتخ  وقد جؿع الحهفظ الـ ح،ر طرقه عدتدة ل

   فؾقرجع إلقفؿه. 819  والجققطل يف كبهلف مه رواه القاعقن يف أخاهر الطهعقن صت 169-156صت 

  قهل الاقخ رعقا إركموطت رجهلف ثؼهت رجهل الاقخقـ إٓ 11816  لرقؿت 16/119رواه أحؿد يف مجـده ( 6)

 ـ الطهعقن  لؽـ مه سهقف يف قرم الطهعقن يحقح وقد روي مـ غقر وجف.أكف مرسؾ  فنن أله قاللم لؿ تدرك زم



–
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ـَ الَؿْ،ُذوِم كَ ت »ققلف  -2
ـَ إََسدِ فِرَّ مِ

 .(1)«َؿه َ ِػر  مِ

: إذ ال،ذام مـ (2)«إِكَّه َقْد َلهَتْعـَهَك َفهْرِجعْ ت »-لرجؾ م،ذوم يف وفد ثؼقػ- ققلف  -3

 .(3)إمراض الُؿْعِدتم عـد كثقر مـ إطاهي

ـِ اْلَخطَّهِب  -4 ْلَاْقِ   َمرَّ َعَؾك اْمَرَأٍة َمْ،ُذوَمٍم َ ُطقُف لِه روى مهلؽ لنسـهده َأنَّ ُعَؿَر ْل

  اْقُعِدي فِل َلْقبِِؽ  َوٓ ُ ْمِذي الـَّهَس »َفَؼهَلت 
ِ
 .(4)«َته َأَمَم ا 

اح الحدت  جؿؾًم مـ أثهر عـ لعض كاهر الرحهلم    والبل  دل  عؾك وقد ذكر ررَّ

البعهدرؿ عـ الؿرهلقـ لؿرض ال،ذام  وإررهدرؿ إلك ذلؽ عـد البعهمؾ مع الؿرهلقـ 

 .(5)ؾق أسهكقد  ؾؽ أثهر مـ مؼهللف: ولؽـ ٓ  خ

ٓ تقرد يهحا اإللؾ الؿراض "  أيت (6)«َٓ ُتقِرَدنَّ ُمْؿِرٌض َعَؾك ُمِرحٍّ ت »ققلف  -5

إلَؾف عؾك إلؾ يهحا اإللؾ الرحهح: ٕكَّف رلَّؿه أيههبه الؿرض لػعؾ ا   عهلك 

 .(7)"وقدره الذي أجرى لف العهدة ٓ لطاعفه  فقحرؾ لرهحافه ضرٌر لؿرضفه

 سلل الـالَّ  مه رواه لعض أيحهب الجــ وغقررؿ أنَّ فروة لـ مجقؽ الؿرادي  -6

ـَ الَؼَرِف البََّؾَػ ت »عـ أرض رتػقٍم لف  هبه ولهٌي ردتد: فؼهل 
 .(8)«َدْعَفه َعـَْؽ  َفنِنَّ مِ

                                                                    

 .  5717  لرقؿت 7/816رواه الاخهري يف يحقحف  (1)

 .  1118  لرقؿت 1/8751رواه مجؾؿ يف يحقحف  (2)

 .69  ولطهئػ الؿعهرف ٓلـ رجا صت 1/171  ومػبهح دار الجعهدة ٓلـ الؼقؿ 1/75اكظرت الؿػفؿ  (3)

 .  177  لرقؿت 8/868هلؽ يف الؿقطل رواه م (4)

 .81/859اكظرت فبح الاهري ٓلـ ح،ر  (5)

 .  1118  لرقؿت 1/8711  ومجؾؿ يف يحقحف 5771  لرقؿت 7/818رواه الاخهري يف يحقحف  (6)

 .7/168: واكظر أتضهت الؿجهلؽ يف ررح مقطل مهلؽ 81/187ررح الـقوي عؾك يحقح مجؾؿ  (7)

  وأورده الحهفظ الـ 1911  لرقؿت 6/66  وألق داود يف ســف 85711  لرقؿت 15/88ه رواه أحؿد يف مجـد( 8)

: وقهل 8/58: ومه سؽ  عـف يف كبهلف الؿذكقر ففق حجـ عـده 1/198ح،ر يف رداتم الرواة  وسؽ  عؾقف 

  1/181: وضعػف إلاهين يف الضعقػم 7/189. كقؾ إوطهر "رجهل إسـهد رذا الحدت  ثؼهت"الاقكهينت 

 .8711لرقؿت 
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اِي  َوُمَؼهَرَلُم اْلَقَلهِي  َوُمَداَكهُة اْلَؿْرَضك:   .(1)والبََّؾُػت الفالكوالَؼَرفت ُماَلَلَجُم الدَّ

: ورق  ،ـ ا العدوى: ٕنَّ  ففذه إحهدت  وأثهر  ،بؿع يف الدٓلم عؾك معـك عهمٍّ

اسبؼراي مقاقع الؿعـك إلك أن تحرؾ مـف أمر كؾلٌّ عهمٍّ يف الذرـ طرتٌؼ معبرب مـ طرق 

مـ ثاقت العؿقم: فنذا  ؿ آسبؼراي  فنكف ت،ري يف الحؽؿ م،رى العؿقم الؿجبػهد 

ح لذلؽ الاهطال رحؿف ا  : فرهر الؿعـك (2)الرقغ  وتحؽؿ لف يف كؾ فرد تؼدر: كؿه يرَّ

 ،ـَّاقا كؾ "العهم الؿجبػهد مـ الـرقص الجهلؼم لؿـزلم الرقغم الؾػظقم العهممت 

  فقـدرج يف عؿقمف  ،ـّا كؾ مه ثا  لدى إطاهي أكَّف ُمْعٍد: وإن لؿ ترد كصٌّ "عدوى

ع أرض خرام ٓكباهر الػقروس  وكؼؾ خهصٌّ لهجبـهلف  م أنَّ أمهكـ الب،ؿ  لعقـف: وقد  ؼدَّ

لقيػفه أمهكـ -العدوى حجا كبهئج الدراسهت الطاقم: ومـ َثؿَّ فنن الؿجهجد 

ع ق  -لؾب،ؿ  داخؾم يف عؿقم الؿقاضع البل تـاغل  ،ـ افه لؾققهتم مـ العدوى: إذ لؿ  ػرت

الؿج،د وغقره: ومـ الؿعؾقم أن  رك البػرقؾ  الـرقص الدالم عؾك  ،ـا العدوى لقـ

ـْ ادَّعك  خرقص الؿجهجد مـ (3)يف مقضع الباققـ تـزل مـزلم العؿقم يف الؿؼهل : فؿ

 العؿقم الؿذكقر  فعؾقف إثاهت ذلؽ لدلقؾ يحقح يرتح.

ضؿـ فقائد -كؼؾ رؿس الدتـ الؼرطال عـ اإلمهم الـ جرتر الطربي رحؿفؿ ا  

ققلفت إنَّ فقف دٓلم عؾك  -عـ الؼدوم إلك أرض الطهعقن الـال  الحدت  الؿبضؿـ هنَل 

وجقب  ققتل الؿؽهره قاؾ حؾقلفه  و ،ـ ا إرقهي الؿخقفم قاؾ ر،قمفه: وأنَّ رذا 

ه لهلطهعقن  لؾ القاجا أن تؽقن ذلؽ مـفً،ه مبَّاعه يف البعهمؾ مع كؾ أمر  لقس خهيًّ

 مخقف.

                                                                    

 .7/189  وكقؾ إوطهر لؾاقكهين 81/889  وفبح الاهري ٓلـ ح،ر 1/16اكظرت الـفهتم يف غرتا الحدت   (1)

 .186-185  والؼقاعد إيقلقم عـد اإلمهم الاهطال لؾ،قاللل الؿرتـل صت 1/57اكظرت الؿقافؼهت لؾاهطال  (2)

  والاحر 1/818  وإراهه والـظهئر لؾجاؽل 8/511ؼرايف اكظرت العؼد الؿـظقم يف الخرقص والعؿقم لؾ (3)

 .1/111الؿحقط لؾزركال 
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ت ورذا رق الرحقح يف الاهب: حق  أمركه ا  -ؼه عؾقفمعؾت -ثؿ قهل الؼرطال رحؿف ا  

   لهلبحرز مـ الؿخهوف والؿفؾؽهت  ولهسبػراغ القسع يف البققتل مـ الؿؽرورهت

  وعؾقف وإخذ لهلعهفقم البل رل مهدة الؿعهش والؿعهد: ورق مؼبضك ققل الرسقل 

 .(1)عؿؾ أيحهلف الربرة الؽرام

دوى مـ إساهب الارعقم الؿـرقيم لدفع القلهي: ولـهي عؾك رذا فننَّ  ،ـا الع

وٓ  بؿ حؼقؼم البقحقد إٓ لؿاهررة إساهب البل كرافه ا  مؼبضقهت لؿجااههته قدرا "

: ولفذا فننَّ (2)"وررعه: وأن  عطقؾفه تؼدح يف كػس البقكؾ  كؿه تؼدح يف إمر والحؽؿم

قرار  عؾقؼ الحضقر إلك الؿجهجد  الؼقهدة الررقدة لهلؿؿؾؽم العرلقم الجعقدتم أيدرْت 

لرالة ال،ؿهعم  اسباعهًرا مـفه لقاجافه يف حؿهتم أكػس رعهتهره مـ خطر العدوى: ٕن 

حػظ الـػقس مـ الؿؼهيد الضرورتم يف الارتعم: وتؽػل يف  ؼدتر خطر العدوىت غؾام 

كحق الظـ والاقاردت كهر ػهل كجام الؿرهلقـ  واحبؿهل العدوى  و طقر الػقروس  و

 ذلؽ. 

ثاكقا: عؿوم إدلة الدالة عؾى التقسقر، والرحؿة، ورفع الحرج، وتجـب إسباب 

 وسـذكر رـه رقئه تجقرا مـ رذه إدلمتالؿػضقة إلى اإلضرار بالـػس، وإهالكفا: 

َٓ ُتْؾُؼوا بَِلْيِديُؽْم إَِلى التَّْفُؾَؽِة  ققلف  عهلكت  -1  [.895]الاؼرةت  َو

 [.19]الـجهيت   َٓ َتْؼُتُؾوا َأْكُػَسُؽْم إِنَّ اهللَ َكاَن بُِؽْم َرِحقًؿا وَ  وققلف  عهلكت  -2

يِن ِمْن َحَرٍج  وققلف  عهلكت  -3  [.78]الحجت  َوَما َجَعَل َعَؾْقُؽْم فِي الدِّ

َٓ ُيرِيُد بُِؽُم اْلُعْسَر  وققلف  عهلكت  -4  [.885]الاؼرةت  ُيرِيُد اهللُ بُِؽُم اْلُقْسَر َو

                                                                    

  والطا الـاقي ٓلـ الؼقؿ صت 681-5/681  وتـظر أتضهت الؿػفؿ 111  1/111( اكظرت  ػجقر الؼرطال 8)

 .115-111  ولذل الؿهعقن صت 11

 .18-18أولل إلاهب صت : وتـظر لالسبزادةت  ارقر 81-81الطا الـاقي ٓلـ الؼقؿ صت ( 2)
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ْكَساُن َضِعقًػا  ققلف  عهلكت و -5 َف َعـُْؽْم َوُخِؾَق اإْلِ  [.18]الـجهيت   ُيرِيُد اهللُ َأْن ُيَخػِّ

َٓ ِضَرارَ ت »وققلف  -6  .(1)«َٓ َضَرَر َو

ُدوا َوَقهِرُلقا  ت »وققلف  -7 َّٓ َغَؾَاُف  َفَجدت ـَ َأَحٌد إِ ت ـْ ُتَاهدَّ الدت ـَ ُتْجٌر  َوَل ت إِنَّ الدت

 .(2)«ُرواَوَأْلِا 

ـْ َرهقَّ َرؼَّ اُ  َعَؾْقفِ ت »وققلف  -8 ـْ َضهرَّ َأَضرَّ اُ  لِِف  َوَم  .(3)«َم

ـْ لَِجهكِِف َوَتِدهِ ت »وققلف  -9
ـْ َسؾَِؿ الُؿْجؾُِؿقَن مِ  .(4)«الُؿْجؾُِؿ َم

ـِ َأْن ُتِذلَّ َكْػَجفُ ت »وققلف  -11 ْػَجُف؟ َقهَلت َقهُلقات َوَكْقَػ ُتِذل  كَ « َٓ َتـَْاِغل لِْؾُؿْممِ

َٓ ُتطِقُؼ » ـَ الَااَلِي لَِؿه 
ُض مِ  .(5)«َتَبَعرَّ

ذ الـامل  -11 ممـ القلمهي والماالي  وإممراض  وسملي  وثاقت أحهدت  كثقمرة يف  عمق 

 . (6)إسؼهم  وسهئر الارور وإضرار

ففذه إدلم وغقرره  دل عؾك ضرورة إخذ لؿادأ البقجقر  ورفع الحرج  ودفع 

الك الـػس اإلكجهكقم الضعقػم  ضرر  و ،ـا إساهب الؿػضقم إلك إرالؿاؼم  وال

                                                                    

  والحهكؿ يف 1118  لرقؿت 1/111  والـ مهجف يف ســف 1865  لرقؿت 5/55رواه أحؿد يف مجـده  (1)

: ووافؼف "رذا حدت  يحقح اإلسـهد عؾك ررط مجؾؿ ولؿ تخرجهه"  وقهلت 1115  لرقؿت 1/66الؿجبدرك 

 .896  لرقؿت 1/118ي الذرال يف البؾخقص: ويححف إلاهين لؿ،ؿقل طرقف يف اإلروا

 .  19  لرقؿت 8/86رواه الاخهري يف يحقحف ( 2)

  وحجـف إلاهين يف 1111  لرقؿت 1/111  والـ مهجف يف ســف 85755  لرقؿت 15/11رواه أحؿد يف مجـده ( 3)

  عؾقؼف عؾك ســ الـ مهجف.

 .  18  لرقؿت 8/65  ومجؾؿ يف يحقحف 81  لرقؿت 8/88رواه الاخهري يف يحقحف  (4)

ـٌ ": وقهلت 1151  لرقؿت 1/511  والامذي يف ســف 1186  لرقؿت 5/818رواه الـ مهجف يف ســف  (5) حج

 : ويححف إلاهين يف  عؾقؼف عؾك ســ الـ مهجف.  "غرتا

 .11-11تؿؽـ القققف عؾك جؿؾم مـ  ؾؽ إحهدت  يف كبهلل  ارقر أولل إلاهب صت  (6)



–
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 عرتضفه لؿه ٓ  ؼدر عؾك  حؿؾفه: وقد دلَّ  البؼهرتر الطاقم  الؿمتَّدة لهلؿاهرد  أو

ع الـهس  و ؼهرب لعضفؿ مـ لعض يف أيت مؽهن   -لؿه فقف الؿجهجد-الحجقم أنَّ  ،ؿ 

الؿمدتي إلك إرالك الـػس  أو البجاا يف  لقئم خرام لبػال القلهي  وكؼؾ العدوى 

اإلرالك عؾك ساقؾ القؼقـ أو غؾام الظـ: ومـ َثؿَّ فننَّ فبح الؿجهجد أمهم الؿرؾقـ تبـهىف 

مع مؼرد الرحؿم  والبقجقر  ودفع الضرر  والضرار  ودري الؿاؼم  وحؿهتم الـػقس مـ 

ة الدتـ: فؽهن ٓ لدَّ  مـ ا خهذ الؼرار لنتؼهف يالة  إذى والفالك: مع مه فقف مـ ماهدَّ

ال،ؿهعم يف الؿجهجد: ففق قرار مـج،ؿ مع مؼهيد الارتعم  وروح الػؼف  وحؽؿم 

حؼقؼ لؽؾ عهقؾ أٓ تجؾؽ ساقال حبك تعؾؿ "البارتع: تؼقل الـ الؼقؿ رحؿف ا ت 

  : ولفذا زَجر الـال  (1)"سالمبفه وآفههته  ومه  قيؾ إلقف  ؾؽ الطرق مـ سالمم أو عطا

أيحهلف الذتـ أفبقا ال،رتح ال،ـا لقجقب آغبجهل يف الربد الادتد  والذي  جاَّا يف 

: ٕهنؿ كهكقا سااه يف ذلؽ: (2)«َقَبُؾقُه َقَبَؾُفِؿ ا ُ »الؼبؾ إلقفؿ قهئالت  وفه ف  فلسـد الـال  

 .(3)ولفذا دعه عؾقفؿ

ود صالة الجؿاعة يف ثالثا: إدلة الدالة عؾى إعذار الؿبقحة لؾتخؾف عن شف

تؼقل الـ حاهن رحؿف ا ت  باَّعُ  يف الجــ جؿقع إعذار البل تؽقن الؿساجد: 

الؿبخؾػ عـ إ قهن ال،ؿهعهت هبه معذورا  فقجدهته عارة أرقهي: ورلت الؿرض الذي 

ٓ تؼدر الؿري معف رفقد ال،ؿهعهت  وحضقر الطعهم عـد الرالة  والـجقهن  ومدافعم 

قف اإلكجهن عؾك كػجف ومهلف  ووجقد الربد الادتد الؿملؿ  ووجقد إخاثقـ  وخ

                                                                    

 .151ابهققـ ٓلـ الؼقؿ صت روضم الؿحاقـ وكزرم الؿ (1)

: وحجـف إلاهين يف 571  لرقؿت 8/161  وألق داود يف ســف 1156  لرقؿت 5/871رواه أحؿد يف مجـده ( 2)

 .  117يحقح ألل داود لرقؿت 

 .1/611تـظرت ررح ســ ألل داود ٓلـ رسالن  (3)
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 .(1)الؿطر  وأكؾ اإلكجهن الثقم والارؾ إلك ذرهب رتحفؿه

 وسـقرد رـه رقًئه تجقًرا مـ إحهدت  البل أرهر إلقفه الـ حاهن.

كف يف تقم مطقر أن تؼقل مقضع حلَّ عؾك الرالةت  أمر الـ عاهس .1
َيؾ قا فِل »ممذت

ـْ ُرَق َخْقٌر مِـتل  إِنَّ "  َفَؽَلنَّ الـَّهَس اْسَبـَْؽُروا ذلؽ  فؼهل الـ عاهست «ق ُِؽؿْ ُلقُ  َفَعَؾُف َم

َحضِ  ـِ َوالدَّ ق  .(2)"الُ،ْؿَعَم َعْزَمٌم  َوإِكتل َكِرْرُ  َأْن ُأْحِرَجُؽْؿ  َفَبْؿُاقَن فِل الطت

ن الـ عؿر .2 َيؾ قا فِل ": فؼهل يف آخر كدائفت فِل َلْقَؾٍم ذاِت لْرٍد ورتٍح ومطرٍ  َأذَّ

 الـالَّ "ِرَحهلُِؽؿْ 
ْقَؾِم الَاهِرَدِة  َأِو الَؿطِقَرِة    ثؿ قهلت إنَّ َكهَن َتْلُمُر الؿمذتن لذلؽ فِل الؾَّ

َػرِ   .(3)فِل الجَّ

ـِ َعاَّهٍس .3 ـِ اْل ـْ َسِؿَع الـتَداَي َفَؾْؿ ُتِ،ْا فال يالة لف إٓ مـ عذر»مرفقعهت  وَع : (4)«َم

 .(5)وقد ورد البررتح لهلعذر يف رواتم أخرى: ورقت َخْقٌف َأْو َمَرٌض 

ففذه الـرقص ومه يف معـهره دلَّ  عؾك الاخص يف البخؾػ عـ يالة ال،ؿهعم لؿـ 

لدتف عذٌر مـ خقف  أو مرض  أو حرج خهرج عـ الؿعبهد  كهلربد الادتد  والرتهح 

فقده لرالة ال،ؿهعم إتذاي لمخرتـ لجاا الادتدة  والؿطر  وغقر ذلؽ: أو كهن يف ر

 أكؾف لثقم أو لرؾ  أو كحق ذلؽ.

                                                                    

 .161-117 أحؽهم يالة ال،ؿهعم صت : وتـظر أتضهت الجراج الؿـقر يف119-5/186اكظرت يحقح الـ حاهن  (1)

 .  699  لرقؿت 8/185  ومجؾؿ يف يحقحف 918  لرقؿت 1/6رواه الاخهري يف يحقحف  (2)

 .  697  لرقؿت 8/181  ومجؾؿ يف يحقحف 611  لرقؿت 8/819رواه الاخهري يف يحقحف  (3)

  والحهكؿ يف 1161  لرقؿت 5/185  والـ حاهن يف يحقحف 791  لرقؿت 8/517رواه الـ مهجف يف ســف  (4)

: ووافؼف الذرال: "يحقح عؾك ررط الاقخقـ ولؿ تخرجهه": وقهلت 891  لرقؿت 8/171الؿجبدرك 

 .  1/171ويححف إلاهين يف اإلرواي 

: واخبؾػ يف رفعف 896  لرقؿت 8/171  والحهكؿ يف الؿجبدرك 558  لرقؿت 8/181رواه ألق داود يف ســف  (5)

 . 1/118قخ إلاهين إلك  رحقحف لؿ،ؿقل طرقف ورقارده يف اإلرواي ووقػف: وخؾص الا
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وإذا  ؼرر ذلؽ فننَّ البخؾػ عـ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد أتهم اكباهر ولهي كقروكه 

 تـدرج  ح  إعذار الؿذكقرة مـ وجفقـت

مـ حق  دخقلف يف عؿقم الخقف: ٕنَّ الحضقر إلك أمهكـ الب،ؿعهت تزتد  إول:

ـ خقف البعرض لؾفالك  أو البجاا يف اإلرالك  حجا البػرقؾ الؿبؼدم ِذْكره يف م

وكؾ حهلم تخهف معفه الفالك غهلاه  " رقتر الؿجللم: تؼقل كرر الدتـ الحـاؾلت 

ح لعُض الػؼفهي الؿبؼدمقـ لعدم ارااط (1)"فحؽؿفه حؽؿ الؿرض الؿخقف : وقد يرَّ

لؾ تؽػل أٓ تؽقن الفالك مـف يف حؽؿ  غؾام الؿقت يف ويػ الؿرض لؽقكف مخقفه:

: كؿه كصَّ كثقر مـ الػؼفهي عؾك أنَّ الطهعقن إذا حرؾ لاؾد  وفاه فقف  فنكف تلخذ (2)الـهدر

حؽؿ الؿرض الؿخقف يف حؼ جؿقع أرؾ الاؾد  دون ارااط أن تؽقن الاخص 

 . (3)مطعقكه

ح كثقٌر مـ الػؼفهي عؾك أنَّ الرجقل يف  حدتد الؿرض رؾ رق مخقف أو غقر  وقد يرَّ

 . (4)مخقف؟ إكؿه رق إلك أرؾ الرـعم مـ أرؾ الطا

ر وجُف دخقل القلهي يف الؿرض الؿخقف  وإلحهق زمـ القلهي لهلؿرض  وإذا  ؼرَّ

الؿخقف  فؾقعؾؿ أنَّ أخذ الحذر وآحبقهط عـد اكباهر القلهي تؽقن واجاه: قهل  عهلكت 

 َفا الَِّذيَن َآَمـُوا ُخُذو  [.78]الـجهيت    ا ِحْذَرُكْم َيا َأيُّ

مـ طرتؼ ققهس إولك عؾك إعذار الؿـرقيم الؿعؾَّؾم لهلحرج والؿاؼم   الثاين:

                                                                    

  وررح الـقوي 8/158  وتـظر أتضهت الؿغـل ٓلـ قدامم 891-1/889الؿجبقعا لـرر الدتـ الحـاؾل  (1)

 .  158  والطهعقن وأحؽهمف لؾؿـا،ل الحـاؾل صت 5/117عؾك يحقح مجؾؿ 

 .7/58  وفبح العزتز ررح القجقز لؾرافعل 88/118لؾ،قتـل  اكظرت هنهتم الؿطؾا يف دراتم الؿذرا( 2)

  والاقهن يف مذرا اإلمهم الاهفعل لؾعؿراين 1/161اكظرت الغهتم يف اخبرهر الـفهتم لؾعز لـ عاد الجالم  (3)

 .  7/111  و6/61  وهنهتم الؿحبهج لؾرمؾل 81/881  وكػهتم الـاقف ٓلـ الرفعم 8/891

 .  8/891را اإلمهم الاهفعل لؾعؿراين اكظرت الاقهن يف مذ (4)
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كهلؿرض والربد الادتد  والؿطر  والرتهح  والؿال يف الطقـ والدحض: ٕنَّ الحرج 

لؾغ مـ الحرج الالحؼ لهلؿرتض  الذي تؾحؼ الـػس لجاا  عرضفه لعدوى القلهي أ

ؾقـ يف الطقـ: إذ اإليهلم لهلقلهي قد  مدتي إلك الػبؽ لهلؿرهب  ا أو لؿؿَطرتـ  أو الؿبقحت

ورلؿه إلك الػبؽ ل،ؿهعم كثقرة مـ الـهس كبق،م  جا ا الاخص الؿرهب يف اكبؼهل 

العدوى إلقفؿ يف فاة الحضهكم الخػقم قاؾ ظفقر أعراض الؿرض عؾقف: كؿه أنَّ  ضرر 

هب لهلقلهي أعظؿ وأرد مـ  ضرررؿ لؿخهلطم مـ أكؾ ثقمه أخرتـ مـ مخهلطم الؿر

أو لرال: ولهل،ؿؾم فػل كقروكه اجبؿع سهئر العؾؾ مـ الؿرض  وإذى  والخقف: 

 فؽهن سؼقط ال،ؿهعم آكد.

ر خهلػ لعُض الـهس يف ماروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لاؽؾ عهم  وأثه

لعض آعااضهت واإلترادات عؾك ماروعقم اإلجراي الؿذكقر: الذي أفبك لف كثقٌر مـ 

رقئهت كاهر العؾؿهي  وُدَور اإلفبهي يف مخبؾػ دول العهلؿ: وأويك لف كثقٌر مـ جفهت 

آخبرهص الطاقم والرسؿقم: وسـقرد ألرز  ؾؽ اإلرؽهٓت وآعااضهت مع ال،قاب 

 عـفه.

: ومع ذلؽ لؿ تعطتؾ (1)لهلؿدتـم وغقرره ع القلهي يف عفد الـال وق آعتراض إول:

 يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد. الـال  

 ٓ كجؾتؿ أنَّ ذلؽ القلهي كهن معدًته: وتدل عؾك ذلؽ مه تؾلت  الرد عؾقه:

الظهرر مـ إحهدت  أنَّ ذلؽ القلهي كهن عاهرة عـ الحّؿك  وسااف جق  الؿدتـم .1

تؽـ  عؾقؼ الحضقر إلك الؿج،د عالجه لؾؼضهي عؾقف: وقد أيقا ورقاؤره: فؾؿ 

                                                                    

  ولذل 81/888ذكر الحهفظ الـ ح،ر جؿؾم مـ إحهدت  الدالم عؾك ذلؽ. اكظرت فبح الاهري ٓلـ ح،ر  (1)

 . 811-811الؿهعقن 



–
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لحؿك الؿدتـم عـد  لعض الرحهلم كللل لؽر  ولالل  وعهمر لـ ففقرة  وغقررؿ 

أول قدومفؿ مفهجرتـ إلك الؿدتـم: كؿه أيقا لف أكهٌس مـ عرتـم  حقـؿه قدمقا عؾك 

لقارلقا مـ ألقالفه لهلخروج إلك إلؾ الردقم    فلمررؿ الـال  رسقل ا  

ت -لعد ذكر إحهدت  الؿذكقرة يف حؿك الؿدتـم-: تؼقل الحهفظ الـ ح،ر (1)وألاههنه

ـْ َوَرَد عؾقفه مـ غقر " ـْ أقهم هبه مـ أرؾفه  وَم إن الحؿك كهك   رقا لهلؿدتـم َم

ك عـفه إلك ال،حػم  ار ػع ذلؽ عـ أرؾ أرؾفه  فؾؿه دعه لفه الـال   فه للن  ـبؼؾ الحؿَّ

 .(2)"إٓ مـ َكَدر: ولؼل مـ لؿ تللْػ رقاره ترقاف مـ ذلؽ

 : وقد حؿك ا  (3)إنَّ الطهعقن ُتَعّد أرفر إولئم الؿعدتم وروًدا يف إحهدت .2

َٓ الطَّهُعقنُ ت »: قهل (4)الؿدتـَم مـ دخقل الطهعقن : (5)«َٓ َتْدُخُؾ الَؿِدتـََم الَؿِجقُح  َو

إلك  تـؼؾ وققل الطهعقن لهلؿدتـم قط مـ زمـ الـال  تؼقل الحهفظ الـ ح،رت لؿ

 .(6)زمهكـه رذا

 القلهي الذي وقع لهلؿدتـم يف عفد الـالت 
م  وهبذا  اقَّـ أنَّ لؿ تؽـ مْعِدًته  فؾؿ تؽـ َثؿَّ

مربتٌر لبعؾقؼ الحضقر إلك الؿجهجد: لخالف كقروكه فنكَّف ولهٌي ُمْعٍد  فال تجبؼقؿ إلحهُقف 

 م.لحؿك الؿدتـ

وقعْ  أولئم كثقرة يف البهرتخ اإلسالمل: كطهعقن عؿقاس يف عفد  آعتراض الثاين:

                                                                    

 .  8678  لرقؿت 1/8196رواه مجؾؿ يف يحقحف  (1)

 . 811-811لذل الؿهعقن صت  (2)

 . 11-11يف ذلؽت  ارقر أولل إلاهب صت تراجع لؾقققف عؾك  ػرقؾ الؼقل  (3)

 . 811-811  ولذل الؿهعقن لف صت 81/888تـظر لالسبزادةت فبح الاهري ٓلـ ح،ر  (4)

 . 8179  لرقؿت 1/8115  ومجؾؿ يف يحقحف 5718  لرقؿت 7/811رواه الاخهري يف يحقحف  (5)

 . 811لذل الؿهعقن صت  (6)
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: وقد مهت فقفه الؽثقر مـ الـهس  وُعطتَؾْ  مرهلح (1)  وغقرهخالفم عؿر لـ الخطهب 

الحقهة: ومع ذلؽ لؿ تحرؾ إغالق الؿجهجد: ففق إجؿهل مـ العؾؿهي طقؾم الؼرون 

 تؼهف يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد.الؿهضقم عؾك عدم ماروعقم إ

 الرد عؾقفت مـ أوجفت

إنَّ دعقى اإلجؿهل الؿذكقرة مجبـدة إلك آسبؼراي: وٓ ساقؾ إلك  الوجه إول:

 حرقؾ آسبؼراي يف مثؾ رذه الؿجللم إٓ لبباع جؿقع كبا البهرتخ  وخرقيه  ؾؽ 

ترؾـه مـفه سقى لضعم البل ُيـتَػْ  يف إولئم: ورل أغؾافه مخطقطهت مػؼقدة  لؿ 

كبا  فؽقػ سهغ لؾؼهئؾ الؿذكقر ال،زُم لعدم وققل  عطقؾ ال،ؿهعهت وال،ؿعهت يف 

الؿجهجد عرب البهرتخ؟ والحؼقؼم أنَّ الدعقى الؿذكقرة ٓ  عدو أن  ؽقن م،هزفم عؾؿقم: 

والقاجا يف دعقى آسبؼراي أن ٓ تؼدم عؾقفه طهلا العؾؿ إٓ لعد  ؼدتؿ مه تثا  وجقد 

 عطقهت عؾؿقم واقعقم  رؾح لالسبـهد إلقفه.م

ْت إلك  عطقؾ الؿجهجد  لؾ  الوجه الثاين: ثا  يف البهرتخ اإلسالمل وقهئع كثقرة أدَّ

وحبك الحج إلك لق  ا  الحرام  لجاا الحروب  وإولئم  والػبـ  وعؿقم 

ئم  : وسـؽبػل لنتراد رقارد تجقرة عؾك  عطقؾ الؿجهجد يف زمـ إول(2)إزمهت

 لخرقص عالقبفه لؿقضقل رذه الدراسمت

  أنَّ َعْؿرو ْلـ اْلَعهِص َأَمَر الـهَس يف طهعقن عؿقاس لهلاهم أن تخرجقا إلك  

                                                                    

البهرتخ اإلسالملت حقادث الطهعقن وإولئم يف  هرتخ الؿجؾؿقـ ٓلـ  تـظر لؾقققف عؾك أرفر إولئم يف (1)

-817  وقرم العدو الؾدود عؾك مر إزمهن والعفقد ل،ؿهل الحهرثل صت 11-1الرقمهلل الاهفعل صت 

111 . 

  و ذكرة أولل الـفك 88/869  و87/161  و86/111  و85/857تـظر مثالت الاداتم والـفهتم ٓلـ كثقر  (2)

 . 1/156لعرفهن للتهم ا  القاحد الدتهن إللرارقؿ آل عاد الؿحجـ وا



–
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ققا فقفه: فاؾغ ذلؽ أمقَر الؿممـقـ عؿَر لـ  عهب  وإودتم  وتبػرَّ ال،اهل  والات

 .(1)  فؾؿ تؽررفالخطهب 

تجبؾزم  عطقؾ إقهمم ال،ؿعم وال،ؿهعهت يف وجف الدٓلمت أنَّ خروج الـهس مـ الاؾد 

مجهجد الؿدتـم: كؿه أن  ػرقفؿ يف ال،اهل وإودتم والاعهب تجبؾزم يالة كؾت واحٍد يف 

مؽهكف: وذلؽ لقحرؾ لفؿ الجالمم مـ القلهي لنذن ا : وقد عؾؿ لذلؽ أمقُر الؿممـقـ 

ذا اإلجراي لعد ثاقت لف   ولؿ تـؽره: كؿه لؿ تثا  إكؽهر غقره مـ الرحهلم عؿر 

 .(2)فهعؾقبف يف حؿهتم كػقس الـهس مـ الفالك

  أنَّ عؿر لـ الخطهب  كبا إلك ألل عاقدة  أتهم اكباهر الطهعقن يف الاهمت أخِرْج

ولقٌَّم إلك أرض ال،هلقم  فنهنه كزرٌم كدتم  فؾؿه  (3)لهلـهس مـ أرض إردن  فنهنه غؿقؼم

الـهس لهلرحقؾ  فرحؾ لهلـهس إلك ال،هلقم  ورفع عـ  أ هه الؽبهب أمر مـهدتف أذتن يف

 .(4)الـهس القلهي  وكهن ألق عاقدة قد أيقا

وجف الدٓلمت كهلقجف الؿبؼدم يف إثر الجهلؼ: ٕن مغهدرة الؿدتـم البل فقفه 

 الؿجهجد   جبؾزم  عطقؾ ال،ؿعم وال،ؿهعهت يف الؿجهجد.

                                                                    

 ساؼ  خرت،ف.  (1)

ويَػف الطهعقن لهلرجس: لؽـف كهن  عؾك عؿرو لـ العهص  ثا  يف لعض أثهر إكؽهر لعض الرحهلم  (2)

لطهعقن واحؽهمف إكؽهًرا لؾػظ: وكهن قاؾ ثاقت فهعؾقم اإلجراي الذي أمر لف عؿرو لـ العهص. وتـظر أتضهت ا

 .887-885لؾؿـا،ل صت 

. لذل الؿهعقن صت "الُغؿؼت فجهد الرتح وخؿقمفه مـ كثرة إكداي  فقحدث مـف القلهي"قهل الحهفظ الـ ح،رت  (3)

171 . 

: 5816  لرقؿت 1/195  والحهكؿ يف مجبدركف 7119  لرقؿت 1/115رواه الطحهوي يف ررح معهين أثهر  (4)

: وقهل الذرال يف البؾخقصت عؾك ررط الاقخقـ. وتـظر لالسبزادةت "حدت  كؾفؿ ثؼهترواة رذا ال"وقهلت 

 .171-169لذل الؿهعقن صت 
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  يف سقهق حدتثف عـ القلهي الذي -  قهل ممرخ اإلسالم رؿس الدتـ الذرال رحؿف ا

رمت وقع يف العهم الؿذكقر لهٕكدلس قحٌط وولهٌي كاقر  لؿ ُتعفد قاؾف 118وقع عهم 

 .(1)مثؾف  حبك لؼق  ال،قامع والؿجهجد مغؾؼم لال مرؾت 

  رم  واجبهح 719يف سقهق أحداث القلهي إسقد الذي وقع عهم -ذكر أرؾ البهرتخ

إذان يف جؿقع الؿجهجد  سقى الؿقاضع الؿافقرة تمذن ت  عّطؾ -العهلؿ للسره

 .(2)فقفه ممذن واحد  وغؾؼ  أكثر الؿجهجد والزواته

  ت ويف -رم817يف سقهق حدتثف عـ ولهي مؽم  الذي وقع سـم -ذكر الحهفظ الـ ح،ر

أوائؾ رذه الجـم وقع لؿؽم ولهي عظقؿ  مهت فقف خؾٌؼ كثقٌر  حبك ققؾت إن إمهم الؿؼهم 

معف يف أتهم القلهي إٓ اثـقـ: وأمه أئؿم لؼقم الؿجهجد  فؼد لطؾقا يالة  لؿ ترؾ

 .(3)ال،ؿهعم: لعدم مـ ترؾل معفؿ

رـهلؽ فرق لقـ  ققػ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  لعدم وجقد  فإن قال قائل:

الؿرؾقـ  ولقـ  ققػ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  لجاا إغالق الؿجهجد أمهم 

يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد يف إول جهي  اًعه  ويف إخقر جهي  الؿرؾقـ: ٕنَّ  ققػ

 قردا.

ٓ  لثقر لفذا الػرق يف الحؽؿ: وإكؿه مـهط الحؽؿ رق دفع الضرر: وذلؽ أنَّ خؾقَّ  قؾـا:

إكؿه كهن لجاا مغهدرهتؿ الؿدتـم لدفع  مجهجد الؿدتـم مـ الؿرؾتقـ يف زمـ الرحهلم 

بفه مـف: كؿه أنَّ خؾقَّ الؿجهجد مـ الؿرؾتقـ يف إولئم ضرر القلهي عـ أكػجفؿ  وحؿهت

ـْ لؼل  البل  ؾْ  عفد الرحهلم  لؿ تؽـ لؿقت جؿقع أرؾ الؿدتـم: وإكؿه كهن لخقف َم

                                                                    

  والذتؾ والبؽؿؾم لؽبهلل الؿقيقل والرؾم 88/188  وسقر أعالم الـاالي 11/15 هرتخ اإلسالم لؾذرال  (1)

 .1/16ٕلل عاد ا  محؿد إوسل الؿراكال 

 .1/88  والجؾقك لؾؿؼرتزي 81/119زاررة يف مؾقك مرر والؼهررة ٓلـ  غري لردي اكظرت الـ،قم ال (2)

 .1/116اكظرت إكاهي الغؿر لللـهي العؿر ٓلـ ح،ر  (3)



–
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عؾك ققد الحقهة عؾك كػجف مـ القلهي  أو لؿغهدر ف الؿدتـم  لذات الجاا: ورذا رق لعقـف 

عهت العهمم لؿـع مـهط الؼرار الرهدر الققم: والذي تؼضل لهٓ لبعهد عـ أمهكـ الب،ؿ 

 اكباهر القلهي.

الؿ،ذوَم مـ دخقل الؿدتـم  لدفع  ومؿه تافد لرحم الؿـهط الؿذكقرت َمـُْع الـالت 

  اْقُعِدي فِل »ٓمرأة مرهلم لهل،ذامت  : وققل عؿر لـ الخطهب (1)الضرر
ِ
َته َأَمَم ا 

 .(2)«َلْقبِِؽ  َوٓ ُ ْمِذي الـَّهَس 

مه ذكر ؿ مـ الاقارد ٓ  عدو أن  ؽقن وقهئع معدودة  معهَرضم لققهئع  فإْن قال قائل:

ـْ لعدرؿ يف أداي يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد أتهم  كثقرة  ػقد اسبؿرار الرحهلم  وَم

 إولئم.

 ال،قاب مـ وجفقـت قؾـا:

أدلك هبه إنَّ رذه الققهئع مع قؾبفه  ؽػل يف كؼض دعقى اإلجؿهل  البل  أحدهؿا:

الؿعهرضقن لؼرار  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد: إذ الؿخبهر لدى جؿفقر 

 .(3)إيقلققـ عدم عؼد اإلجؿهل لؼقل إكثر  إذا خهلػفؿ إقؾ

 إنَّ رذه الققهئع مع قؾبفه  دل عؾك وققل كقل مـ الخالف لقـ الرحهلم  ثاكقفؿا:

ـْ لعدرؿ مـ العؾؿهي يف كقػقم البعهمؾ مع  الب،ؿعهت العهمم يف القلهي: وسـجبعرض وَم

 كال الؿـفَ،قـ مع الؿؼهركم لقـفؿه مـ حق  الـبهئج فقؿه تؾلت

ورذا الؿـفج رق إكثر  الؿـفج إول: إبؼاء التجؿعات يف الؿساجد والجوامع:

مالحظًم يف  قارتخ إولئم عؾك مرت العرقر: فؽهن مـ كبهئج ذلؽ حرقل كبهئج كهرثقم 

                                                                    

 ساؼ  خرت،ف.   (1)

 ساؼ  خرت،ف.   (2)

 .  811-888  واإلجؿهل لقعؼقب الاهحجقـ صت 1/176اكظرت الاحر الؿحقط لؾزركال  (3)
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 كؼؾ العدوى مـ طرتؼ الب،ؿعهت العهمم: ومـ رقارد ذلؽ مه تؾل ذكررهتكاقرة لجاا 

  رم لدماؼت خرج الـهس 719ذكر الحهفظ الـ ح،ر يف حقادث الطهعقن الؽاقر سـم

إلك الرحراي  ومعظؿ أكهلر الاؾد  فدعقا واسبغهثقا  فعظؿ الطهعقن لعد ذلؽ وكثر  

 . (1)وكهن قاؾ دعهئفؿ أخػ

 رمت كهن عدد مـ 811هعقن الذي وقع يف زمهكف لهلؼهررة سـم ذكر أتضه يف أحداث الط

تؿقت هبه دون إرلعقـ  ثؿ خرج الـهس إلك الرحراي  لعد أن كقدي فقفؿ لرقهم 

ثالثم أتهم كؿه يف آسبجؼهي  واجبؿعقا ودعقا وأقهمقا سهعم ثؿ رجعقا  فؿه اكجؾخ 

 . (2)ػ  ثؿ  زاتدالافر حبك يهر عدد مـ تؿقت يف كؾ تقم لهلؼهررة فقق إل

  ويف رفر رلقع "ذكر الحهفظ أتضه يف سقهق حدتثف عـ  عهمؾ الـهس مع القلهيت

إول  اجبؿع الـهس عؾك قراية الاخهري  وقرأوا سقرة كقح لؿحراب الرحهلم 

ثالثم آٓف وثالثؿهئم وثالثه وسبقـ مرة  ا اهعه لرؤته رآره رجؾ  ودعقا لرفع 

 .(3)"الطهعقن  فهزداد

 ثؿ وقػقا لهل،همع  "حهفظ أتضه يف سقهق حدتثف عـ  عهمؾ الـهس مع القلهيت ذكر ال

  فبضرعقا (4)كؿه تػعؾقن يف رفر رمضهن  ثؿ خرجقا تقم ال،ؿعم إلك مج،د الؼدم

إلك ا   عهلك يف رفع الطهعقن  وخرج الـهس مـ كؾ فج عؿقؼ  حبك أرؾ الذمم 

ل والاؽهي  ولؿ تزدد إمُر إٓ ردة  وإطػهل  واكباروا يف الطرقهت  وأكثروا البضر

                                                                    

  وتـظر أتضهت إيالح الؿجهجد مـ الادل والعقائد ل،ؿهل الدتـ 119-118قن صت اكظرت لذل الؿهع( 1)

 .891الؼهسؿل صت 

 .119تـظرت لذل الؿهعقن صت  (2)

 .188لذل الؿهعقن صت  (3)

قد ويؾ إلك  ؾؽ الؿـطؼم  ووطئفه لؼدمف الارتػم: ولفذا  مج،د لظهرر دماؼ  تعبؼد الـهس أنَّ رسقل ا  ( 4)

 لبؼدتس.تخرف الـهس له



–
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 .(1)"وٓ الؿقت إٓ كثرة

  َوفِل َتْقم "رمت 811ذكر  ؼل الدتـ الؿؼرتزي ضؿـ أحداث القلهي الذي اكبار عهم

حَراي  ََحد رالعفت خرج َقهِضل اْلُؼَضهة عؾؿ الّدتـ َيهلح فِل جؿع مقفقر إَِلك الرَّ ْٕ ا

 رلم الظَّهِرر لرققق  فقعظ الـَّهس عؾك َعهَد ف فِل  َخهرج َلهب الـَّْرر  َوجؾَس لَِ،هكِا

َجهل َوالـتَجهي  َوكثر لؽهؤرؿ فِل ُدَعهئِِفْؿ و ضرعفؿ   عؿؾ الؿقعهد  َفؽثر ض،قج الرت

ه َكهَك  َْمَقات َعؿَّ ْٕ ة ا قا قاقؾ الّظْفر فبزاتدت عدَّ  . (2)"ثؿَّ اْكَػض 

 الؼهررة  كقدي لهجبؿهل الـهس  ذكر الؿؼرتزي أتضهت أن القلهي حقـؿه اربد يف و

فهجبؿع الـهس لعهمم َجَقامِع مرر والؼهررة  وخرج الؿررتقن إَِلك مرؾك خقٓن 

ة َأتَّهم  َوالـَّهس تدعقَن  َْزَرر َوَغقره عدَّ ْٕ َراَية الُاَخهِرّي لهل،همع ا
لهلؼرافم  واسبؿرت قِ

َمِقر رقخق  ا  َ َعهَلك  وتؼـبقن فِل يؾقاهتؿ  ثؿَّ َخرُجقا إَِلك ق ْٕ اَّم الـَّْرر  َوفِقِفْؿ ا

َرا َوَكْحقه ... اْرَبدَّ القلهي لعد  والقزتر مـ،ؽ  وإمراي لؿاللجفؿ الػهخرة مـ الذَّ

َْمَقات ْٕ  . (3)َذلِؽ َحبَّك ع،ز الـَّهس َعـ حرر ا

عات : ورذا رق الؿـفج الذي سؾؽف عؿرو لـ العهص الؿـفج الثاين: آبتعاد عن التجؿُّ

   وعؾؿ لف عؿُر لـ الخطهب ولؿ تـؽره رق وٓ غقُره مـ الرحهلم    لعد ظفقر

فهعؾقبف يف البردي لبػال القلهي: وفقؿه تؾل ذكُر لعض الـبهئج اإلت،هلقم لؾؿـفج 

 الؿذكقرت

  َأَمَر َعْؿرو ْلـ اْلَعهِص  الـهَس يف طهعقن عؿقاس لهلاهم أن تخرجقا إلك ال،اهل  

                                                                    

 .188لذل الؿهعقن صت  (1)

 .118-8/899  واكظر أتًضهت إكاهي الغؿر لللـهي العؿر لؾحهفظ الـ ح،ر 7/111الجؾقك لؾؿؼرتزي  (2)

 .1/86اكظرت الجؾقك لؾؿؼرتزي  (3)
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عهب  وإودت ققا فقفه: حبك رفع ا  عـفؿ القلهيوالات  .(1)م  وتبػرَّ

  أنَّ عؿر لـ الخطهب  كبا إلك ألل عاقدة  أتهم اكباهر الطهعقن يف الاهمت أخِرْج

لهلـهس مـ أرض إردن  فنهنه غؿقؼم ولقٌَّم إلك أرض ال،هلقم  فنهنه كزرٌم كدتم  فؾؿه 

ن يف الـهس لهلرحقؾ   فرحؾ لهلـهس إلك ال،هلقم  ورفع عـ أ هه الؽبهب أمر مـهدتف أذت

 .(2)الـهس القلهي

   يف سقهق حدتثف عـ عدوى -قهل لجهن الدتـ الـ الخطقا الغركهطل رحؿف ا

ت وٓ تخػك عؾك مـ كظر يف رذا إمر أو أدركف رالُك مـ تاهرر الؿرهب -الطهعقن

ار والؿحؾم  هبذا الؿرض غهلاه  وسالمم مـ تابعد عـف  وسرعم اكبؼهل الؿرض يف الد

وال،قران  وإقهرب  والزوار: كؿه  قا رت إخاهر لجالمم الؽثقر مؿـ لهلغ يف 

الخؾقة  وسالمم إمهكـ الؿـؼطعم عـ الـهس  والاعقدة عـ طرقفؿ: وٓ أع،ا مـ 

سالمم آٓف إسرى مـ الؿجؾؿقـ لدار يـعم إراقؾقم يف زمـ  كهن الطهعقن 

ؾ لجالمم أرؾ العؿقد والرحهلقـ مـ العرب لنفرتؼقم تجبليؾ الؿدتـم:  كؿه ثا  الـؼ

 . (3)وغقرره  لعدم اكحرهر الفقاي وقؾم  ؿؽـ الػجهد مـف

ومـ خالل اسبعراض الؿـفَ،قـ الؿباهتـقـ يف كقػقم البعهمؾ مع الب،ؿعهت يف القلهي  

 والؿؼهركم لقـفؿه مـ حق  الـبهئج  اقَّـ أنَّ الؿـفج الثهين أيح وأيقب. 

ت لق سؾَّؿـه جدٓ لرحم دعقى عدم إغالق الؿجهجد أتهم إولئم يف لثالثالوجه ا

ومه لعدرؿ مـ عرقر البهرتخ اإلسالمل  فـؼقلت إنَّ رذا الؼدر ٓ  عرر الرحهلم 

                                                                    

 ساؼ  خرت،ف.  (1)

: 5816قؿت   لر1/195  والحهكؿ يف مجبدركف 7119  لرقؿت 1/115رواه الطحهوي يف ررح معهين أثهر  (2)

: وقهل الذرال يف البؾخقصت عؾك ررط الاقخقـ. وتـظر لالسبزادةت "رواة رذا الحدت  كؾفؿ ثؼهت"وقهلت 

 .171-169لذل الؿهعقن صت 

 .71-71اكظرت مؼـعم الجهئؾ عـ الؿرض الفهئؾ صت ( 3)
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تؽػل يف  ؿؽقـ الؿعاِض عؾك قرار  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد مـ آسبدٓل 

 لػعؾفؿ  حبك تثا  الؿؼدمهت البهلقمت

 كهكقا تعرفقن أنَّ الطهعقن مرٌض ُمْعٍد. الرحهلم  إنَّ -

كهكقا مدركِقـ كؼؾ العدوى مـ طرتؼ لؼهي لعضفؿ لعًضه يف  إنَّ الرحهلم -

 الؿجهجد.

كهكقا مدِركقـ أرؿقم الباهعد آجبؿهعل والبػرق ال،جدي يف  إنَّ الرحهلم -

 البردي لؾقلهي.

ـ الخرؿ مـ إثاهت رذه الؿؼدمهت  وأ مع ذلؽ كؾف لؿ تؿـعقا  نَّ الرحهلم فنذا  ؿؽَّ

 الـهس مـ الب،ؿع ٕداي يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  فنكف تجقغ لف آسبدٓل لػعؾفؿ.

 ومـ الؿعؾقم قطعه أنَّ رذا كؾف غقر مبحؼؼ يف حؼفؿ: لؾ الؿ،زوم لف أهنؿ لق عؾؿقا 

ورذا رلٌي مدرٌك أن يف آجبؿهل لرالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد ضررا عؾقفؿ لبققػقا عـف: 

لهسبؼراي اجبفهداهتؿ وأققالفؿ يف إلقاب الؿخبؾػم: فنهنؿ كهكقا تراعقن الؿرهلح فقؿه 

 دون ذلؽ.

ٕكَّف كهن تمدتي وبفذا الرد سؼط أيضا ما أثاره بعُضفم من أنَّ الطاعون كان أشّد فتؽا: 

احد ثالثم يف طهعقن و غهلاه إلك مقت الؿطعقن: فؼد رؾؽ مـ ألـهي أكس لـ مهلؽ 

: (1)أرلعقن الـه وثؿهكقن الـه: وققؾت ثالثم وساعقن: ومهت لعاد الرحؿـ لـ ألل لؽر 

لخالف كقروكه فننَّ كجام القفهة لف ٓ  اؾغ خؿجم لهلؿهئم حجا لعض البؼهرتر الرهدرة 

 مـ ال،فهت الطاقم الؿبخررم.

 ولـهي سؼقط رذا الباغقا عؾك البليقؾ الجهلؼ تؽقن مـ وجفقـت

أنَّ عدم ا خهذ إجراي  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد أتهم اكباهر الطهعقن  دهؿا:أح

                                                                    

 .168اكظرت الطهعقن وأحؽهمف لؾؿـا،ل صت ( 1)
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لهلرغؿ مـ كقن الطهعقن أرد فبؽه مـ كقروكه إكؿه تـػع الؿعهِرض  يف زمـ الرحهلم 

لالحب،هج لف لعد  ؿؽـف مـ إثاهت الؿؼدمهت الجهلؼم: ولؿه أنَّ الخرؿ لؿ تبؿؽـ مـ 

 لف. ذلؽ  فال تجبؼقؿ اسبدٓلف 

أنَّ خطقرة كقروكه الؿجب،د  ليت مـ جفم سرعم  ػاقف  وخػهي عالمه ف  ثاكقفؿا:

هل آمـ لؾققهتم مـف إلك رذه الؾحظم  وكثرة وسهئؾ اكبؼهلف  وأعراضف  وعدم وجقد لؼهح فعَّ

مـ  ـػس  أو رذاذ مبطهتر  أو مخهلطم ماهررة لؾؿرهب  أو مالمجم إسطح وإدوات 

لؼهي الػقروس حقًّه عؾك إرض  وكحقره مـ أساهب الخطقرة البل الؿؾقثم  وطقل فاة 

  ؼدم ذكرره: لخالف الطهعقن فنكف الققم مـ إمراض الؼهلؾم لؾعالج.

وأمه  ػقق الطهعقن عؾك ولهي كقروكه يف كجام وفقهت الؿرهلقـ لؽؾ مـفؿه  فننَّ ذلؽ 

بػهوت مبحؼؼ لقـ جؿقع ٓ أثر لف يف إلهحم البخؾػ عـ يالة ال،ؿهعم: ٕنَّ رذا ال

إمراض الؿخقفم البل ذكرره الػؼفهي يف سقهق حدتثفؿ عـ إعذار الؿاقحم لؾبخؾػ 

عـ يالة ال،ؿهعم: وقد ساؼ  ررتح لعض الػؼفهي الؿبؼدمقـ لعدم ارااط غؾام 

: (1)الؿقت يف ويػ الؿرض لؽقكف مخقفه: لؾ تؽػل أٓ تؽقن الفالك مـف يف حؽؿ الـهدر

،زم لـجام عدد القفقهت يف الؿرحؾم الحهلقم البل تجبؿر فقفه ولهي كقروكه غقر كؿه أنَّ ال

 .(2)مؿؽـ: مع أنَّ عدد القفقهت يف لعض الدول جهوزْت ثالثَم آٓف يف تقم واحد

لق سؾَّؿـه جدٓ لرحم دعقى عدم إغالق الؿجهجد أتهم إولئم يف عرر الوجه الرابع: 

بهرتخ اإلسالمل  فننَّ ذلؽ راجٌع إلك عدم وجقد   ومه  ؾْبف مـ عرقر الالرحهلم 

 رقر واضح وحهسؿ لدى كثقر مـ الػؼفهي وإطاهي عـ العدوى: لؾ الغهلا مـ 

العؾؿهي كهكقا عؾك كػل العدوى   ؿجؽه لظقارر لعض الـرقص الدالم عؾك ذلؽ: ومـ 

                                                                    

 .7/58  وفبح العزتز ررح القجقز لؾرافعل 88/118لؾ،قتـل  اكظرت هنهتم الؿطؾا يف دراتم الؿذرا( 1)

 .https://p.dw.com/p/3bL4Yتـظر الرالطت ( 2)
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 رقارد ذلؽ مه تؾلت

  مـ الدخقل إلك أرض يف سقهق كالمف عـ ساا الؿـع -قهل العالمم الـ قبقام

 .(1)ت إنَّ الؿـع الؿذكقر لقس لخطر العدوى-الطهعقن والخروج مـف

  قهل الؿـا،ل الحـاؾلت ثا  يف الحدت  أنَّ الطهعقن مـ وخز ال،ـ  ورذا تؼبضل

  فقؽقن كػَل كقكف ُمعدته  لؾ ٓ تبرقر أن تؽقن فقف عدوى ٕحد مـ خؾؼ ا  

ـْ ُسؾتط عؾقف ال، اق إطاهي مـ مؼرقًرا عؾك َم ه ُحذَّ ـ   دون غقره: ولفذا لؿ تعدَّ

 . (2)إمراض الؿعدتم

  وقهل الزرقهينت ذرا الؿبطاام إلك أن ال،ذام والربص والحراهي وال،دري والرمد

وإمراض القلهئقم مـ إمراض الؿعدتم: وإكثر عؾك كػل العدوى وإلطهلف: كؿه 

 .(3)دل عؾقف ظهرر الحدت 

 ـ الـ الخطقا رحؿف ا  جفؾ لعض الؿػبقـ يف زمهكف لهلعدوى يف حؽك لجهُن الدت

ويف رذا الاهب "الطهعقن: ومه  ر ا عؾك ذلؽ مـ كبهئج سؾاقم: حق  قهلت 

وار ؽهب الؾ،هج فقف ألحؿ يف الـهس سقػ الطهعقن  وسؾَّط ا  عؾقفؿ مـ لعض 

ـْ اعاضفؿ لهلػبقه  اعااض إزارقم مـ الخقارج لؾـ هس لهلجققف  الؿػبقـ َم

فجهلْ  عؾك راه أقالمفؿ مـ الـػقس  والمُؿفج مه ٓ تعؾؿف إٓ مـ كبا عؾقفؿ 

ة وققفه مع ظهرر لػظ  الػـهي لجااف ساحهكف  وإن كهن لريَي الؼرد مـ الؿضرَّ

 .(4)"الحدت 

                                                                    

 . 869اكظرت  لوتؾ مخبؾػ الحدت  ٓلـ قبقام صت  (1)

 . 111  118اكظرت الطهعقن وأحؽهمف لؾؿـا،ل صت  (2)

 . 1/517اكظرت ررح الزرقهين عؾك الؿقطل ( 3)

 .71الؿرض الفهئؾ صت مؼـعم الجهئؾ عـ ( 4)
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والحهيؾت أنَّ كثقًرا مـ العؾؿهي والػؼفهي وإطاهي طقؾم الؼرون الؿهضقم لؿ تبقفر 

مهت كهفقم وعؿقؼم عـ حؼقؼم العدوى: حق  كهك  عؾقم الطا وإولئم لدتفؿ معؾق

عؾقمه لدائقم: ومـ َثؿَّ فننَّ رمٓي معذورون يف عدم اإلفبهي لنغالق الؿجهجد وال،قامع 

لحؿهتم الـػقس اإلكجهكقم مـ كؼؾ العدوى: لقـؿه الققم مع  طقر الطا  وعؾؿ إولئم  

الؽهئـهت الحقم مفؿه يغر ح،ؿفه  أياح   وظفقر وسهئؾ دققؼم  جهعد عؾك رؤتم

العدوى  وعقامؾفه  وأساههبه مـ عهلؿ الؿحجقسهت والؿاهردات  البل ٓ تجع أحًدا 

: إذ العؾؿ الؿحجقس تذعـ لف العؼؾ لهلضرورة  فقؽقن مػقًدا لؾؼطع: ولـهي (1)إكؽهرره

ؾفه عؾك معـك عؾك رذا فننَّ الـرقص الؿبضؿـم لـػل العدوى مطؾؼه يف الظهرر ت،ا حؿ

: إذ الارل الرحقح ٓ تؿؽـ أن تعهرض العؼؾ (2)ٓ تبعهرض مع الحس والؿاهردة

الررتح: وقد ساؼ ِذْكُر الؿجؾؽ الرحقح يف كقػقم ال،ؿع لقـ إحهدت  القاردة يف 

: مع إخذ لعقـ آعباهر أنَّ آعبذار لؾعؾؿهي الؿبؼدمقـ (3)مقضقل العدوى كػقه وإثاه ه

ػل العدوى مطؾؼه  كظًرا لضعػ العؾقم الطاقم يف زمـفؿ إكؿه رق عذٌر مؼاقٌل يف الؼهئؾقـ لـ

فؿ: لؽـف لـ ترؾح عذًرا لـه الققم  يف الزمـ الذي اكباػ فقف الطا الحدت  حؼقؼم  حؼت

الػقروسهت  وأكقاعفه  وخرهئرفه  وساؾ الققهتم مـفه: ومـ َثؿَّ فنن القاجا عؾك 

ققال البل  مدي إلك اساخهص الـػقس اإلكجهكقم  طالب العؾؿ  ،ـا اإلفبهي لهٕ

وال،رأة عؾك دتـ ا   ح  حؿهسم فهرغم  غقر ماهلقـ لهلقاقع  وٓ لؿآٓت إققال  

 وكبهئج البررفهت.

                                                                    

-11تـظر لالسبزادةت  ارقر أولل إلاهب للرؿ إيقل وإحؽهم وأداب الؿبعؾؼم لهلقلهي والؿرهب صت ( 1)

11  17-18. 

 .71مؼـعم الجهئؾ عـ الؿرض الفهئؾ صت ( 2)

قلهي والؿرهب صت تـظر لالسبزادة كبهللت  ارقر أولل إلاهب للرؿ إيقل وإحؽهم وأداب الؿبعؾؼم لهل (3)

17-18. 
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أنَّ ولهي كقروكه ساللٌم جدتدة مـ الػقروسهت  لؿ تجاؼ اكباهففه  الوجه الخامس:

: وقد أجرتُ  مؼهركًم  ػرقؾقم (1)الرحقم لدى الاار حجا البؼهرتر الرهدرة مـ ال،فهت

: و اقَّـ مـ خالل  ؾؽ (2)لقـ ولهي كقروكه ولقـ الطهعقن يف كبهلل  ارقر أولل إلاهب

الؿؼهركم أنَّ الطهعقن مرٌض ظهرر إعراض  فال تخػك حهل الؿؿرض لف عؾك الؿرح  

ف ٓ  ظفر يف وكهن محرقًرا يف جفم مـ إرض  لخالف فقروس كقروكه  فننَّ أعراض

لداتم اإليهلم لف غهلاه  وقد تـؼؾف الؿرهب لغقره  دون أن تعؾؿ لنيهلبف لف: وأكَّف أسرل 

قه مـ الطهعقن  حق  اجبهح غهلا مدن لؾدان العهلؿ يف وق  قرقر: ففل كهزلم   ػات

 جدتدة ويقرة فرتدة لؿ تعفد يف الاارتم لفه مثقؾ: ويف ذلؽ  ردتؼ لؿه أخرب لف الـال  

ـَ » آخر الزمهن مـ ظفقر واكباهر إوجهل يف ِذت ـْ َمَضْ  فِل َأْساَلفِِفْؿ الَّ بِل َلْؿ َ ُؽ الَّ

: ولـهي عؾك رذا فننَّ إولئم ٓ تلخذ لعضفه حؽؿ لعض لنطالقفه: لؾ ٓ لد فقفه (3)«َمَضْقا

 مـ مراعهة مبغقرات الزمهن والؿؽهن: فننَّ لؽؾ ظرف حقثقه ف  ولؽؾ زمهن خرقيقه ف:

لؾ لؽؾ لؾد أحقهكه واقعف الخهص لف  الذي ٓ تبعداه إلك غقره: والؿرجع يف ذلؽ كؾف إلك 

ـْ َثؿَّ فننَّ مه تراه فؼفهي رذا العرر يف كهزلم القلهي  ٓ تؾزم 
أرؾ الخربة وآخبرهص: ومِ

أن تؽقن مقافؼه لؿه رآه العؾؿهي يف كهزلم ولهي سهلؼم: إذ ظفر لدى الؿعهيرتـ مـ 

طاقم جدتدة حقل الػقروسهت وإولئم مه لؿ تبقفر عار معاهرره لدى معؾقمهت 

الجهلؼقـ: مؿه كهن لفه إثر الاهلغ يف وجف اخبالف الؿعهيرتـ مع الؿبؼدمقـ يف  رقتر 

الـقازل الطاقم  ومعرفم حقثقههته  ومآٓهته  وغقرره مـ ال،قاكا البل  مدي إلك 

ؿـا،ل الحـاؾل إلك أولقتم لعض أكقال القلهي آخبالف يف الحؽؿ: وقد أرهر العالمم ال

                                                                    

 https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirusتـظر مققع الؿـظؿم عؾك الرالطت   (1)

 .16-11تـظرت  ارقر أولل إلاهب للرؿ إيقل وإحؽهم وأداب الؿبعؾؼم لهلقلهي والؿرهب صت  (2)

رذا حدت  يحقح »  وقهلت 8611ك لرقؿت   والحهكؿ يف الؿجبدر1189( رواه الـ مهجف يف ســف لرقؿت 1)

ـف إلاهين يف الجؾجؾم الرحقحم «اإلسـهد  ولؿ تخرجهه  .8/867  ووافؼف الذرال يف البؾخقص: وحجَّ
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إن الطهعقن مـ وخز "لاعض إحؽهم مـ غقرره لجاا اخبالف الحقثقهت: حق  تؼقلت 

ال،ـ لبؼدتر ا  لـهس مخرقيقـ: وأمه القلهي ففق مـ فجهد الفقاي  ورق عهم يف اإلكجهن 

 . (1)"ويف غقره مـ الحققان: ففق أولك مـ الطهعقن

إنَّ الػؼفهي الجهلؼقـ لؿ تذكروا الطقاعقـ وإولئم مـ إساهب  الث:آعتراض الث

الؿاقحم لؾبخؾػ عـ يالة ال،ؿهعم: فضال عـ  عطقؾ الؿجهجد لجاافه لهلؽؾقم  فقؽقن 

 الؼقل لبعطقؾ الؿجهجد مـ أجؾ القلهي ققٓ مابدعه.

 مـ أوجف. الرد عؾقه:

 ررتح لعض العؾؿهي لنلحهق القلهي ٓ كجؾتؿ الدعقى الؿذكقرة  لثاقت  الوجه إول:

لهٕمراض الؿخقفم  وجقاز البخؾػ لجؽهن مـهطؼ القلهي عـ يالة ال،ؿهعم يف 

 الؿجهجد  دون  ؼققد ذلؽ لهلؿرهلقـ: ومـ رقارد ذلؽ مه تؾلت

  حؽك اإلمهم الرافعل عـ ألل حهمد الغزاللت إذا ظفر الطهعقن يف الاؾد  ولؿ تبعؾؼ

 . (2)لهلؿرض الؿخقف ققٓن لادن الاخص  فػل البحهقف

   قهل العز لـ عاد الجالمت مـ كهن لؼطر فقف طهعقٌن عهمٌّ ولؿ تراف مـف رلي  فهلـص

 . (3)إلحهقف لهلؿرض الؿخقف

  قهل الـ الرفعمت وظفقر الطهعقن يف لؾد رؾ رق مخقف؟ فقف وجفهن: ورؿه جهرتهن

وحؽهه اإلمهم عـ فقؿه لق فاه القلهي فقف: وأيحفؿه يف البفذتا أكف مخقف: 

 . (4)الـص

                                                                    

 .  151الطهعقن وأحؽهمف لؾؿـا،ل الحـاؾل صت  (1)

 .  1/111لل : وتـظر أتضهت القسقط يف الؿذرا لؾغزا58  7/11اكظرت فبح العزتز ررح القجقز لؾرافعل  (2)

 .  1/161اكظرت الغهتم يف اخبرهر الـفهتم لؾعز لـ عاد الجالم  (3)

 .  81/881اكظرت كػهتم الـاقف  (4)



–
 

  8856    

 (1)قهل الرمؾل الاهفعلت وتؾحؼ لهلؿرض الؿخقف أرقهي  كزمـ القلهي والطهعقن. 

لق سؾَّؿـه جدٓ يحم دعقى الؿعاض  فقؼهل لفت إنَّ عدم  ررتح  الوجه الثاين:

الػؼفهي الؿبؼدمقـ لذلؽ إكؿه رق لعدم  قفر معؾقمهت طاقم كهفقم لدى كثقر مـفؿ عـ 

عدوى  وكقػقم اكبؼهل الػقروسهت  واكباهر إولئم  وكحق ذلؽ: ولق عؾؿ حؼقؼم ال

الػؼفهي الؿبؼدمقن مه عؾؿف الػؼفهي الؿعهيرون  لؽهك  فبقارؿ مبقافؼم مع فبقى 

جؿهرقر فؼفهي رذا العرر: لدلقؾ أن الػؼفهي الؿبؼدمقـ يرحقا لنلهحم البخؾػ عـ 

لؿرض  لؾ حبك لعذر آكاغهل رفقد الؿجهجد لؿه دون ذلؽ مـ عذر الخقف أو ا

 .  (2)لرعهتم مرتض تخهف ضقهعف: ٕنَّ ساا حػظ أدمل آكد مـ حرمم ال،ؿهعم

ٓ كجؾتؿ إلحهق خطر اإليهلم لهلقلهي عؾك إعذار القاردة يف  آعتراض الرابع:

الـرقص  والبل ألهح  البخؾػ عـ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  كهلؿرض  والربد 

طر  والرتهح  والؿال يف الطقـ  والدحض: َٕن  ؾؽ إعذار القاردة يف الادتد  والؿ

الـرقص إكؿه رل خهيم لؿـ  عؾَّؼ لف رلي مـفه  حؼقًؼه: لخالف إجراي  عؾقؼ يالة 

ق لقـ مـ خهف الضرر  أو لؿ تخػ:  ال،ؿهعم يف الؿجهجد فنكف عؿَّ ال،ؿقع  دون أن تػرت

 .(3)ضع الحهجمعؾؿه للن الرخرم  ؽقن مؼبررة عؾك مقا

ـْ  قؾـا: إنَّ الػهرق الؿذكقر ٓ تؿـع مـ ثاقت الحؽؿ يف الػرل: إذ قرر الرخرم عؾك َم

ؼ مـ ثاقت عؾبفه يف إرخهص: أمه إذا  ثاب  فقف عؾبفه إكؿه تؽقن حق  أمؽـ البحؼ 

ر ذلؽ  أو عجر  مع ققهم احبؿهل ثاقهته فقفؿ  فنكف تؽبػك حقـئذ لهلبؼرتا:  ٓ  فننَّ مه" عذَّ

                                                                    

 .  7/111  و6/61اكظرت هنهتم الؿحبهج لؾرمؾل  (1)

 .1/178  والاقهن يف مذرا اإلمهم الاهفعل 1/115اكظرت الؿ،ؿقل لؾـقوي ( 2)

ـ الؼهعدة العهمم  فبؽقن مؼبررة عؾك مقاضع الحهجم. تـظرت الؿقافؼهت ٕنَّ الرخرم  ؽقن اسبثـهي م (3)

8/166 . 
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: والؿبققع الؼرتا كهلقاقع: ومه قهرب (1)"ُتحد ضهلطف ٓ ت،قز  عطقؾف  وت،ا  ؼرتاف

الالي أخذ حؽؿف: ومـ َثؿَّ تثا  الاخص يف البخؾػ عـ يالة ال،ؿهعم عـد  ػال 

فقروس كقروكه لغؾام الظـ والاقارد: كهر ػهل كجام الؿرهلقـ  واحبؿهل العدوى  

م لعض إرخهص لف دون ظفقر أعراضف عؾقفؿ إلك و طقر الػقروس  وإمؽهكقم إيهل

أرلعم عار تقمه: ورل فاة حضهكم خػقم طقتؾم ٓ تؿؽـ غض  الطرف عـ آثهرره 

الؽهرثقم الؿبققعم: ولفذا كؾف تبعقـ إلزام ال،ؿقع لهلرخرم )ورلت الؿـع( احبقهطه: فال 

ؼ مـ زوال ساا الؿـع  ورق زوال خطر -تـبؼؾ مـ الؿـع إلك اإلذن إٓ لعد البحؼ 

م عؾك جؾا الؿرهلح-العدوى يف مجللبـه : تؼقل لدر الدتـ (2): ٕنَّ دري الؿػهسد مؼدَّ

ر الؽػ  عـ الؿؿـقل إٓ لهلؽّػ عؿه لقس لؿؿـقل  َوَجا الؽػ  عـ  الزركالت إذا  عذَّ

ر معرفم حهمؾ الػقروس وكهقؾف يف الؿراحؾ إولك(3)الؽؾ احبقهطه ه  عذَّ عؾك  : ولفذا َلمؿَّ

رت ال،فهت الؿخبرم َمـَْع ال،ؿقع: إذ ٓ ساقؾ إلك مـع حهمؾ الؿرض  ساقؾ البعققـ  قرَّ

 والضرر لعقـف إٓ لؿـع ال،ؿقع: ومه ٓ تبؿ القاجا إٓ لف ففق واجا.

لق افاضـه عؾك ألعد البؼدترات أنَّ  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد كنجراي  وأيًضا:

هٌد غقر يحقح: فنن الخطل فقف أخػ  ضرًرا مـ الخطل يف فبح احبقهطل لجالمم الـهس اجبف

الؿجهجد مع مظـم العدوى: إذ إول خطل مغبػر لهٓجبفهد: لقس لف آثهر سؾاقم: لخالف 

 وققل الخطل يف الثهين: فنن  دارك  اعه ف سقؽقن يعاه وعجقرا. 

ض إنَّ البعؾقؾ لؿاروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم لهحب آعتراض الخامس: ؿهل  عر 

الؿؽؾَّػ لؾقلهي  أو  جا اف يف إيهلم غقره كبق،م آخبالط مـؼقٌض لقجقد ذات آحبؿهل 

                                                                    

 . 1/85اكظرت ققاعد إحؽهم يف مرهلح إكهم لؾعز لـ عاد الجالم  (1)

 . 1/815اكظرت الػروق لؾؼرايف  (2)

 . 8/118اكظرت الاحر الؿحقط لؾزركال  (3)



–
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مقاطـ مرهلح الحقهة الضرورتم  يف الاق   ومؼرت العؿؾ  والجقق  وغقرره مـ 

الحهجقم  أو البحجقـقم: ومع ذلؽ لؿ تثا  كػس الحؽؿ يف  ؾؽ الرقر  لذات العؾم:  أو

 خؾػ الحؽؿ مع وجقد العؾم يف لؼقم الرقر تدل عؾك كؼض العؾم  وعؾك رذا فننَّ 

الؿذكقرة  وعدم يالحقبفه لاـهي حؽؿ ماروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لؿـع 

 .(1)آخبالط الؿمدي إلك اكباهر القلهي عؾقفه  فنذا لطؾ  العؾم  لطؾ الحؽؿ

 مـ أوجفت الرد عؾقه:

سؿل الرهدر مـ ال،فهت الؿخبرم لهلؿؿؾؽم العرلقم إنَّ الؼرار الر الوجه إول:

الجعقدتم رؿؾ  عؾقؼ جؿقع الؿـهرط البل مـ رلهنه حرقل الب،ؿعهت  والبل  دخؾ 

 ح  اخبرهص ال،فهت الرسؿقم  كهلؿجهجد  وال،همعهت  والؿدارس  ومؼرات 

ثـهي العؿؾ  وحػالت الؿـهساهت آجبؿهعقم  والبـؼؾ لقـ الؿدن  وحبك الؿبهجر: لهسب

محالت لقع إغذتم والرقدلقهت: ومـ َثؿَّ فنن دعقى الؿعاض لؼرر رذا اإلجراي 

 عؾك يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد دون مه عداره غقر دققؼم.

ت إنَّ الؿقاضع الؿجبثـهة مـ قرار البعؾقؼ  خبؾػ عـ الؿجهجد وغقرره مـ الوجه الثاين

 الؿقاضع البل رؿؾفه قرار البعؾقؼ يف عدة أمقرت 

إنَّ الحهجم إلك أسقاق الجؾع آسبفالكقم  كهلدواي  والغذاي  والقققد  ومه  أحدها:

رههبفه حهجٌم مجبؿرة ٓ لدتؾ عـفه: لخالف يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  فنن لفه لدائؾ: 

ـْ ُوِجد  أو أداي الرالة مـػرًدا يف غقر  ورلت أداؤره يف مقضع اإلقهمم والجؽـ مع َم

 رض كؾفه مج،د وطفقر.الؿج،د: فننَّ إ

إنَّ الب،ؿع يف الؿج،د ٕداي يالة ال،ؿهعم تبؽرر يف الققم والؾقؾم خؿس  ثاكقفا:

مرات يف أوقهت معؾقمم ومحددة: لخالف مبهجر الجؾع آسبفالكقم  فنن الذرهب إلقفه 

                                                                    

 . 888-887اكظرت فبهوى العؾؿهي حقل فقروس كقروكه صت  (1)
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تؽقن لحجا الحهجم  والبل قد ٓ  زتد عؾك مرة يف إساقل  أو يف الافر: وتؿؽـ 

ق  ٓ  ؽقن فقف زحؿم عهدة: لؾ رلؿه تؽبػل إكثر لطؾا الجؾع عرب  طاقؼهت اخبقهر و

البقيقؾ  مؿه ت،عؾ كجام وققل الب،ؿعهت فقفه أقؾَّ لؽثقر مـ كجام وققعفه يف 

 الؿجهجد.

إنَّ الب،ؿع يف الؿجهجد تؼبضل البرهًقه لدكقًّه  و ؼهرًله ججدتًّه إلك حدٍّ تؿؽـ  ثالثفا:

  لهإلضهفم إلك اقبضهي يالة ال،ؿهعم اقااب فؿ الؿرؾل وأكػف معف اإليهلم لهلعدوى

مـ الج،هد الؿػروش  والذي تؿؽـ أن تعقش الػقروس عؾقف حقًّه لجهعهت أو أتهم: 

 لخالف الب،ؿع يف مبهجر الجؾع آسبفالكقم  فنكَّف ٓ تؼبضل رقئه مؿه ُذكِر.

بؾػ يف عدد مـ إمقر عـ أنَّ الؿقاضع البل لؿ تاؿؾفه قرار البعؾقؼ  خ والحاصل:

الؿقاضع البل رؿؾفه قرار البعؾقؼ: ومـ َثؿَّ فننَّ  خؾ ػ الحؽؿ يف  ؾؽ الؿقاضع لػؼدان 

ررط  أو وجقد مهكع: ومـ الؿعؾقم أنَّ  خؾػ الحؽؿ مع وجقد العؾم ٓ تمثر يف كؼض 

،دلقم العؾم إذا كهن ذلؽ لػؼدان ررط أو وجقد مهكع: كؿه رق مؼرر يف لهب الؼقادح ال

 مـ كبا إيقل.

زعؿ لعُضفؿ أنَّ الـزال لقس يف الاخقص لؿـ تبخؾػ عـ يالة آعتراض السادس: 

ال،ؿهعم خقًفه مـ  ػال القلهي: ولقس الـزال كذلؽ يف إرفهر وللت إمر رخرم البخؾػ 

عـ يالة ال،ؿهعم لرعقبف يف الظروف الحهلقم  وحثتفؿ عؾك إخذ لهلرخرم: وإكؿه 

رؾ لقلل إمر الحؼ يف  عطقؾ رعقرة يالة ال،ؿهعم عـقة؟ وإغالق ألقاب  الـزالت

الؿجهجد يف وجقه الراغاقـ يف عؿهرهته  مؿـ ترتدون إخذ لهلعزتؿم إيؾقم دون أن 

ق لقـ الؿرهب لهلقلهي وغقره؟  (1)تػرت

ئؾ إنَّ الؼرقر يف  رقتر الؿجللم مـ أخطر مثهرات الغؾط يف دراسم الؿجه الرد عؾقه:

                                                                    

 .881اكظرت فبهوى العؾؿهي حقل فقروس كقروكه صت ( 1)
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الحهدثم: ورذا رق القاقع يف الطرح الؿذكقر: وهبذا  ظفر أرؿقم حقثقهت الؼرار الرهدر 

لبعؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  والبل لـقـه عؾقفه  رقتر الؿجللم يف  ؿفقد رذه 

 الدراسم.

ولعد اسبحضهر البرقتر الدققؼ لؾؼرار الرهدر لالن  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف 

 آعااض الؿذكقر للوجفت الؿجهجد  ُترّد عؾك

ت لقس يف قرار ولل إمر  عطقؾ رعقرة ال،ؿهعم عـقة: إذ ماروعقم إقهمم الوجه إول

يالة ال،ؿهعم لقج  خهيم لهلؿجهجد: فنن إرض كؾفه مج،د وطفقر: ولفذا ٓ  ؽهد 

  ،د فبقى لفقئم كاهر العؾؿهي لهلؿؿؾؽم العرلقم الجعقدتم لالن  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف

 الؿجهجد  خؾق عـ الاغقا يف أداي يالة ال،ؿهعم يف الاققت.

إنَّ الؼرار الرهدر لالن  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لقس قرارا  الوجه الثاين:

دائؿه: لؾ رق قرار ممق  يدر لضرورات مؾ،ئم  ٓ تقجد حؾٌّ أفضؾ مـف لحجا 

إخذ لف ٓ تعـل  دخؾ وللت  قيقم أرؾ آخبرهص إلك رذه الؾحظم: ومـ َثؿَّ فننَّ 

وإكؿه رق مـ قاقؾ الضرورات  اقح "إمر يف العزتؿم البل ررعفه ا  لعاهده: 

الؿحظقرات  والحهجم العهمم  ـزل مـزلم الضرورة: ففق مـع أو إلزام ممق  مبؼقد 

ففق : (2).(1)"لهلضرورة  أو الحهجم زمهكه ومؽهكه وحهلم  تزول لزوالفه  لقس لف يػم الدوام

  وكؼقل عؿر لـ (3)رجال م،ذومه مـ الدخقل إلك الؿدتـم لدفع الضرر كؿـع الـالت 

  اْقُعِدي فِل َلْقبِِؽ  »ٓمرأة مرهلم لهل،ذام كهك   طقف لهلاق ت  الخطهب 
ِ
َته َأَمَم ا 

                                                                    

 مـ تؿؾؽ  ؼققد الؿاهح أو اإللزام لف لؿحؿد لـ رهكر الارتػ  لح  مـاقر عؾك مققع يقد الػقائد  ورالطفت( 1)

 https://www.saaid.net/Doat/alsharef/05.htm 

 .81-7حؿد خهلد الطحهن  مـاقر عؾك راؽم إلقكم صت تـظر لالسبزادةت كقر الراهح يف فؼف  ؼققد الؿاهح ٕ( 2)

 ساؼ  خرت،ف.   (3)
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 .(1)«َوٓ ُ ْمِذي الـَّهَس 

قد  ؽقن واجام عـد  ت ذكر كثقٌر مـ أرؾ إيقل أنَّ إخذ لهلرخرمالوجه الثالث

الخقف مـ الفالك  كلكؾ الؿضطر لؾؿقبم: لإلجؿهل عؾك ضرورة حػظ الـػقس 

: وتبلكد رذا القجقب مع اكباهر فقروس كقروكه لجاا آخر  ورق الخقف (2)واسباؼهئفه

 قرار وللت إمر لبعؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد 
مـ البجاا يف اإلرالك: ولفذا فننَّ

الـػقس  أو البجاا يف اإلرالك قرار يهئا  مبقافؼ مع مؼهيد  لؿـع ضرر رالك

 الارتعم  وققاعد الؿؾم.

ٓ حهجم إلك قرار  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لهلؽؾقم  إذ  آعتراض السابع:

تؿؽـ آسبؿرار يف إقهمم يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد مع  ؼؾقؾ أعداد الؿاهركقـ فقفه  

لهي  فقرؾل اإلمهم الرا ا  ومعف الؿمذن  وعدد قؾقؾ مـ لؼقم خقًفه مـ ضرر  ػال الق

الؿلمقمقـ: مع إلزام ال،ؿقع لاعض اإلجرايات الققهئقم  كؾاس الؽؿهمهت  والؼػهزتـ  

والج،هدة الخهيم لؽؾ رخص  و ،ـا الؿرهفحم  وآقااب مـ لعض  و عؼقؿ 

كػهتم  وكؽقن قد عؿؾـه الؿجهجد  وكحق ذلؽ: وهبذا سقؼقم رمٓي عـ أرؾ الاؾد لػرض 

لؼهعدةت الضرورة  ؼدر لؼدرره  دون البقسع فقفه إلك حد  عؾقؼ رعقرة عظقؿم مـ رعهئر 

 اإلسالم. 

 مـ أوجفت الرد عؾقه:

ًؼه  أو قرتًاه مـف لهلظـ الغهلا  فال  الوجه إول: إذا  اقَّـ أن يف الب،ؿعهت ضرًرا محؼَّ

ن مه تـطاؼ عؾك الؽثرة  تـطاؼ عؾك الؼؾم  حبك فرق لقـ البؼؾقؾ والبؽثقر يف ال،ؿهعم: ٕ

تباقـ دفع الضرر يف الؼؾم دون الؽثرة لقؼقـ: ورذا غقر مبحؼؼ حهلقه يف ظؾ عدم  قفر 

                                                                    

 ساؼ  خرت،ف.   (1)
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معؾقمهت كهفقم عـ القلهي  وطقل فاة حضهكبف الخػقم قاؾ ظفقر أعراضف  وإمؽهكقم 

 الخطقرة فقف. اكبؼهلف مـ رخص إلك آخر خالل رذه الػاة  وغقر ذلؽ مـ أساهب

م يف  رقتر الؿجللم أنَّ ولهي كقروكه مـ إولئم ال،دتدة البل لؿ تجاؼ  الوجه الثاين:  ؼدَّ

م: ولفذا ٓ  بقفر 1189اكباهفف لدى الاار قاؾ لدي  ػاقف يف الرقـ هنهتم دتجؿرب 

معؾقمهت كهفقم عـف إلك رذه الؾحظم  و قايؾ ال،فهت الطاقم الؿبخررم جفقدا 

إجراي ألحهث ودراسهت لؾبقيؾ إلك حؼقؼبف  وأساهلف  وعالجف: و ؼقم حثقثم يف 

ال،فهت الؿخبرم لهلبؼققؿ الؿجبؿر لؾقضع  و غققر لعض اإلجرايات الققهئقم مـ وق  

ٔخر: ولـهًي عؾك رذا فننَّ اإلجرايات الؿؼاحم يف آعااض  ػبؼر إلك البلكد مـ 

 الالزمم لبـػقذره: والبل مـفهتفهعؾقبفه يف  ػال القلهي  و قفقر القسهئؾ 

  حدتد الضقالط الدققؼم لؾعدد الؼؾقؾ الذي تبؿ الجؿهح لف لهلحضقر إلك الؿجهجد 

لرالة ال،ؿهعم  وخهيم يف ظؾ كثرة رقق الـهس ولهٕخص كاهر الجـ إلك العقد 

 لؾؿجهجد.

 ت   ثؼقػ الـهس و قعقبفؿ لهلبؼقد لهإلجرايات الققهئقم مـ لاس الؽؿهمهت والؼػهزا

وإحضهر الج،هدة الخهيم لؽؾ رخص  و ،ـا الؿرهفحم  والبؼهرب  وكحق 

 ذلؽ.

  .اغقؾ كقادر مـ العؿهلم  و حضقر وسهئؾ البـظقػ والبعؼقؿ  

  حدتد وسقؾم مـهسام وفعهلم لؾبلكد مـ سالمم إرخهص الذتـ تبؿ الجؿهح لفؿ 

ؾك كؾ لهلحضقر إلك الؿجهجد مـ اإليهلم لهلػقروس  كبقظقػ رخص لؾػحص ع

مـ تدخؾ الؿج،د  أو  ركقا كهمقرات  ؽاػ درجم حرارة كؾ مـ تدخؾ 

 الؿج،د  حبك ٓ تبجاا رخص يف كؼؾ القلهي إلك أخرتـ.

  ؽؾقػ مـجقلل ال،فهت إمـقم لؿبهلعم  ؼقد الـهس لهإلجرايات الققهئقم يف كؾ 

 مج،د.
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بؼر إلك دراسهت والحهيؾت أنَّ فعهلقم اإلجرايات الؿذكقرة يف البردي لؾقلهي  ػ

عؿقؼم  وألحهث دققؼم: كؿه أنَّ  ـػقذ رذه اإلجرايات وإلزام الـهس لهلبؼقد هبه تحبهج إلك 

إمؽهكقهت كاقرة عؾك مجبقى الؽقادر الاارتم  والقسهئؾ الخدمقم  وغقرره  وخرقيه 

يف الحرمقـ الارتػقـ  وال،قامع الؽاقرة  إضهفم إلك قرقر عهمم الـهس عـ البطاقؼ 

م لإلجرايات الؿذكقرة: ومـ َثؿَّ فنن ضاطفه يف البـزتؾ لقس أمًرا سفال وٓ الرهر

مقجقرا: ولؽـ إذا  اقَّـ لدى أرؾ آخبرهص فهعؾقُم اإلجرايات الققهئقم الؿذكقرة يف 

مـع  ػال القلهي  مع  قفر القسهئؾ الالزمم لبـػقذره  فال مهكع ررعه مـ فبح الؿجهجد 

ارط البؼقد لهإلجرايات الؿذكقرة  إذا رأى ولل  إمر لرالة ال،ؿعم وال،ؿهعهت ل

ذلؽ: إٓ أنَّ القاجا عؾقـه حهلقه رق آمبثهل  و رك آعااض: إذ الؿحهفظم عؾك 

 الـػس اإلكجهكقم مـ الؿؼهيد الارعقم: ورل آكد حرمم مـ يالة ال،ؿهعم.  

فه الرحؿم  والجؽقـم  ت إنَّ الؿجهجد أحّا الاؼهل إلك ا    ـزل فقآعتراض الثامن

و حػفه الؿالئؽم: والدعهي فقفه أرجك أن ت،هب: ومـ َثؿَّ فنن إغالقفه سقحرم الؿجؾؿقـ 

ؾ لهسب،هلم ا   دعهَي  مـ البضرل إلك ا  يف أحا الاؼهل إلقف: لقـؿه فبحفه قد تع،ت

 عاهده لرفع القلهي عـفؿ.

يحقح ٓ غاهر عؾقف: ولؽـ رؾ فضؾ إنَّ كؾَّ مه ذكر يف فضؾ الؿجهجد ففق  الرد عؾقه:

الؿجهجد تبـهىف مع قرار إغالقفه لؾققهتم مـ العدوى؟ ورؾ فبحفه سقؿـع أو تحقل دون 

 العدوى؟ 

إنَّ الـرقص الارعقم  والؿاهرد القاقعقم ٓ  دل عؾك رلي مؿه ُذكِر: ولجط  يؼال:

 ذلؽ كهٔيتت

َمـََع الؿ،ذوم مـ دخقل  أمه الـرقص الارعقم  فؽؿه  ؼدم عدة مرات أن الـالَّ 

لؽ حرُص الرجؾ الؿ،ذوم عؾك الؿدتـم  لدفع ضرر كؼؾ العدوى  ولؿ تؿـعف مـ ذ

   وزتهرة الؿدتـم: مع مه يف ذلؽ كؾف مـ الػضؾ والربكم. لؼهئف
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َته »الؿرأة الؿرهلم لؿرض ال،ذام مـ الطقاف لهلاق : وقهل لفهت  وكذلؽ هنك عؿر 

  اْقُعِدي 
ِ
: ولؿ تؿـعف مـ ذلؽ حرُص الؿرأة «فِل َلْقبِِؽ  َوٓ ُ ْمِذي الـَّهَس َأَمَم ا 

 الؿ،ذومم عؾك الطقاف لهلاق  العبقؼ: مع مه يف الطقاف مـ الػضؾ والربكم.

وأمه الؿاهرد القاقعقم  فؼد ساؼ ِذْكُر أمثؾم عدتدة مـ البهرتخ اإلسالمل عؾك زتهدة 

اعض يف الؿجهجد: كؿه سؿعـه وقهئع كثقرة اكباهر القلهي كبق،م اجبؿهل الـهس لعضفؿ ل

 مـ رذا الؼاقؾ لعد ظفقر ولهي كقروكه.

ولهل،ؿؾم فؿـهط الؿـع رق ضرر اكبؼهل العدوى لهٓحبؽهك والب،ؿع والبؼهرب حقثؿه 

كهن: وتجبثـك مـ ذلؽ مه ٓ لدتؾ لف: فؾؿ تلت قرار إتؼهف يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد 

ه أرقن مػؼقد يف حقهة الؿجؾؿقـ: فؽؿ رأتـه الؼؾقب عـ اسبفهكم لهلػرتضم  واعباهرر

  بػطر  والدمقل  ـفؿر  والؿاهعر  ػقض عؾك غؾؼ الؿجهجد.

ففذه ألرز آعااضهت البل أثقرت عؾك ماروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد 

لؾققهتم مـ ولهي كقروكه: ورل لؿ،ؿقعفه  ػقد أنَّ ساا اإلرؽهل يف كػس الؿعاض إكؿه 

تعقد إلكت عدم  رقر الؿجللم  رقرا دققؼه يف ضقي مه  حقط هبه مـ الؿعطقهت  

رؾ آخبرهص  أو يف  حؼقؼ الؿـهط عؾك والحقثقهت  والؿجب،دات  و قيقهت أ

الـهزلم  أو يف إرؿهل الـظر يف مآٓت إفعهل: ولفذا فننَّ القاجا عؾك طهلا العؾؿ لذل 

أقرك درجهت مـ ال،فد وآجبفهد يف دراسم الـهزلم مـ جؿقع جقاكافه  حبك ٓ تؽقن 

عهطػم  أو كحق  سااه يف فؼد إرواح  وزتهدة الؿرهلقـ  لجاا قرقر كظر  أو  غؾقا

 ذلؽ.

ساؼ البـاقف يف مـفج الاح  عؾك أكـل سلكبػل يف كؾ قهعدة لذكر يقغبفه  ولقهن 
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ن البعرض معـهره اإلجؿهلل  لؾبقيؾ لف إلك إلراز أثرره يف مقضقل الدراسم: دو

لبػهيقؾ أخرى مبعؾؼم لؽؾ قهعدة: ٕنَّ جؿقع الؼقاعد القاردة يف رذا الاح  مـ 

الؼقاعد الؿافقرة  البل ُأْفِرَد كثقٌر مـفه لللحهث ودراسهت مجبؼؾم  وُأْراِع مه عداره 

ؾم: مؿه تغـل عـ  ؽرار ال،فد  وإعهد ف. كهت ققاعدتم مػرَّ  لهلاح  ضؿـ مدوَّ

رذه الؼهعدة الؽؾقم الؽربى  ـػل لرقغبفه وققل الضرر يف :(1)ٓ ضرر وٓ ضرار

إحؽهم الارعقم مطؾؼه: وقد سقؼ ذلؽ للسؾقب كػل ال،ـس: لقؽقن أققى وألؾغ يف 

عـ إتؼهعف: لؾ وحبك الجعل إلقف  عؾك أي وجف كهن  سقاي  ر ا عؾك  الـفل والزجر

سعقف وققل الضرر  أو لؿ تا ا: وسقاي كهن الضرر مبعؾؼه لـػس الؿؽؾػ  أو لـػس 

غقره: ولـهي عؾك رذا فننَّ أّي حؽؿ أدَّى إلك حرقل ضرر لهلؿؽؾػ حهٓ أو مآٓ  فنكف 

 مـػلٌّ  ومردود. 

عدة يف  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لدفع ضرر العدوى: وقد  ،ؾَّك أثر رذه الؼه

ٕنَّ إقهمم يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد سقمدي إلك وققل ضرر القلهي  إمه لجاا اإليهلم 

لف  أو لهلبجاا يف إيهلم أخرتـ لف: ومـ َثؿَّ فننَّ إقهمم يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد 

حهجم قهئؿم: وأنَّ مـ أفبك لخالفف فننَّ سبؽقن مرفقعم سهقطم مه دام  الضرورة أو ال

 ققلف مرفقل  ورأتف مردود: إذ ٓ ضرر يف اإلسالم وٓ ضرار.

رذه الؼهعدة  ػقد وجقب إزالم الضرر لعد وققعفه..(2)الضرر يزال 

                                                                    

جقـ صت   والؿػرؾ يف الؼقاعد الػؼفقم لؾاهح1/68مـ الؼقاعد الخؿس الؽربى. اكظرت الؿقافؼهت لؾاهطال  (1)

 .6  وقهعدة ٓ ضرر وٓ ضرار و طاقؼههته الطاقم لؾدكبقر عهتض الافراين صت 118

  وإراهه والـظهئر ٓلـ 81  وإراهه والـظهئر لؾجققطل صت 8/115اكظرت الؼقاعد لبؼل الدتـ الحرـل  (2)

ضرر الؿعـقي   وقهعدة الضرر تزال ورؿقلفه لؾبعقتض عـ ال157  والؿػرؾ لؾاهحجقـ صت 71ك،قؿ صت 

 لخهلد الاعقا.
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وقد  ،ؾَّك أثر رذه الؼهعدة يف  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  وذلؽ أنَّ اسبؿرار 

جد أدَّى إلك ضرر اكباهر القلهي حجا  ؼدتر أرؾ آخبرهص: إقهمم ال،ؿهعم يف الؿجه

 فؽهن ٓ لد مـ إزالم الضرر  لبعؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد.

رذه الؼهعدة  ػقد وجقب إلعهد الضرر و ـحقبف: وذلؽ :  (1)الضرر يدفع بؼدر اإلمؽان

مبعّقـًه  وإٓ فاؼدر إمه لدفعف البداي  أو لرفعف لعد وققعف: فنن أمؽـ دفعف لهلؽؾقم  كهن 

 اإلمؽهن.

وقد  ،ؾَّك أثر رذه الؼهعدة يف مجللبـه يف ساا  ػرتؼ الؼرار الرهدر لقـ إتؼهف يالة 

ال،ؿهعم يف الؿجهجد  ولقـ عدم إغالق مبهجر الغذاي والدواي  لهلرغؿ مـ  حؼؼ خطر 

الؿرهلح اكباهر القلهي: وذلؽ أنَّ إغالق الؿجهجد لؿ تؽـ تا ا عؾقف  ػقت  رلي مـ 

الضرورتم  وٓ الحهجقم يف ظؾت اكباهر القلهي: إلمؽهكقم إقهمم يالة ال،ؿهعم يف غقر 

الؿجهجد  فؽهن دفع ضرر القلهي فقف لؿـع الب،ؿع الؿمدي إلك اكباهره لهلؽؾقم مؿؽـًه 

فه مـ مرهلح الحقهة الضرورتم  مؼدورا عؾقف  لخالف مبهجر الغذاي والدواي  فنكَّ 

هن يف إغالقفه لهلؽؾقم ضرر ردتد  ولقس لفه لدتؾ: فهكُبِػل فقفه لدفع الحهجقم: فؽ أو

الضرر لؿه كهن مؿؽـه: ورق اإللزام لهلقسهئؾ الققهئقم إخرى  والبل رل مه دون أيؾ 

 اإلغالق.

 ت ػقد رذه الؼهعدة أنَّ إرقهي الؿحظقرة والؿؿـقعم (2)الضرورات تبقح الؿحظورات

الضرورة الؿاقحم لاك القاجا  اهحم وق  الضرورة: وحد  ُ عهمؾ معهمؾم إرقهي الؿ

                                                                    

 .159مـ م،ؾم إحؽهم العدلقم  والؿػرؾ يف الؼقاعد الػؼفقم لؾاهحجقـ صت  18اكظرت الؿهدةت  (1)

  وإراهه والـظهئر ٓلـ ك،قؿ صت 91  وإراهه والـظهئر لؾجققطل صت 1/189اكظرت الؿـثقر يف الؼقاعد  (2)

 .  118  والؿػرؾ صت 85
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ـّ خقف الفالك عؾك الـػس  دون ارااط اإلرراف عؾك  أو ار ؽهب الؿحرم  رقت ظ

ته إلك آفم يحقم(1)الؿقت  .(2): فقؽػل أن تؽقن مػضقه إلك ورـ ٓ تحبؿؾ  أو ممدت

قهي الؿحظقرة يف ولـهي عؾك رذا فننَّ  رك يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد مـ إر 

 إيؾ  لؽـفه ُ عهمؾ معهمؾم إرقهي الؿاهحم وق  الضرورة  لدفع ضرر عدوى القلهي.

ترذه قهعدة فؼفقم   بػؼ مع الؼهعدة الؿافقرة عـد (3)الدفع أسفل )أقوى( من الرفع

إطاهيت )الققهتم خقر مـ العالج(: ٓ ػهق الؼهعد قـ عؾك قطع مهدة الضرر قاؾ كزولفه: 

إزالبفه لعد وققعفه ٓ  خؾق مـ يعقلهت  و ؽهلقػ: ومـ َثؿَّ فنن آحااز مـ  ٕنَّ 

ه العؼقل الجقتم  و دل عؾقف  الضرر أرقن وأتجر مـ إزالبف لعد البؾاس لف: ورذا مه  ؼر 

رت الؿجؾؿقـ مـ الضرر الؿبققع  وَأَمَرْ فؿ لؼطع دالر  الـرقص الارعقم  البل حذَّ

 إساهب الؿػضقم إلقف.

وقد كهن قرار  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي  طاقًؼه عؿؾقًّه لفذه 

الؼهعدة: ٕكف مـ قاقؾ العالج لهلدفع الذي ترقن طهقهت إمم عـ اإلردار: لخالف 

 العالج لرفع القلهي لعد وققعف  ٕكف رلؿه تبعذر عـد اسبػحهلف  و ضهؤل اإلمؽهكهت.

عؾك  ؼرتر أيؾ كؾلٍّ  ورقت مـع وققل رذه ا:(4)الحرج مرفوع 
لؼهعدة الػؼفقم  دل 

                                                                    

 .  1/819لؾؼرايف اكظرت الذخقرة  (1)

 .   8111اكظرت الؿدخؾ الػؼفل لؾزرقهي صت  (2)

  وإراهه والـظهئر لؾجققطل صت 8/817  وإراهه والـظهئر لؾبهج الجاؽل 1/591اكظرت الؼقاعد لؾؿؼري  (3)

   وقهعدة الدفع أسفؾ مـ الرفع و طاقؼههته يف كبهلل الـؽهح الطالق لعاد الرحؿـ البقت،ري161  155  118

 .  11-17صت 

 .8/511  والؿقافؼهت 1/111اكظرت الؼقاعد لؾؿؼري  (4)
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الحرج  أو لؼهي الحرج عؾك العاهد: وذلؽ تاؿؾ مـَع حرقلف البداي  أو  خػقَػف  و داركف 

ه  فنكف تؽقن مـ قاقؾ عؿقم الاؾقى  الذي (1)لعد  حؼؼ أساهلف : فنذا كهن رذا الحرج عهمًّ

ه: تؼقل الـ العرلل الؿهلؽل رحؿف ا ت تقجا رفع الحرج يف جؿقع مقاضعف  ويقر

ه فِل الـَّهِس  َفنِكَُّف َتْجُؼطُ " رق الذي ٓ ": والحرج العهمت (2)"إَذا َكهَن اْلَحَرُج فِل َكهِزَلٍم َعهمًّ

 .(3)"قدرة لإلكجهن يف آكػؽهك عـف

 وعؾك رذا فننَّ الحرج الؿؽـقن يف كهزلم كقروكه  والؿبؿثؾ يف ضرر العدوى عهمٌّ يف

جؿقع الـهس  فققجا رفع الحرج يف جؿقع مقاضعفه ويقرره  ومـ  ؾؽ الؿقاضع 

والرقرت الؿجهجد البل ت،بؿع فقفه عهمم الـهس ٕداي يالة ال،ؿهعم خؿس مرات يف 

ل رل إلك أرض خرام ٓكباهر القلهي  ولفذا جهي قرار  عؾقؼ يالة  الققم والؾقؾم  فببحقَّ

الؼهعدة الؿذكقرة  ومبػؼه مع مؼرد رفع الحرج يف ال،ؿهعم يف الؿجهجد مبقافؼه مع 

 الارتعم.

تؼقل الاهطال رحؿف :  (4)رفع الؿشؼة الخارجة عن الؿعتاد مؼصود لؾشارع يف الجؿؾة

ا ت إن كهن دوام الؿؽؾػ يف آسبؿرار عؾك العؿؾ تمدي إلك آكؼطهل عـف  أو عـ 

حهل مـ أحقالف: فهلؿاؼم يف مثؾ  لعضف: أو إلك وققل خؾؾ يف كػس الؿؽؾػ  أو مهلف  أو

رذه إحقال  ؽقن خهرجم عـ الؿعبهد: وتؽقن مؼرقد الاهرل فقفه الرفع عؾك 

                                                                    

 .18اكظرت رفع الحرج يف الارتعم اإلسالمقم لؾاهحجقـ صت  (1)

 .1/181أحؽهم الؼرآن ٓلـ العرلل  (2)

 .1/178الؿقافؼهت  (3)

 .118  والؼقاعد إيقلقم عـد اإلمهم الاهطال صت 1/181اكظرت الؿقافؼهت  (4)
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 .(1)ال،ؿؾم

ووجف  لثقر رذه الؼهعدة يف مقضقل الاح ت أنَّ اسبؿرار الؿؽؾػقـ عؾك آجبؿهل 

ًته إلك وققل  لرالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  وغقرره مـ أمهكـ الب،ؿعهت العهمم  كهن ممدت

خؾؾ يف كػس الؿؽؾػ لهإليهلم لهلقلهي الػبَّهك  أو يف كػس غقره لهلبجاا يف كؼؾ القلهي 

إلقفه: ويف رذا  عزتٌز ٓحبؿهل اكؼطهعفؿ عـ يالة ال،ؿهعم لهلؽؾقم  إذا يهروا مـ 

ضحهته القلهي: ولفذا جهي الؼرار الؿاهر إلقف أعاله  لبحؼقؼ مؼرد الاهرل لرفع الؿاؼم 

 م عـ الؿعبهد.الخهرج

عـل رذه الؼهعدة الؽؾقم الؽربى أنَّ الؿؽؾػ إذا لحؼف حرٌج :(2)الؿشؼة تجؾب التقسقر 

نن الارل الؿطفر تراعل زائٌد عـ الؼدر الؿعبهد لجاا فعؾ رلي مـ البؽهلقػ الارعقم  ف

ـ إسؼهط  أو  خػقػ  هسا حهلف  مخرقيقم  ؾؽ الحهلم لهلبخػقػ عـ الؿؽؾػ لؿه تـ

 غقرره مـ أكقال البقجقر: ٕن العجر والحرج مـبػقهن ررعه. أو  ؼؾقؾ  أو

وقد  ،ؾَّك أثر رذه الؼهعدة يف  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي: 

 مـ الخقف والؿرض وإذى مـ الؿاهق البل  ،ؾا البقجقر  و اقح وذلؽ أنَّ كالًّ 

ص لؾبخؾػ عـ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد: كؿه ساؼ  الـرقص الدالم عؾك  الاخ 

ه اجبؿع  الؿاهق  الؿذكقرة كؾفه يف حؼت الؿؽؾَّػقـ لجاا  ػال القلهي  جهي  ذلؽ: ولمؿَّ

                                                                    

 .1/81ظر أتضه يف  ؼرتر كػس الؿطؾات ققاعد إحؽهم يف مرهلح إكهم وتـ (1)

  والؼقاعد لؾحرـل 1/869  والؿـثقر يف الؼقاعد لؾزركال 8/19اكظرت إراهه والـظهئر لؾبهج الجاؽل  (2)

 .  8/115  والؼقاعد والضقالط الػؼفقم الؿبضؿـم لؾبقجقر لعاد الرحؿـ العاد الؾطقػ 8/111



–
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هجد  جؾًاه لؾبقجقر عؾقفؿ  ودفًعه لؾؿاؼم الؼرار الحؽقؿ لبعؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿج

 عـفؿ.

رذه الؼهعدة  عـل أن الؿؽؾػقـ إذا اربدَّ :(1)إذا ضاق إمر اتسع، وإذا اتسع ضاق

ع عؾقفؿ  عؾقفؿ  طاقؼ الحؽؿ إيؾل الؿارول يف الحهٓت العهدتم  فنكَّف تقسَّ

ة  ورجع حهلفؿ لهلاخقص والبخػقػ إلك أن ُترفع عـفؿ الحرج: فنذا اكػرج  الادَّ 

فؿ إلك أيؾف: ولـهي عؾقف فننَّ حرج عدوى  كحهل الؿقجقرتـ  فننَّ الحؽؿ تعقد يف حؼت

كقروكه قد َعؿَّ جؿقع الؿؽؾَّػقـ  وخرقيه يف أمهكـ الب،ؿعهت العهمم  البل رل لقئم 

حهضـم لؾقلهي  كهلؿجهجد وكحقره  فه جع إمر لفؿ لرفع الحرج عـفؿ يف الحضقر إلك 

عم الؿذكقرة إلك أن ترفع عـفؿ الحرج الؿجهج د ٕداي يالة ال،ؿهعم: وسبجبؿر الجَّ

 والقلهي  فنذا ُرفِع لػضؾ ا  ومـتف  فنن الحؽؿ يف حؼفؿ سقعقد إلك أيؾف.

ت عـل رذه الؼهعدة أنَّ القاجاهت  جؼط إذا (2)ٓ واجَب مع عجٍز، وٓ حراَم مع ضرورة

مهت قد  جباهح عـد الضرورة: تؼقل ع،ز الؿؽؾَّػ عـ فعؾفه: وأنَّ الؿحظ قرات والؿحرَّ

ومـ إيقل الؽؾقم أن الؿع،قز عـف يف الارل سهقُط "رقخ اإلسالم الـ  قؿقمت 

القجقب  وأن الؿضطرَّ إلقف لال معرقم غقر محظقر  فؾؿ تقجا ا  مه تع،ز عـف العاد  

 .(3)"ولؿ تحرم مه تضطر إلقف العاد

هعم يف الؿجهجد وإن كهك  واجام عـد الؿحؼؼقـ مـ ولـهي عؾقف فننَّ يالة ال،ؿ

                                                                    

 .  115  والؿػرؾ صت 81  وإراهه والـظهئر ٓلـ ك،قؿ صت 91إراهه والـظهئر لؾجققطل صت اكظرت  (1)

: 111  888  119  115-111  16/815: وم،ؿقل الػبهوى 1/117اكظرت إعالم الؿققعقـ ٓلـ الؼقؿ  (2)

 . 181-118وتـظر أتضهت الؼقاعد الػؼفقم الؿجبخرجم مـ إعالم الؿققعقـ لؾ،زائري صت 

 . 561-11/559م،ؿقل الػبهوى ٓلـ  قؿقم  (3)
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العؾؿهي  ومـع الؿجهجد مـ إقهمم الرالة محرمم لال كزال: إٓ أنَّ ضرر عدوى القلهي  

وزتهدة كجام اكباهره يف الب،ؿعهت العهمم وأمهكـفه  جعَؾ الؿؽؾَّػ يف حؽؿ العهجز عـ 

لهح إغالق الؿجهجد رفقد يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  فلسؼط وجقهبه عـف  وأ

 لؾضرورة.

خص الؿشروعة فقؿا ٓ ُيصبر عؾقه من الؿشاق صبعا تجري مجرى العزيؿة  :(1)الرُّ

ذكر الاهطال رحؿف ا  أن الاخص الؿارول إمه أن  ؽقن إزاي ماؼم  ع،ز الـػس 

عـ الررب عؾقفه طاعه  كهلؿرض الذي  ع،ز الـػس معف عـ اسبقػهي أركهن الرالة عؾك 

لؿطؾقب مثال  ومه أراف ذلؽ  وإمه أن  ؽقن إزاي ماؼم  ؼدر الـػس عؾك الررب وجففه ا

عؾقفه طاعه: فلمه إول ففق راجع إلك حؼ ا   وتؽقن الاخص فقف مطؾقله: ٕن 

ح العؾؿهي لقجقب أكؾ الؿقبم خقف  الرخرم رفـه جهرتم م،رى العزتؿم: ولفذا يرَّ

خؾ الـهر: ولـهي عؾك رذا فننَّ الاخص يف الفالك: وأنَّ مـ لؿ تؿبثؾ لذلؽ فؿهت  د

البخؾػ عـ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد خقف القلهي تـدرج يف رذا الؼجؿ: ويف ذلؽ ردٌّ 

ـْ َزَعؿ أنَّ محؾ الـزال فقؿـ أغؾؼ الؿجهجد يف وجف مـ تػضؾ العؿؾ لهلعزتؿم   عؾك َم

 كؿه  ؼدم.

  تحصقل أعؾى الؿصؾحتقن وإن فاتت أدكاهؿا، ودفع أعؾى الؿػسدتقن وإن وقع

 .(2)أدكاهؿا

ر ال،ؿُع لقـ  حرقؾ جؿقع  رذه الؼهعدة مقزان  قزن لف الؿرهلح  والؿػهسد إذا  عذَّ

                                                                    

 .  117  والؼقاعد إيقلقم عـد اإلمهم الاهطال صت 195-8/191اكظرت الؿقافؼهت لؾاهطال  (1)

  18/75  و111  881-11/881: وتـظر أتضهت م،ؿقل الػبهوى 118-5/111اكظرت إعالم الؿققعقـ  (2)

 .  191  19/118  و819



–
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  ودفع جؿقع الؿػهسد عـد البزاحؿ: فقؽقن القاجا حقـئذ  حرقؾ أعؾك الؿرهلح

الؿرؾحبقـ وإن فه   أدكهرؿه  ودفع أعؾك الؿػجد قـ وإن وقع أدكهرؿه: وقد عاَّر عـفه 

يرجح خقر الخقرين بتػويت أدكاهؿا، ويدفع شر الشرين "رقُخ اإلسالم الـ  قؿقم لؼقلفت 

 .(2)اإلسالم البل تـاغل مراعههته وويػفه لليقل: (1)"بالتزام أدكاهؿا

زوا عؾك ال،زي إخقر مـ رذه الؼهعدة   وأمه أغؾا الػؼفهي وإيقلققـ  فؼد ركَّ

والذي تبعؾؼ لؽقػقم الؿقازكم لقـ الؿػهسد عـد  عذر دفعفه جؿقعه: ومـ الؼقاعد القاردة 

 يف ذلؽ مه تؾل ِذْكُررهت

 . (1)إذا  زاحؿ  الؿػهسد ار ؽا إخػ مـفه -

 .(1)ذا  عهرض  مػجد هن روعل أعظؿفؿه ضررا لهر ؽهب أخػفؿهإ -

إذا  ؼهلؾ مؽرورهن أو ضرران  ولؿ تؿؽـ الخروج عـفؿه  وجا ار ؽهب  -

 .(5)أخػفؿه

 .(6)إذا اجبؿع ضرران  أسؼط إيغر لهٕكرب -

                                                                    

  18/75  و11/111  و81/581  و8/176  وتـظر أتضهت كػس الؿردر 11/881م،ؿقل الػبهوى ( 1)

 . 18/71  و11/151  و191  19/118  و516  819

 . 18/516اكظرت م،ؿقل الػبهوى  (2)

  وإراهه والـظهئر 177  والؿ،ؿقل الؿذرا لؾعالئل صت 8/61اكظرت ققاعد إحؽهم لؾعز لـ عاد الجالم  (3)

 .  891 عهرض الؿرهلح والؿػهسد لؾاقخ سؾقؿهن الرحقؾل صت    وققاعد17  8/15لؾجاؽل 

مـ م،ؾم  18  والؿهدة 89  وإراهه والـظهئر ٓلـ ك،قؿ صت 96اكظرت إراهه والـظهئر لؾجققطل صت  (4)

 .  171إحؽهم العدلقم  والؿػرؾ صت 

 .111ت   وإتضهح الؿجهلؽ إلك ققاعد اإلمهم مهلؽ ص1/156اكظرت الؼقاعد لؾؿؼري  (5)

 .171اكظرت إتضهح الؿجهلؽ إلك ققاعد اإلمهم مهلؽ لؾقكارتجل صت  (6)



Covid-19......................... ) 
 

8871  

 .(8)الضرر إرد تزال لهلضرر إخػ -

ؾ الضرر الخهص لدري ضرر عهم -  .(1)تبحؿَّ

 .(1)تـ لدفع أعظؿفؿهتخبهر أرقن الارَّ  -

 .(1)دفع أعظؿ الؿػجد قـ لهحبؿهل أدكهرؿه -

ووجف أثر رذه الؼقاعد يف قرار  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لؿـع  ػال القلهيت 

 أن تؼهلت  عهرض  لدتـه مػجد هنت 

إحدارؿهت ضرر عدوى القلهي  الؿمدتي إلك  ػقت  الـػقس لهلؽؾقم  أو إلك آفم يحقم 

 ؿؾفه إٓ لؿاؼم خهرجم عـ الؿعبهد.ٓ تؿؽـ  ح

 وإخرىت مػجدة  ػقت  يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد.

ر دفع الؿػجد قـ جؿقعه  اضطرركه إلك الؿقازكم لقـفؿه  لدفع أعالرؿه   ه  عذَّ وَلمؿَّ

 لهلبزام أدكهرؿه.

ر لدى جؿهرقر أرؾ العؾؿ يف كهفم أقطهر الؿعؿقرة أنَّ مػجدة  ولـهي عؾك رذا فؼد  ؼرَّ

ضرر عدوى القلهي أرّد  وأعظؿ  وأعؿ مـ مػجدة  ػقت  يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  

 فلفبقا لدفع الضرر إرد إعظؿ إعؿ  لهلبزام الضرر إخػ إرقن إخص.

ووجف كقن مػجدة عدوى القلهي أرد  وأعظؿ مـ مػجدة  عطقؾ يالة ال،ؿهعم يف 

قم مـ العدوى سقمدي إلك  ػال الؿرض  الؿجهجد  فألن البجهرؾ يف اإلجرايات الققهئ

                                                                    

 .  165  والؿػرؾ صت 8/16  ودرر الحؽهم 88اكظرت إراهه والـظهئر ٓلـ ك،قؿ صت  (1)

 .  175مـ م،ؾم إحؽهم العدلقم  والؿػرؾ صت  16  والؿهدة 87اكظرت إراهه والـظهئر ٓلـ ك،قؿ صت  (2)

 .  169مـ م،ؾم إحؽهم العدلقم  والؿػرؾ صت  19رت الؿهدة اكظ (3)

 .  8/15اكظرت إراهه والـظهئر لؾجاؽل  (4)



–
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و زاتد أعداد الؿرهلقـ  وار ػهل حهٓت القفقهت  وع،ز يف الؿجباػقهت عـ احبقاي 

الحهٓت  ومه تباعفه مـ اخبالل يف إكظؿم إمـقم  وآجبؿهعقم  وغقر ذلؽ: وٓ رؽ 

جهجد لػاة أهنه مػهسد أعظؿ وأرد لؽثقر مـ الؿػهسد يف إتؼهف يالة ال،ؿهعم يف الؿ

محدودة: وهبذا  اقـ أتضه أنَّ مػجدة العدوى مـ قاقؾ الضرر العهم: ٕن ضررره تبعدى 

 إلك غقرره  لخالف ضرر  ػقت  يالة ال،ؿهعم  فنكف قهير عؾك الؿؽؾػ كػجف.

يف سقهق حدتثف عـ الؿاهق البل  ـػؽ عـفه العاهدات -تؼقل العز لـ عاد الجالم 

  كؿاؼم الخقف عؾك الـػقس وإطراف ومـهفع ماؼم عظقؿم فهدحم"ت -غهلاه

إطراف  ففذه ماؼم مقجام لؾبخػقػ والاخقص: ٕن حػظ الؿفج وإطراف إلقهمم 

 .(1)"مرهلح الدارتـ أولك مـ  عرتضفه لؾػقات يف عاهدة أو عاهدات ثؿ  ػقت أمثهلفه

 ه: ورلتكؿه ذكر لعُض الػؼفهي قهعدًة خهيم لهلؿقازكم لقـ الؿرهلح عـد  عهرضف

م إعؾى مـفا-  .(2)إذا تزاحؿت الؿصالح ُقدِّ

ـ  حرقؾ أعؾك  ففذه الؼهعدة ُ َؿثتؾ ال،زي إول مـ قهعدة الؿقازكم  والذي  ضؿَّ

 الؿرؾحبقـ لبػقت  أدكهرؿه عـد  عذر  حرقؾفؿه جؿقعه.

 ووجف  قضقح أثر رذه الؼهعدة يف مقضقل لحثـه أن تؼهلت  عهرض  عـدكه مرؾحبهنت

هت مرؾحم حػظ الـػس مـ ضرر عدوى القلهي: وذلؽ لب،ـا أمهكـ إحدارؿ

 الب،ؿعهت العهمم لؿه فقفه الؿجهجد.

 وإخرىت مرؾحم الؿحهفظم عؾك يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد.

                                                                    

 .1/81ققاعد إحؽهم يف مرهلح إكهم  (1)

  والؼقاعد وإيقل ال،همعم 191  19/118  و11/18  وم،ؿقل الػبهوى 5/118اكظرت الذخقرة لؾؼرايف  (2)

 .  869عد  عهرض الؿرهلح والؿػهسد لؾدكبقر سؾقؿهن الرحقؾل صت   وققا78لؾاقخ الجعدي صت 
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ر ال،ؿُع لقـ الؿرؾحبقـ يف الؿرحؾم الحهلقم  اضطرركه إلك  حرقؾ  ه  عذَّ وَلمؿَّ

م أنَّ مرؾحم حػظ الـػس أعؾك وأعظؿ مـ أعالرؿه لبػقت  أدكهرؿه: وقد ُعؾِؿ مؿه   ؼدَّ

مرؾحم الؿحهفظم عؾك يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد: ٕن  ػقت  الؿرؾحم إخقرة 

سقؽقن إلك لدتؾ  لخالف  ػقت  الؿرؾحم إولك: كؿه أنَّ حػظ الـػس مؼرد 

ؾ لؾضروري.  ضروري  لخالف حػظ ال،ؿهعهت ففق مؼرد مؽؿت

ر تحصقل الؿصؾحتق م تحصقل ما يػوت إلى غقر بدل عؾى ما يػوت إلى إذا تعذَّ ن، ُقدِّ

رذه الؼهعدة  بضؿـ وجًفه مـ وجقه الاجقح لقـ الؿرهلح الؿبعهرضم: ورقت :  (1)بدل

 ؼدتؿ الؿرؾحم الػهئبم إلك غقر لدل عؾك البل  ػقت إلك لدل: ورذا مه ظفر جؾقًّه يف 

م فقفه مرؾحم حػظ الـػس مـ ضرر  عدوى القلهي عؾك مرؾحم يالة مجللبـه: حق  ُقدت

ر  حرقؾ الؿرؾحبقـ معه يف الؿرحؾم الحهلقم: ٕنَّ  ال،ؿهعم يف الؿجهجد لعد  عذ 

مرؾحم الـػس إذا فه   فنهنه سبػقت إلك غقر لدل  لخالف مرؾحم يالة ال،ؿهعم يف 

الؿجهجد  فنهنه سبػقت إلك لدل: ورق إقهمم يالة ال،ؿهعم يف الاق : وأنَّ مـ كهن 

دا رفقد ال،ؿهعم يف الؿج،د  فنن لف كهمؾ إجر إذا حاجف حهلس: لؼقل الـال مبع ت قت

 .(2)«إَِذا َمِرَض الَعْاُد  َأْو َسهَفَر  ُكبَِا َلُف مِْثُؾ َمه َكهَن َتْعَؿُؾ ُمِؼقًؿه َيِحقًحه»

ت(3)تؼديم أصل الضروري عؾى مؽؿل الضروري 

(4)حة التؽؿقؾقةتحصقل الؿصؾحة إصؾقة أولى من تحصقل الؿصؾ. 

ؿقا الؿؼهيد لهعباهر درجبفه يف الؼقة إلك  مـ الؿعؾقم أن إيقلققـ والؿؼهيدتقـ قجَّ

                                                                    

 .  181-11/181اكظرت م،ؿقل الػبهوى  (1)

 .  1996  لرقؿت 1/57رواه الاخهري يف يحقحف  (2)

 .  1/16اكظرت الؿقافؼهت  (3)

 .  157  وعؾؿ مؼهيد الاهرل لؾرلقعم صت 1/16اكظرت الؿقافؼهت  (4)



–
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ثالثم مرا ات ضرورتم  وحهجقم  و حجقـقم: وذكروا لؽؾ مر ام مـ رذه الؿرا ا 

الت  و بؿهت  و قالع: حبك تبؿ ضاط الا قا عـد البعهرض والبزاحؿ : ومـ (1)مؽؿت

ؾ ٓ تخّؾ ذلؽت أنَّ الؿ ؾ: ٕنَّ فؼد الؿؽؿت م عـد البعهرض عؾك الؿؽؿت ؼرد إيؾل ُتؼدَّ

 .(2)لهلحؽؿم إيؾقم مـ الؿؼرد إيؾل  لخالف فؼد الؿؼرد إيؾل

 ووجه تلثقر هذه الؼاعدة يف مسللتـا:

أنَّ أيؾ الرالة مؼرد ضروري مـ ضرورتهت حػظ الدتـ  لقـؿه إقهمم ال،ؿهعم مـ 

الت ٕيؾ الرالة: إذ قد  بخؾَّػ ال،ؿهعم  لؿرض  أو رعهتم مرتض  أو سػر   الؿؽؿت

 أو غقر ذلؽ: وتاؼك أيؾ الرالة قهئؿه. 

 وأمه حػظ الـػس  ففق مؼرد ضروري مـ مؼهيد الدتـ إيؾقم. 

فؽهك  الـبق،مت  ؼدتؿ حػظ الـػس عؾك حػظ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد: لؿه يف 

( عؾك مؽؿؾ الضروري )يالة ال،ؿهعم يف ذلؽ مـ  ؼدتؿ أيؾ الضروري )الـػس

 الؿجهجد(.

ل إذا عاد عؾى إصل بالـؼض سؼط اعتباره  . (3)الؿؽؿِّ

ؾ: ورقت أن ٓ تعقد عؾك أيؾف لهلاطالن: فنن  ـ ررط اعباهر الؿؽؿت رذه الؼهعدة  بضؿَّ

 .(4)عهد عؾك أيؾف لهلاطالن سؼط اعباهره: إذ يف إلطهل إيؾ إلطهل لؾبؽؿؾم

                                                                    

  وعؾؿ مؼهيد الاهرل 111-119  871  ومؼهيد الارتعم اإلسالمقم لؾققلل صت 1/11اكظرت الؿقافؼهت  (1)

 .855-818  811-815لعاد العزتز الرلقعم صت 

 .811اكظرت عؾؿ مؼهيد الاهرل لعاد العزتز الرلقعم صت  (2)

 .151  وعؾؿ مؼهيد الاهرل صت 5/171  و1/16اكظرت الؿقافؼهت  (3)

 . 111-119يد الارتعم اإلسالمقم لؾققلل صت   ومؼه1/81اكظرت الؿقافؼهت  (4)
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الت ٕيؾ الرالة: لقـؿه حػظ الـػس وقد  ؼدَّ  م أن إقهمم ال،ؿهعم لؾرالة مـ الؿؽؿت

مؼرد ضروري أيؾل: ولـهي عؾك رذا كؼقلت إنَّ إقهمم يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد أتهم 

اكباهر القلهي مػضقٌم إلك  ػقت  الـػقس  إمه لنيهلبفه لهلقلهي  أو لهلبجاا يف كؼؾف إلك 

ع العهم ا لذي رق أرض خرام ٓكبؼهل العدوى: ومـ َثؿَّ فننَّ اعباهر غقرره يف الب،ؿ 

ؾ  ورق -أتهم اكباهر القلهي تعقد عؾك أيؾف  -ورقت إقهمم ال،ؿهعهت يف الؿجهجد-الؿؽؿت

: ولفذا جهي (1)لهلـؼض والاطالن: إذ لق ُعِدم الـػس لُعِدم مـ ترؾلت وتبدتَّـ -الرالة

لؿجهجد  لؿراعهة الؿؼرد إيؾل ورق حػظ الؼرار الحؽقؿ لبعؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف ا

 الـػس.

ٌم عؾى جزئيِّ الدين عـد التعارض   :(2)كؾي الـػس مؼدَّ

مـ الؿعؾقم يف مقضعف مـ كبا إيقل والؿؼهيد أنَّ جؿفقر العؾؿهي عؾك  ؼدتؿ 

ضروريَّ الدتـ عؾك ضروريت الـػس: ٕنَّ الدتـ رق إسهس والؿؼرقد إعظؿ الذي 

ك لهلـػس والؿهل: وٕن ثؿر ف الجعهدة إلدتم  لخالف لؼقم الضرورات ٕجؾف تضحَّ 

 .(3)إرلع  فنن ثؿرهته الجعهدة الػهكقم

تـ:  وكهزل يف ذلؽ قؾَّم مـ إيقلققـ  ورأوا  ؼدتؿ مرؾحم الـػس عؾك مرؾحم الدت

ك لـهي عؾك أنَّ حؼقق أدمققـ ماـقم عؾك الؿاهحم والؿضهتؼم  وحؼقق ا  ماـقم عؾ

م فقفه حػظ الـػس  الؿجهرؾم والؿجهمحم: وأتدوا ذلؽ لاعض الػرول الػؼفقم  البل ُقدت

تـ عؾك  ة  و ؼدتؿ أداي الدَّ تـ عـد البزاحؿ  كبؼدتؿ الؼبؾ قرهيه عؾك الؼبؾ ردَّ عؾك الدت

                                                                    

 . 1/11اكظرت الؿقافؼهت  (1)

 .8/198اكظرت الؿقافؼهت  (2)

 .198  ومؼهيد الارتعم لؾققلل صت 1/118اكظرت البؼرتر والبحاقر ٓلـ أمقر حهج الحـػل  (3)



–
 

  8878    

تـ يف إسؼهط  أداي الزكهة  ويدقم الػطر يف أحد إققال  و رجقح مرؾحم الـػس عؾك الدت

عـ الؿجهفر  والرقم عـف: وكذلؽ  ؼدتؿ مرؾحم الـػس عؾك مرؾحم الرالة الركعبقـ 

يف يقرة إك،هي الغرتؼ  ويف يقرة إلهحم البؾػظ لؽؾؿم الؽػر عـد اإلكراه حػهًظه عؾك 

 .(1)الـػس  وغقر ذلؽ

ولقس رذا الؿقضع يهلحه لؾخقض يف  ػهيقؾ مـهقام رذا الرأي: لجفقلم آطالل 

ـه رـه رق آسبدٓل لهلػرول عؾقفه يف مظهكتفه مـ  الدراسهت الؿؼهيدتم: ولؽـ الذي تفؿ 

الجهلؼم عؾك أرؿقم حػظ الـػس عـد خطر فقاهته لهلؽؾقم: ٕن يف حػظ الـػس حػًظه 

 .(2)لؾدتـ: إذ لق ُعِدم الـػس  لُعِدم مـ تبدتـ: وعؾك رذا ُتحؿؾ ُجؾ  الػرول الجهلؼم

ر ذلؽ فؾقعؾؿ أنَّ الرالة  جزئقٌم مـ جزئقهت ضروريت الدتـ: إذ ضروري  وإذا  ؼرَّ

ن مـ أفراد عدتدة  كهإلتؿهن وأركهكف وفروعف  واإلسالم وأركهكف وفروعف   الدتـ تبؽقَّ

 ػقت  ضروري الدتـ  -لق افاضـه ذلؽ-وغقر ذلؽ: فال تؾزم مـ  ػقتبفه لهلؽؾقم 

ح الػؼفهي لبؼدتؿ لهلؽؾقم: لخالف رالك الـػس  فنكف  ػقتٌ  لفه لهلؽؾقم: ولفذا يرَّ 

مراعهة حػظ الـػس إذا خال فقاهته عؾك حػظ أيؾ الرالة البل ُ َعد  جزًيا مـ ضروريت 

م يقُن الـػقس وإعضهي والؿـهفع عؾك "الدتـ: تؼقل الؼرايف رحؿف ا ت  وتؼدَّ

م إكؼهُذ الغرتؼ والحرتؼ وكحقرؿه عؾك الرالة  إذا كهن فقفه أو خهرجه  العاهدات  فقؼدَّ

عـفه  وخال فقات وقبفه  فقػقهته وترقن مه  عقـ يقكف مـ ذلؽ: وكذلؽ تؼدم يقن 

                                                                    

الؿحقط    والاحر1/671  ومخبرر الـ الحهجا مع ررح العضد 5/861اكظرت الؿحرقل لؾرازي  (1)

  ومؼهيد الارتعم لؾققلل صت 1/118  والبؼرتر والبحاقر 1/111  وهنهتم الجقل 1/118  واإلهبهج 7/165

198. 

 .111-111اكظرت مؼهيد الارتعم لؾققلل صت  (2)
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 .(1)"مهل الغقر عؾك الرالة إذا خال فقا ف

وهبذا البػرقؾ  اقَّـ أنَّ البعهرض لق كهن واقعه لقـ حػظ أيؾ الرالة  ولقـ حػظ 

ًمه: ٕنَّ كؾّل الـػس  مؼدم عؾك جزئل الـػس إذا خال فقاهته  فنن حػظ الـػس كهن مؼدَّ

الدتـ: لقـؿه القاقع يف مجللبـه أنَّ البعهرض وقع لقـ إقهمم يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد 

ٌم مـ  )دون أيؾ الرالة  وٓ أيؾ ال،ؿهعم( ولقـ حػظ الـػس  فنن حػظ الـػس مؼدَّ

 لهب أولك.

ٌم عؾى جؾب الؿصالح  : (2)درء الؿػاسد مؼدَّ

ر مـ خالل الؼقاعد الجهلؼم  ؼد تؿ إرجح مـ الؿرؾحم والؿػجدة عـد  ؼرَّ

البعهرض: ولؼل الحدت  عـ الاجقح لقـفؿه عـد البجهوي يف كظر الؿجبدل  و ؼرتر 

ق  لف رذه الؼهعدة   إيؾ العهم يف لهب الاجقح لقـ الؿرهلح والؿػهسد: ورذا مه  طرَّ

ـْ   ؼدتؿ دفع إضرار والؿػهسد عؾك جؾا الؿرهلح والؿـهفع: ٕ نَّ اعبـهي حق   ضؿَّ

 .(3)الاهرل والعؼالي لدفع الؿػهسد أرّد مـ اعبـهئفؿ لبحرقؾ الؿرهلح

ولـهي عؾك رذا فننَّ دفع الؿػهسد وإضرار الـهرئم عـ اجبؿهل الـهس  واخبالط 

لعضفؿ لاعض يف الؿجهجد وغقرره أجدر لهلبؼدتؿ عؾك الؿرهلح والؿـهفع البل 

ؾقهنه مـ إقهمم ال،ؿهعم يف الؿجه  جد أتهم اكباهر القلهي.تحرت

                                                                    

 .8/66  واكظر أتضهت ققاعد إحؽهم 1/111الػروق لؾؼرايف  (1)

  91  وإراهه والـظهئر ٓلـ ك،قؿ صت 97لؾجققطل صت    وإراهه والـظهئر1/111اكظرت الؼقاعد لؾؿؼري  (2)

  وقهعدة دري 116  وققاعد  عهرض الؿرهلح والؿػهسد لؾرحقؾل صت 178والؿػرؾ لؾاهحجقـ صت 

 .81الؿػهسد مؼدم عؾك جؾا الؿرهلح و طاقؼههته الطاقم لؾدكبقر محؿد عاد العزتز الؿاهرك صت 

 .119-118د  عهرض الؿرهلح والؿػهسد صت   وققاع1/888اكظرت الػروق لؾؼرايف  (3)



–
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ورذه الؿقازكم ماـقم عؾك  ؼدتر الؼقل للنَّ مػجدة فقت الـػس لجاا القلهي ُ جهوي 

مرؾحم الؿحهفظم عؾك الاعقرة لنقهمم يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد: فؽقػ وقد ُعؾِؿ أنَّ 

مػجدة  ػقت  الـػس أعظؿ لؽثقر مـ مرؾحم  حرقؾ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد: 

ت معـه.لألدلم ا  لارعقم والؼقاعد العؾؿقم الؽثقرة البل مرَّ

ٓ كجؾتؿ إجراي الؿقازكم لقـ دفع الؿػجدة وجؾا الؿرؾحم لهلطرتؼم  فإن ققل:

اد كؾ مج،د م،رد ورؿ  الؿذكقرة يف مجللبـه: ٕنَّ احبؿهل وجقد الؿرهلقـ لهلقلهي يف روَّ

قحم أن تؼهلت  عهرض  الؿػجدة لعقد عـ الظـ والبحؼقؼ: ومـ َثؿَّ فننَّ الؿقازكم الرح

اد أي مج،د( مع الؿرؾحم  الؿظـقكم أو الؿقرقمم )ورل احبؿهل وجقد مرهب لقـ روَّ

الؼطعقم الؿحؼؼم )ورل إقهمم يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد(  فنن القاجا حقـئذ رق 

 . (1)الؿرقر إلك  ؼدتؿ الؿرؾحم الؼطعقم الؿحؼؼم

ر رـهلؽ لهٓسبـهد إلك كبهئج الدراسهت ت ساؼ الرد عؾك رذا آعااالرد عؾقه ض  و ؼرَّ

الطاقم أنَّ الاخص قد تحؿؾ الػقروس دون أن  ظفر عؾقف أعراضف يف مرحؾم ماؽرة  وأنَّ 

فاة الحضهكم الخػقم لؾػقروس قد  ؿبد إلك أرلعم عار تقمه: ومـ َثؿَّ فننَّ الؿرهب قد 

ومـ  باَّع مجب،دات الػقروس تبجاا يف كؼؾ العدوى إلك رخص آخر يف رذه الؿرحؾم: 

عرب الؿـرهت الرسؿقم  لقجد أمثؾم كثقرة عؾك ذلؽ: فؽقػ تؼهل مع رذات إن احبؿهل 

عل لؿعزل عـ  اد أي مج،د م،رد ورؿ؟ الؾفؿ إٓ أن تؽقن الؿدَّ وجقد الؿرهب لقـ روَّ

 العهلؿ!!

هكقم أخػ  وأتضهت إنَّ الخطل يف  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم احبقهطه لحؿهتم الـػقس اإلكج 

                                                                    

 .  888-887اكظرت فبهوى العؾؿهي حقل فقروس كقروكه صت  (1)
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ضرًرا مـ الخطل يف فبح الؿجهجد مع مظـم العدوى: إذ إول خطل مغبػر لهٓجبفهد: 

لقس لف آثهر سؾاقم: لخالف وققل الخطل يف الثهين: فنن  دارك  اعه ف سقؽقن يعاه 

 وعجقرا.

" كل قول يؽون أقرب إلى الؿعؼول والؿـؼول، فإكه أولى بالترجقح مؿا هو أبعد عن

 .(1)"الذلك من إقو

رذه قهعدٌة لدتفقم مـ ققاعد الاجقح لقـ إققال: ووجف عالقبفه أتضه لؿقضقل 

م أنَّ الؼقل لبعؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لؿـع  الدراسم واضٌح: إذ ُعؾِؿ مؿه  ؼدَّ

  ػال القلهي مؼبضك الؿـؼقل والؿعؼقل  ففق أولك لهلاجقح مؿه عداه مـ إققال.

(2)ٓ به ففو واجبما ٓ يتم الواجب إ. 

(3)ما ٓ يتم التوصل إلى الؿطؾوب إٓ به، ففو مطؾوب. 

(4)الوسائل تلخذ أحؽام الؿؼاصد. 

ففذه الؼقاعد واضحم يف الدٓلم عؾك أنَّ وسقؾم الؿؼرقد  هلعم لؾؿؼرقد يف الحؽؿ: 

ا : ولـهي عؾك رذ(5)فقسقؾم القاجا  ؽقن واجام: إذ مه ٓ تبؿ القاجا إٓ لف ففق واجا

                                                                    

 .6/181م،ؿقل الػبهوى  (1)

  والؼقاعد 8/115  والؿـثقر يف الؼقاعد 1/117  والؿقافؼهت 861اكظرت ررح  ـؼقح الػرقل لؾؼرايف صت  (2)

  والؼقاعد لؾحرـل 8/118راهه والـظهئر ٓلـ الؿؾؼـ   وا811ٕوالػقائد إيقلقم ٓلـ الؾحهم صت 

1/18  . 

 .  1/191اكظرت الؼقاعد لؾؿؼري  (3)

  871  و ؼرتا القيقل ٓلـ جزي صت 1/11  و8/866  والػروق لؾؼرايف 8/51اكظرت ققاعد إحؽهم  (4)

 .  1/171  والؼقاعد لؾؿؼري 1/151  والؿقافؼهت 1/551وإعالم الؿققعقـ 

 .  1/551  وإعالم الؿققعقـ 1/11  و8/866ت الػروق لؾؼرايف اكظر (5)



–
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ه كهن حػظ الـػس واجًاه  كهك  القسهئؾ الؿمدتم إلقفه واجام: ومـ القسهئؾ  تؼهلت لمؿَّ

الـهفعم البل  حػظ الـػس عـ القلهيت  عؾقؼ إقهمم ال،ؿهعهت يف الؿجهجد: فبؽقن رذه 

ر الؽػ  عـ الؿؿـقل إٓ لهلؽّػ  القسقؾم واجام: ولفذا قهل لعض إيقلققـت إذا  عذَّ

 .(1)َوَجا الؽػ  عـ الؽؾ احبقهطه عؿه لقس لؿؿـقل 

(2)ترك التػصقل يف موضع التبققن يـزل مـزلة العؿوم يف الؿؼال. 

ساؼ ِذْكُر  لثقر رذه الؼهعدة يف مقضقل الدراسم: وحهيؾفت أنَّ إمر لب،ـ ا عؿقم 

لقيػفه أمهكـ -العدوى ثهل  مـ الـرقص لطرتؼ آسبؼراي  ومـ َثؿَّ فنن الؿجهجد 

ع ق  -لؾب،ؿ  داخؾم يف عؿقم الؿقاضع البل تـاغل  ،ـ افه لؾققهتم مـ العدوى: إذ لؿ  ػرت

الـرقص الدالم عؾك  ،ـا العدوى لقـ الؿج،د وغقره: ومـ الؿعؾقم أن  رك البػرقؾ 

ـْ ادَّعك  خرقص الؿجهجد مـ  يف مقضع الباققـ تـزل مـزلم العؿقم يف الؿؼهل: فؿ

 لدلقؾ يحقح يرتح. العؿقم الؿذكقر  فعؾقف إثاهت ذلؽ

ف اإلمام عؾى الرعقة مـوط بالؿصؾحة  .(3)تصرُّ

رذه الؼهعدة أيؾ عظقؿ يف ضاط حدود  ررف اإلمهم  وكؾ مـ تـقب عـف: حق  

الضهلط يف القٓتهت "ققَّدت الؼهعدة ذلؽ ل،ؾا الؿـػعم ودفع الؿػجدة: ولفذا كهن 

                                                                    

 . 8/118اكظرت الاحر الؿحقط لؾزركال  (1)

  والاحر 1/818  وإراهه والـظهئر لؾجاؽل 8/511اكظرت العؼد الؿـظقم يف الخرقص والعؿقم لؾؼرايف  (2)

 .1/111الؿحقط لؾزركال 

  وإراهه والـظهئر ٓلـ ك،قؿ صت 818ه والـظهئر لؾجققطل صت   وإراه8/119اكظرت الؿـثقر يف الؼقاعد  (3)

 .871-878  وقهعدة البررف عؾك الرعقم مـقط لهلؿرؾحم لؾدكبقر كهير الغهمدي صت 811
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م فقفه إٓ أققم الـهس ل،ؾا مرهلحف  .(1)"ه  ودري مػهسدرهكؾفه أهنه ٓ ُتؼدَّ

كؿه  دل  رذه الؼهعدة أتضه عؾك أنَّ  ـػقذ  ررف اإلمهم عؾك الرعقم  وإلزامفؿ لف 

 .(2)مبققػ عؾك وجقد الثؿرة والؿـػعم يف  ررفف: فنذا ظفر ذلؽ  وجا عؾقفؿ  ـػقذه

ورذه الؼهعدة م،هل  ـزتؾفه رحٌا يف الـقازل العهمم: إذ تؽقن لقٓة أمقر الؿجؾؿقـ 

الجؾطم  والحزم  والؿاقرة الرهلحم مـ ذوي الخربة وآخبرهص يف كؾ مـ 

الؿ،هٓت  مه تجعػفؿ عؾك إقهمم البدالقر الؿرؾحقم الـهفعم: ومـ َثؿَّ ت،ا عؾك الرعقم 

طهعم اإلمهم  سقاي أدركقا معطقهت  ررف اإلمهم لهلبػرقؾ  أو لؿ تدركقره: إذ فرضقم 

ة  ٓ تؿؽـ معهرضبفه لادد الرعقم يف إدراك وجف طهعم اإلمهم ثاب  لـرقص قطعقم كثقر

 .(3)الؿرؾحم يف  ررفف

ومـ كظر لعقـ اإلكرهف إلك واقع قرارات أولقهي إمقر يف الؿؿؾؽم العرلقم الجعقدتم 

حرسفه ا   لقجدره قرارات واعقم حؽقؿم   ردر عـ دراسم رهمؾم  ودراتم وافقم  

خبرهص  وذوي الخربة: فال  اؾغ معهرضبفؿ يف و لنٍّ  و لمؾ   جاؼفه ماهورة أرؾ آ

أغؾا إوقهت إلك ُعار معاهر مه رؿ عؾقف مـ الحؼ والرقاب: ويدق الؼهئؾت 

 .(4)"ألاهب الؿؾقك ماغقلم لؽؾ رلي  وألاهب الجققم ماغقلم لؿه لقس لالي"

ومـ رقارد  ؾؽ البررفهت الؿرؾحقم الجدتدةت قرار  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف 

                                                                    

 .1/19  و1/857  وتـظر أتضهت الػروق لؾؼرايف 8/76ققاعد إحؽهم يف مرهلح إكهم  (1)

-875  وقهعدة البررف عؾك الرعقم مـقط لهلؿرؾحم صت 119اكظرت ررح الؼقاعد الػؼفقم لؾزرقه صت  (2)

876. 

 .8/865ررح الجقر الؽاقر لاؿس إئؿم الجرخجل  تـظرت( 3)

 .18( سراج الؿؾقك ٕلل لؽر الطرطقرل الؿهلؽل صت 1)



–
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ٌف مؼهيديٌّ  جهلٌا لحػظ الـػقس الؿجهجد ل ققهتم الـػقس مـ القلهي: فنكَّف  رر 

والؿفج  كؿه ساؼ ِذْكُر إرهدة كثقر مـ ال،فهت الرسؿقم  والؿمسجهت الرحقم الدولقم  

واإلقؾقؿقم لذلؽ: فق،ا عؾك ال،ؿقع طهعبفؿ فقف  وعدم مـهلذهتؿ لؼقل أو فعؾ عؾك 

 د أمـفه العهم.وجٍف تاغتا عؾك مرهلح إمم  وتفدت 

(1)ٓ يـؽر تغقر إحؽام بتغقر إزمان. 

(2)تغقُّر الػتوى بحسب تغقُّر إزمـة وإمؽـة وإحوال . 

رذه الؼقاعد  ردَّدت كثقرا يف كالم العؾؿهي والاهحثقـ عـد حدتثفؿ عـ مروكم الارتعم  

مفه لبغقر ويالحقبفه لبؾاقم مبطؾاهت الحقهة: مجبافدتـ عؾك ذلؽ لبغقر لعض أحؽه

إزمهن: ٕساهب عدتدة: والذي تفؿـه مـفهت رق  غق ر إحؽهم لجاا حدوث معطقهت 

عؿؾقم  وظفقر وسهئؾ زمـقم جدتدة   بطؾا  غقر الحؽؿ الؿاـل عؾك معطقهت عؾؿقم 

: لؿه يف ذلؽ مـ  حؼقؼ الؿرؾحم  ودفع الؿػجدة  ورفع (3)قدتؿم  ووسهئؾ لدائقم عبقؼم

 ـهس.الحرج والضقؼ عـ ال

ا  وقع لجاا "وقد لقَّـ الـ الؼّقؿ أرؿقم رذه الؼقاعد قهئالت   رذا فرؾ عظقؿ الـػع جدًّ

ال،فؾ لف غؾٌط عظقؿ عؾك الارتعم  أوجا مـ الحرج والؿاؼم و ؽؾقػ مه ٓ ساقؾ 

د يف (4)"إلقفه مه تعؾؿ أن الارتعم الاهررة البل رل يف أعؾك ر ا الؿرهلح ٓ  ليت لف : وأكَّ

                                                                    

   والؿػرؾ لؾاهحجقـ117مـ م،ؾم إحؽهم العدلقم  وررح الؼقاعد الػؼفقم لؾزرقه صت  19( اكظرت الؿهدة 8)

 .159صت 

 .6/881  و1/117( اكظرت إعالم الؿققعقـ 1)

 161  والؿػرؾ لؾاهحجقـ صت 916  1/915( اكظرت الؿدخؾ الػؼفل لؾزرقه 1)

 .1/117( إعالم الؿققعقـ 1)
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 .(1)أنَّ  غقر الػبقى لبغقر الزمهن والؿؽهن وإحقال مـ دتـ ا مقضع آخر 

ووجف  لثقر رذه الؼهعدة يف مجللبـهت أنَّ كثقرا مـ العؾؿهي والػؼفهي وإطاهي طقؾم 

الؼرون الؿهضقم لؿ تبقفر لدتفؿ معؾقمهت كهفقم وعؿقؼم عـ حؼقؼم العدوى: حق  كهك  

ذا لؿ تـؼؾ يف فبهوى أكثررؿ مراعهة العدوى يف عؾقم الطا وإولئم عؾقمه لدائقم: ولف

إولئم  لهلرغؿ مـ حريفؿ عؾك حؿهتم الـػقس اإلكجهكقم: لقـؿه الققم مع  طقر الطا  

وعؾؿ إولئم  وظفقر وسهئؾ دققؼم  جهعد عؾك رؤتم الؽهئـهت الحقم مفؿه يغر 

اهردات  ح،ؿفه  أياح  العدوى  وعقامؾفه  وأساههبه مـ عهلؿ الؿحجقسهت والؿ

البل ٓ تجع أحًدا إكؽهرره: ولفذا جهي الؼرار الحؽقؿ لبعؾقؼ ال،ؿهعهت يف الؿجهجد 

لحؿهتم الـػقس اإلكجهكقم مـ ضرر العدوى: وٓ تعّؽر يػق رذه الػبقى عدم كؼؾفه مـ 

 كثقر مـ الؿبؼدمقـ  لؿه ساؼ ذكره.

ت(2)الـظر يف الؿآٓت معتبر مؼصود شرعا 

عاَّر كثقر مـ العؾؿهي والاهحثقـ عـ رذه الؼهعدة لهعباهر الؿآٓت: وتؼردون لفت 

: تؼقل (3)"اهرلآعبداد لؿه  ػضل إلقف إحؽهم عـد  طاقؼفه لؿه تقافؼ مؼرد ال"

إنَّ الؿ،بفد ٓ تحؽؿ عؾك فعؾ "ت -ماقتـه اعباهر الـظر يف الؿآٓت-الاهطال رحؿف ا  

مـ إفعهل الرهدرة عـ الؿؽؾػقـ لهإلقدام أو لهإلح،هم  إٓ لعد كظره إلك مه تمول إلقف 

                                                                    

 .6/881( اكظرت إعالم الؿققعقـ 8)

 .1/115  ومؼهيد الارتعم اإلسالمقم ٓلـ عهرقر 5/877( اكظرت الؿقافؼهت 1)

: وتـظر أتضهت اعباهر مآٓت إفعهل 17باهر مآٓت إفعهل وأثرره الػؼفل لؾدكبقر ولقد الحجقـ صت ( اكظرت اع1)

 .89ومراعهة كبهئج البررفهت لؾجـقسل صت 



–
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 : ثؿ احبج عؾك اعباهر(1)"ذلؽ الػعؾ  ماروعه لؿرؾحم فقف  جب،ؾا  أو لؿػجدة  درأ

: كؿه كاَّف الاهطال إلك أرؿقم رذا إيؾ (2)الؿآٓت لهٕدلم الارعقم وآسبؼراي البهم

ورق م،هل لؾؿ،بفد يعا الؿقرد  إٓ أكف عذب الؿذاق  محؿقد "وخطقر ف: قهئالت 

 .(3)"الغا  جهر عؾك مؼهيد الارتعم

ص بعض الباحثقن أهؿقة أصل اعتبار الؿآل يف عدة أمور:  وقد لخَّ

 ن اعباهر الؿآل مـ إيقل إسهسقم البل تـاـل عؾقفه آجبفهد البطاقؼل.إ أحدها:

إكف كػقؾ لبحؼقؼ مؼرد الاهرل مـ خالل  ـزتؾ إحؽهم الارعقم عؾك  ثاكقفا:

 وقهئعفه.

إكف ال،همع لقـ القاقع والؿبققع عـد  ـزتؾ الحؽؿ الارعل عؾك محؾف: ورذا  ثالثفا:

 .(4)د الحركم الؿب،ددة والؿبغقرةإمر أكجاف خهيقبل البطقر  وري

 .(5)ومـ رقارد أرؿقم رذا إيؾت ا ػهق جؿقع الؿ،بفدتـ عؾك مراعه ف  وإخذ لف

: مـفهت ريد حهل الزمهن وأرؾف: تؼقل (6)ورـهلؽ مجهلؽ عدتدة لؾبحؼؼ مـ الؿآل

وضهلطف أكؽ  عرض مجللبؽ عؾك الارتعم  فنن يح  يف "الاهطال رحؿف ا ت 

 . (7)"هكظر مآلفه لهلـجام إلك حهل الزمهن وأرؾف ...مقزاهنه  ف

                                                                    

 .5/877( الؿقافؼهت 8)

 .5/879( اكظرت الؿقافؼهت 1)

 .116ػ حؿقبق صت : وتـظر أتضهت أيؾ اعباهر الؿآل يف الاح  الػؼفل لؾدكبقر تقس5/878( الؿقافؼهت 1)

أيؾ اعباهر الؿآل يف  ": وتـظر أتضه19( اكظرت أيؾ اعباهر الؿآل لقـ الـظرتم والبطاقؼ لؾدكبقر عؿر جدتم صت 1)

 .111الاح  الػؼفل صت 

 .68-51( اكظرت أيؾ اعباهر الؿآل يف الاح  الػؼفل صت 5)

 .51-19( اكظرت أيؾ اعباهر الؿآل لقـ الـظرتم والبطاقؼ صت 6)

 .1/898الؿقافؼهت ( 7)
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وجف  لثقر رذه الؼهعدة يف مجللبـهت إنَّ إقهمم ال،ؿهعهت يف الؿجهجد أتهم اكباهر القلهي 

كهك   مدي إلك  ػال القلهي واكباهره: وٓ تخػك مه لذلؽ مـ كبهئج كهرثقم كربى: مـفهت 

ؿجباػقهت عـ اسبؼاهل الؿرهلقـ  وعدم إيهلم الحقهة العهمم لاؾؾ راف  هم  وع،ز ال

قدرة الؽهدر الرحل عؾك رعهتم الحهٓت الؿقجقدة عـدرؿ يف الؿرافؼ الرحقم  وغقر 

ذلؽ: ولفذا جهي الؼرار الحؽقؿ لبعؾقؼ إقهمم ال،ؿهعهت يف الؿجهجد اعباهًرا لؿه تمول 

 إلقف مـ جؾا الؿرهلح  ودري الؿػهسد.

إلقهمم يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد أتهم اكباهر القلهي إنَّ الؿآٓت الؿذكقرة  فإن ققل:

ًؼه أو راجًحه: ورذا خالف البؼهرتر الرهدرة مـ مـظؿم الرحم العهلؿقم    عـل مقً ه محؼَّ

 .(1)% مـ اإليهلهت الؿحؼؼم5والبل  ـص عؾك أنَّ كجام القفهة لؿ  بخط 

عؾؼم لهلػقروس: ومـ إنَّ رذه البؼهرتر إكؿه جهيت لعد دراسهت وإحرهئقهت مب قؾـا:

 َثؿَّ فنن الحؽؿ عؾك الؼرارات الجهلؼم يف ضقي ألحهث أو كبهئج جدتدة لقس مـفً،ه سؾقؿه.

وأتضهت لؿ كؼؾ إن قرار  عؾقؼ ال،ؿهعهت يف الؿجهجد يدر لـهي عؾك أنَّ كقروكه ساا 

مقت محؼؼ أو راجح: وإكؿه الؼرار الؿذكقر يدر لحػظ الـػقس مـ اإليهلم 

و البجاا يف كؼؾف إلك أخرتـ يف الب،ؿعهت البل رل مظـم آكباهر الجرتع لهلػقروس  أ

لؾػقروس: وتؽؿـ خطر الػقروس يف أكف ساا اإليهلم لعقارض خطقرة  قد  مدي إلك 

 مقت الؿرهب لف: ورذا كؾف معبرب ررعه  كؿه  ؼدم.

خطقرة  إنَّ لؼرار  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لجاا كقروكه مآٓت  فإن ققل:

مـفهت  ،رؤ الحؽهم )مجؾؿفؿ وكهفررؿ( عؾك إغالق الؿجهجد مجبؼاال لدعقى جؾا 

 .(2)الؿرهلح ودري الؿػهسد ٕ ػف إساهب

                                                                    

 .887( اكظرت فبهوى العؾؿهي حقل فقروس كقروكه صت 8)

 .887( اكظرت فبهوى العؾؿهي حقل فقروس كقروكه صت 1)



–
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رذا مـ سقي الظـ لحؽهم الؿجؾؿقـ: ٕنَّ مراعهة حػظ الـػقس يف رذا الؼرار  قؾـا:

ات العؿؾ  وال ،همعهت  أوضح مـ الاؿس: إذ قرار البعؾقؼ رؿؾ الؿبهجر  ومؼرَّ

والؿدارس  وكهفم الؿـهرط البل مـ رلهنه حرقل الب،ؿع لقـ الـهس  سقى مبهجر 

ـْ كظر لعقـ اإلكرهف والػفؿ واإلدراك إلك  الجؾع آسبفالكقم والعالجقم  كؿه  ؼدم: وَم

الؼرارات الؿذكقرة  لقجد أنَّ الحؽقمهت كهك  أكثر  ضررا مـ رذه الؼرارات  لجاا 

 قم  و ققػ الحركم آقبرهدتم لاؽؾ راف  هم.زتهدة الـػؼهت الؿهل

م  ظفرت فبهوى 1119ومؿه تدل  عؾك ذلؽت أنَّ اكػؾقكزا الخـهزتر حقـؿه اكبار يف عهم 

لؿـع الحج: إٓ أن الؿؿؾؽم العرلقم الجعقدتم قهمْ  لدراسم الؿقضقل فؼفقًّه وطاقًّه: 

جراي لؿـع اسبؼاهل الح،هج و قيؾْ  يف حقـفه إلك أن الخطقرة لؿ  اؾغ ماؾغ ا خهذ اإل

دة لحؿهتم الـػقس لـهي عؾك  قيقم  والزوار لهلؽؾقم: ولؽـفه ا ََّخَذْت إجرايات فـقَّم مادَّ

 أرؾ آخبرهص  كؿـع م،لي كاهر الجـ  وذوي إمراض الؿزمـم  وكحقرؿ.

(1)الغالب مساٍو لؾؿحؼَّق يف الحؽم. 

ل مـزلة القؼقن  .(2)الظنُّ الغالب ُيـزَّ

ُل مـزلة اْلـَؿئِـَّةاْلـ  .(3)َؿظِـَّة ُتـَزَّ

ؼ القاقع: إذ إيؾ  رذه الؼقاعد ومه يف معـهره  ػقد إقهمم الؿظـقن الغهلا مؼهم الؿحؼَّ

العؿؾ لغؾام الظـ عـد إعقاز الؼقاطع: ولـهي عؾك رذا فننَّ حضقر ال،ؿهعهت يف 

ه كهن مظـّم اكباهر القلهي  لجاا مه تبخؾَّؾف  اجبؿهل لهٕلقاب  و راص يف الؿجهجد َلمؿَّ

                                                                    

 .816  وإتضهح الؿجهلؽ لؾقكارتجل صت 8/118اكظرت الؼقاعد لؾؿؼري  (1)

ضقالط الػؼفقم   والؼقاعد وال8/189  والؼقاعد لؾؿؼري 8/818اكظرت  اررة الحؽهم ٓلـ فرحقن  (2)

 .616-1/615الؿبضؿـم لؾبقجقر 

  وحهرقم العاهدي عؾك الغرر الافقم 1/117  وهنهتم الؿحبهج لؾرمؾل 8/181اكظرت مغـل الؿحبهج لؾارلقـل  (3)

8/816  861  . 
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ـ  الغهلا الؿذكقر فقف مؼهم القؼقـ  فُحؽِؿ  م ِذْكره  أققؿ الظ الرػقف  وكحق ذلؽ مؿه  ؼدَّ

: (1)ما قارب الشيء يعطى حؽؿهلؿـع الحضقر لؾ،ؿهعهت يف الؿجهجد: ورذا مـ قاقؾ 

اـل عؾك تؼقـ ورق مؼبضك آحبقهط: فننَّ أيقل الارتعم دلَّ  عؾك اعباهر آحبقهط  الؿ

 .(2)أو غؾام ظـ

عـل رذه الؼهعدةت إذا غؾا عؾك الظـ وققل رلي يف زمـ آت :  (3)الؿتوقع كالواقع 

 قرتا  فنكف تبـزل مـزلم القاقع حهٓ  وتعطك حؽؿف.

قهل العز لـ عاد الجالمت إذا غؾا وققل الؿػجدة  فنن الارل ت،عؾ الؿبققع كهلقاقع  

 . (4)هط لؿه تؽثر وققعف كهحبقهطف لؿه  حؼؼ وققعفإذ الؿعفقد يف الارل أكف تحب

وجف  لثقر رذه الؼهعدة يف مقضقل الدراسمت أنَّ اجبؿهل الـهس لعضفؿ لاعض يف 

تزتد مـ خطر اكبؼهل عدوى القلهي  و ػاقف لقـ  -لؿه فقفه الؿجهجد-إمهكـ العهمم 

ِعؾ ذلؽ الؿبققع الـهس  كؿه تافد لذلؽ ار ػهل كجام الؿرهلقـ  و طقر الػقروس: ف،ُ 

)اكبؼهل العدوى( كهلقاقع حهٓ  وُأعطِل حؽُؿف  لؿـع إقهمم ال،ؿهعهت يف الؿجهجد أتهم 

 اكباهر القلهي.

                                                                    

  وقهعدة مه قهرب الالي تعطك حؽؿف لؾدكبقر أحؿد الررقد 511اكظرت كظرتم البؼعقد الػؼفل لؾروكل صت  (1)

 .85صت 

 .15/811تـظرت م،ؿقل الػبهوى  (2)

  8/116  وإراهه والـظهئر ٓلـ الؿؾؼـ 8/98  وإراهه والـظهئر لؾجاؽل 8/817اكظرت ققاعد إحؽهم  (3)

 .  889  وإراهه والـظهئر لؾجققطل صت 1/165والؼقاعد لؾحرـل 

 .  8/817اكظرت ققاعد إحؽهم  (4)



–
 

  8891    

 خاتوت
 أهم الـتائج والتوصقات: وفقفا

إنَّ جؿقع اإلجرايات الؿبَّخذة يف الؿؿؾؽم العرلقم الجعقدتم لؿـع  ػال القلهي  .1

ولل مـ أرؾ الالن وآخبرهص: لؿه فقفهت  عؾقؼ الحضقر إلك حظقْ  لنجؿهل د

 الؿجهجد لرالة ال،ؿهعم أتهم اكباهر القلهي.

إنَّ إعؿهل الؼقاعد إيقلقم والػؼفقم يف أحؽهم الـقازل والؿجب،دات ُتؽجا عؾقم  .2

ل الؿؾؽم الػؼفقم لدى الاهح   و جهعده عؾك رلط  الارتعم  ،دتًدا ومعهيرة  و ـؿت

 الؿجب،دة لؿه تاههبفه مـ الػرول الؿذكقرة يف الؿرهدر الػؼفقم الؿخبؾػم.الػرول 

ؼ الؿرؾحم  وتدفع  .3 إنَّ وجقد الحهكؿ الارعل الذي تـظر يف مرهلح الرعقم لؿه تحؼت

عؾك عاهده: وقد ظفر ذلؽ جؾقًّه يف أزمم كقروكه  حق   الؿػجدة مـ أكرب كعؿ ا  

أرض الؿؿؾؽم مه حظقا لف مـ رعهتم كرتؿم أدرك فقفه الؿقاطـقن والؿؼقؿقن عؾك 

مـ خهدم الحرمقـ الارتػقـ  وسؿق ولل عفده إمقـ حػظفؿ ا  عؾك وجف قؾَّ أن 

 تقجد لف كظقر يف دول أخرى.  

إنَّ دراسم كهزلم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي يف ضقي إدلم  .4

لبارتعقم أثابْ  َ َؿق َز أحؽهم الارتعم الارعقم  والؿؼهيد الؿرعقم  والؼقاعد ا

 لهلبقجقر  ورفع الحرج  ودفع الضرر  مع يالحقبفه لؽؾ زمهن ومؽهن.

ؼ مـ  .5 إنَّ  ـزتؾ الحؽؿ الارعل عؾك كؾ حهدثم تػبؼر إلك إدراك مـهط الحؽؿ  والبحؼ 

ص الخاقر  مـ طاقا   ثاق ف يف الحهدثم: فهٕول رلن الػؼقف  وإخقر رلن الؿبخرت

أو مفـدس أو ... ورذا تؼبضل ضرورة البؽهمؾ لقـ جؿقع إطراف الؿعـقم 
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 لهلحهدثم  لؾبقيؾ إلك حؽؿفه الارعل الرحقح.

إنَّ مؽهمـ الخطل يف مققػ الؿخهلػ لؿاروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد  .6

ر الـهزلم  و ػرت صت يف  غؾقا العهطػم  و ؼرقر يف  رق  ط يف لؾققهتم مـ القلهي  بؾخَّ

 حؼقؼ الؿـهط الؿـهسا لفه: وقد َ ؿَّ كاػ ذلؽ كؾف لهلبػرقؾ يف مقضعف مـ رذه 

 الدراسم.

أمه  غؾقا العهطػم عؾك مـطؼ العؼؾ والحؽؿم  َفَبَؿثَّؾ ذلؽ يف َزْعِؿ الؿخهلػ أنَّ  -

ْعل يف  قرار البعؾقؼ الؿذكقر مـ قاقؾ َمـِْع مجهجِد ا  أن ُتْذَكر فقفه اسُؿف  والجَّ

ه: لؾ ولهلغ لعُضفؿ يف اعباهره ساًاه يف إطهلم فاة القلهي: ٕن الؿجهجد أحا  خراهب

فه الؿالئؽم: وأنَّ الدعهي فقفه  الاؼهل إلك ا    ـزل فقفه الرحؿُم والجؽقـم  و حػ 

 أرجك أن ت،هب.

ر الـهزلم  فؼد لرز ذلؽ يف  ػرتطف يف معرفم خرهئص  - أمه  ؼرقر الؿخهلػ يف  رق 

ـ حق  الطاقعم  والـالة  والبطقر  وإرؿهل اعباهر الؼرائـ  والؿاللجهت الـهزلم  م

م هبه  وعدم مراعهة رأي ذوي الخربة وآخبرهص يف ذلؽ كؾف.  الؿحبػَّ

وأمه  ػرتُطف يف  حؼقؼ الؿـهط  فؼد  اقَّـ ذلؽ يف إرؿهلف الـظَر يف أوجف ال،ؿع والػرق  -

 اهره مآٓت إفعهل.لقـ الـهزلم  ولقـ مه لفه يؾم هبه  وعدم اعب

ح الؼقُل لؿاروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي لهٕدلم  .7  رجَّ

 الارعقم  والؿؼهيد الؿرعقم  والؼقاعد البارتعقم.

 ؿَّ حاُد عدٍد كاقٍر مـ إدلم الدالم عؾك ماروعقم اإلجراي الؿذكقر  و رـقػفه يف  .8

 ثالثم فرولت

 ،ـا كؾت كقل مـ أكقال العدوى.إدلم الدالم عؾك   -



–
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عؿقم إدلم الدالم عؾك البقجقر  ورفع الحرج  و ،ـ ا إساهب الؿػضقم إلك  -

 اإلضرار لهلـػس وإرالكفه.

 إدلم الدالم عؾك إعذار الؿاقحم لؾبخؾػ عـ رفقد يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد.  -

ؿهكقم اعااضهت  مع الرد لؿ تجؾؿ الؼقل الؿذكقر مـ ردود وكؼقد   ؿَّ  رـقػفه يف ث .9

 عؾقفه للوجف عدتدة.

 ؿَّ حاُد عدد كاقر مـ الؼقاعد البارتعقم الؿمثرة يف ماروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم .11

 يف الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي  و رـقػفه يف أرلعم فرولت 

 الؼقاعد الؿبعؾؼم لدفع الضرر  ورفع الحرج. -

 الؼقاعد الؿبعؾؼم لهلبقجقر. -

 عؾؼم لهلؿقازكم والاجقح لقـ مبعهرضقـ لهعباهر الحهل.الؼقاعد الؿب -

 الؼقاعد الؿبعؾؼم لهلؿقازكم والاجقح لقـ مبعهرضقـ لهعباهر الؿآل. -

يف كؾ  -مـ ذوي الخربة وآخبرهص-ضرورة الباهور لقـ إطراف الؿعـقم  .1

ي يف إيدار الحؽؿ  مع  ،ـ ا إيدار الػبهوى  الػردتم  الؿاـقم يف حهدثم  والاوت

 الغهلا عؾك الـظرة الجطحقم  والعهطػم الدتـقم.

 قجقف الاهحثقـ يف الدراسهت العؾقه إلك ريد إخطهي القاقعم يف الػبهوى الؿبعؾؼم  .2

لهلـهزلم  وكاػ أساههبه  و حدتد مثهرات الخطل فقفه  وذلؽ مـ خالل عرضفه عؾك 

 إيقل الرحقحم  وطرق آسبدٓل الجؾقؿم.

إقهمم دورات  درتاقم لطالب الارتعم عؾك كقػقم دراسم الـهزلم  لؾبقيؾ إلك حؽؿفه  .3

 الرحقح.
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َؼـَه لَِرَقاِب اْلَؼْقِل  ويف ختام رذه الدراسم الؿبقاضعم أسلل ا  عز وجؾ َأْن ُتَقفت

َلِؾ  إكَُّف َقرِ  ْتِغ َوالزَّ َٓ ُتَخقتُا َواْلَعَؿِؾ  َوَأْن َتْرُزَقـَه اْجبِـَهَب َأْسَاهِب الزَّ ـْ َسَلَل   تٌا ُمِ،قٌا لَِؿ

َؾ. هُه َرَجه َوَعَؾْقِف َ َقكَّ ـْ إتَّ  َم

أن تؽاػ الغؿم وأن تػرج الؽرلم  وأن تعرؿ الؿجؾؿقـ مـ القلهي  كؿه أسللف 

والاالي  وأن ت،عؾ مـ أيقا لف كػهرة لف ورفعم لدرجه ف  وأن ترحؿ مـ مهت مـف  

 وترفع درجه ف يف أعؾك عؾققـ. 

ساحهكؽ الؾَّفؿ ٓ عؾؿ لـه إٓ مه عؾؿبـه إكؽ أك  العؾقؿ الحؽقؿ  الؾفؿ عؾتؿـه مه 

تـػعـه  واكػعـه لؿه عؾؿبـه  وزدكه عؾًؿه وردًى ته ربَّ العهلؿقـ  واردكه لؿه اخُبؾػ فقف مـ 

 الحؼ لنذكؽ إكؽ هتدي مـ  اهي إلك يراٍط مجبؼقؿ.

 د وعؾى آله وصحبه وصؾى اهلل وسؾم وبارك عؾى عبده ورسوله محؿ

 ،،،وسؾم تسؾقًؿا كثقًرا



–
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 فهرس أهن الوصادر والوراجع


إحؽهم الجؾطهكقم.  للقػت ألل الحجـ الؿهوردي. كارت دار الحدت   الؼهررة. )لدون 

 طاعم  ولدون  هرتخ(.


للقػت رفهب اإلحؽهم يف  ؿققز الػبهوى عـ إحؽهم و ررفهت الؼهضل واإلمهم.  

  1الدتـ الؼرايف.  حؼقؼت عادالػبهح ألق غدة. كارت دار الااهر اإلسالمقم  لقروت. ط/

 رم.8186


إدلم الؾؿهعم عؾك وجقب يالة ال،ؿهعم.  للقػت ألل عاد الرحؿـ محؿقد 

 ه.8186  1ال،زائري. كارت دار رقمف  ال،زائر. ط/


 للقػت زتـ الدتـ الـ ك،قؿ إراهه والـظهئر عؾك مذرا ألل حـقػم الـعؿهن. 

  8الؿرري.  حؼقؼت زكرته عؿقرات. كارت دار الؽبا العؾؿقم  لقروت. ط/

 رم.8189


إراهه والـظهئر يف ققاعد الػؼف.  للقػت سراج الدتـ ألل حػص عؿر الؿعروف لهلـ 

  8الؿؾؼـ.  حؼقؼت مرطػك محؿقد إزرري. كارت دار الـ الؼقؿ  الرتهض. ط/

 رم.8118


اهه والـظهئر.  للقػت  هج الدتـ عاد القرهب لـ  ؼل الدتـ الجاؽل. كارت دار إر

 ه.8188  8الؽبا العؾؿقم  لقروت. ط/


إراهه والـظهئر.  للقػت جالل الدتـ الجققطل. كارت دار الؽبا العؾؿقم  لقروت. 

 رم. 8188  8ط/


م.  حؼقؼت مافقر إعالم الؿققعقـ عـ رب العهلؿقـ.  للقػت العالمم الـ ققؿ ال،قزت
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 رم.8111  8سؾؿهن. كارت دار الـ ال،قزي  الدمهم. ط/


إكاهي الغؿر لللـهي العؿر.  للقػت الحهفظ الـ ح،ر العجؼالين.  حؼقؼت د. حجـ حاال. 

 رم.8189كارت ل،ـم إحقهي الااث اإلسالمل  مرر. 


ك إتضهح الؿجهلؽ إلك ققاعد اإلمهم مهلؽ.  للقػت ألل العاهس أحؿد لـ تحق

القكارتجل.  حؼقؼت أحؿد لقطهرر الخطهلل. كارت مطاعم فضهلم  الؿغرب. )لدون 

 رم.8111طاعم( 


الاحر الؿحقط يف أيقل الػؼف.  للقػت لدر الدتـ الزركال الاهفعل. كارت دار الؽبال  

 رم.8181  8مرر. ط/


 لذل الؿهعقن يف فضؾ الطهعقن.  للقػت الحهفظ الـ ح،ر العجؼالين.  حؼقؼت أحؿد

 عرهم الؽه ا. دار العهيؿم  الرتهض. )لدون طاعم  ولدون  هرتخ(.


الاقهن يف مذرا اإلمهم الاهفعل.  للقػت ألل الحجقـ تحقك سهلؿ العؿراين الاهفعل. 

 رم.8118  8 حؼقؼت قهسؿ محؿد الـقري. كارت دار الؿـفهج  جدة. ط/


الذرال.  حؼقؼت  هرتخ اإلسالم ووفقهت الؿاهرقر وإعالم.  للقػت رؿس الدتـ 

 رم.8181  1عؿر عاد الجالم البدمري. كارت دار الؽبهب العرلل  لقروت. ط/


 ارقر أولل إلاهب للرؿ إيقل وإحؽهم وأداب الؿبعؾؼم لهلقلهي والؿرهب. 

 للقػت الدكبقر عاد الجبقر محؿد ولل. لح  مؼدم إلك وزارة الامون اإلسالمقم 

 رم.8118والدعقة واإلررهد 


جقر الؼرطال = ال،همع ٕحؽهم الؼرآن.  للقػت رؿس الدتـ محؿد لـ أحؿد  ػ

 رم.8181  1الؼرطال.  حؼقؼت م،ؿقعم. كارت دار الؽبا الؿررتم  الؼهررة. ط/


حقادث الطهعقن وإولئم يف  هرتخ الؿجؾؿقـ.  للقػت الـ الجقد الرقمهلل الاهفعل  



–
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 م.1111مـاقر عؾك الااؽم 


مؾ مع فقروس كقروكه الؿجب،د. إعدادت مركز إزرر العهلؿل الدلقؾ الارعل لؾبعه

لؾػبقى اإللؽاوكقم  لنرراف إسبهذ الدكبقر محؿد حجقـ الؿحريهوي رئقس 

 جهمعم إزرر  مـاقر عؾك الؿققع الرسؿل لؿركز الػبقى.


 دلقؾؽ البقعقي عـ الػقروس الرهدر مـ وزارة الرحم الجعقدتم.


تـ الؼرايف.  حؼقؼت م،ؿقعم مـ الاهحثقـ. كارت دار الذخقرة.  للقػت رفهب الد

 م.8991  8الغرب اإلسالمل  لقروت. ط/


الذتؾ والبؽؿؾم لؽبهلل الؿقيقل والرؾم.  للقػت ألل عاد ا  محؿد إكرهري 

إوسل الؿراكال.  حؼقؼت لاهر عقاد معروف وآخرتـ. كارت دار الغرب 

 م.1181  8اإلسالمل   قكس. ط/


يف الارتعم اإلسالمقم دراسم أيقلقم  ليقؾقم   للقػت الدكبقر تعؼقب رفع الحرج 

 رم.8111  1الاهحجقـ. كارت مؽبام الررد  الرتهض. ط/


روضم الؿحاقـ وكزرم الؿابهققـ.  للقػت الـ ققؿ ال،قزتم. كارت دار الؽبا العؾؿقم  

 رم.8111لقروت لاـهن. 


والؿلمقمقـ.  للقػت ألل عادا  أحؿد الجراج الؿـقر يف أحؽهم يالة ال،ؿهعم واإلمهم 

 رم.8115  8لـ ألل العقـقـ. كارت دار أثهر  الؼهررة. ط/


سؾجؾم إحهدت  الرحقحم ورلي مـ فؼففه وفقائدره.  للقػت محؿد كهير الدتـ 

 رم.8185  8إلاهين. كارت مؽبام الؿعهرف  الرتهض. ط/


لؿؼرتزي.  حؼقؼت محؿد عاد الؼهدر الجؾقك لؿعرفم دول الؿؾقك.  للقػت  ؼل الدتـ ا

 رم.8188  8عطه. كارت دار الؽبا العؾؿقم  لقروت. ط/
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ســ الـ مهجف لإلمهم ألل عاد ا  محؿد لـ تزتد الؼزوتـل.  حؼقؼت رعقا إركموط 

 رم.8111  8وآخرتـ. كارت دار الرسهلم العهلؿقم  ط/


حؼقؼت رعقا إركموط. ســ ألل داود.  للقػت سؾقؿهن لـ إرع  الج،جبهين.  

 رم.8111  8كارت دار الرسهلم العهلؿقم. ط/


ســ الامذي لإلمهم محؿد لـ عقجك الامذي.  حؼقؼت أحؿد محؿد رهكر وآخرتـ. 

 رم.8195  1كارت مطاعم مرطػك الاهلل الحؾال  ط/


الجــ الرغرى. ٕلل عاد الرحؿـ أحؿد الـجهئل.  حؼقؼت عاد الػبهح ألل غدة. كارت 

 رم.8116  1ا الؿطاقعهت اإلسالمقم  حؾا. ط/مؽب


سقر أعالم الـاالي.  للقػت رؿس الدتـ الذرال.  حؼقؼت م،ؿقعم لنرراف رعقا 

 رم.8115  1إركموط. كارت ممسجم الرسهلم  لقروت. ط/


ررح الجقر الؽاقر.  للقػت رؿس إئؿم الجرخجل. كارت الاركم الارققم لإلعالكهت. 

 م.8978


ن لا قا الـ لؾاهن.  للقػت محؿد لـ حاهن الاجبل.  حؼقؼت رعقا يحقح الـ حاه

 رم.8181  1إركموط. كارت ممسجم الرسهلم  لقروت. ط/


يحقح الاخهري. لإلمهم محؿد لـ إسؿهعقؾ الاخهري.  حؼقؼت محؿد زرقر الـهير. 

 رم.8111  8كارت دار طقق الـ،هة. ط/


هير الدتـ إلاهين. كارت الؿؽبا يحقح ال،همع الرغقر وزتهد ف.  للقػت محؿد ك

 اإلسالمل  لقروت. )لدون طاعم  ولدون  هرتخ(.


يحقح مجؾؿ. لإلمهم مجؾؿ لـ الح،هج الـقجهلقري.  حؼقؼت محؿد فماد عادالاهقل. 

 كارت دار إحقهي الااث العرلل  لقروت. )لدون طاعم  ولدون  هرتخ(.



–
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م الـ  قؿقم.  حؼقؼت محؿد فبحل يالة ال،ؿهعم والؼراية خؾػ اإلمهم. لاقخ اإلسال

 رم.8181  8الجقد. كارت دار الرحهلم لطـطه. ط/


الطهعقن وأحؽهمف.  للقػت رؿس الدتـ محؿد الؿـا،ل.  حؼقؼت أحؿد محؿد غهكؿ. 

 رم.8118  8كارت دار الـ حزم  لقروت. ط/


 الطا الـاقي.  للقػت الـ ققؿ ال،قزتم. دار الفالل  لقروت. )لدون طاعم  ولدون

  هرتخ(.


العؼد الؿـظقم يف الخرقص والعؿقم.  للقػت رفهب الدتـ الؼرايف.  حؼقؼت أحؿد 

 رم.8111  8الخبؿ. كارت دار الؽبال  مرر. ط/


عؾؿ مؼهيد الاهرل.  للقػت د. عاد العزتز لـ عادالرحؿـ الرلقعم. )لدون مردر 

 رم.8111  8الطاعم( ط/


جعقد يربي. كارت دار الااقر  الؼهررة. فبهوى العؾؿهي حقل فقروس كقروكه.  للقػت م

 رم.8118  8ط/


فبح الاهري ررح يحقح الاخهري.  للقػت الحهفظ الـ ح،ر العجؼالين. كارت دار 

 رم.8179الؿعرفم  لقروت. )لدون طاعم( 


الػروق = أكقار الربوق يف أكقاي الػروق.  للقػت ألل العاهس رفهب الدتـ الؼرايف. 

 . )لدون طاعم  ولدون  هرتخ(.كارت عهلؿ الؽبا  لقروت


قرم العدو الؾدود عؾك مر إزمهن والعفقد  والررب عؾقف وكجا القعقد مـ ا  

العزتز القدود )رؤتم ررعقم  ورحؾم  هرتخقم  ومـؼام وطـقم(.  للقػت ألل فرتحهن 

 رم.8118  8جؿهل فرتحهن الحهرثل  كارت دار الضقهي  ط/


.  للقػت عز الدتـ لـ عاد الجالم.  حؼقؼت طف عاد ققاعد إحؽهم يف مرهلح إكهم
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 رم.8181الرؤوف سعد. كارت مؽبام الؽؾقهت إزررتم  الؼهررة  


الؼقاعد إيقلقم عـد اإلمهم الاهطال مـ خالل كبهلف الؿقافؼهت.  للقػت الدكبقر 

 رم.8111  8ال،قاللل الؿرتـل. كارت دار الـ الؼقؿ  دار الـ عػهن. ط/


ؽربى =ققاعد إحؽهم يف مرهلح إكهم.  للقػت عز الدتـ لـ عاد الجالم. الؼقاعد ال

 حؼقؼت طف عاد الرؤوف سعد. كارت مؽبام الؽؾقهت إزررتم. )لدون طاعم( 

 رم.8181


ققاعد  عهرض الؿرهلح والؿػهسد.  للقػت د. سؾقؿهن لـ سؾقؿ ا  الرحقؾل. لح  

 .151-815  صت 811مـاقر يف م،ؾم ال،همعم اإلسالمقم  العددت 


الؼقاعد.  للقػت ألل عاد ا  محؿد الؿؼري الؿهلؽل.  حؼقؼت أحؿد لـ عاد ا  لـ 

حؿقد. كارت مركز إحقهي الااث اإلسالمل ل،همعم أم الؼرى. )لدون طاعم  ولدون 

  هرتخ(.


الؼقاعد.  للقػت  ؼل الدتـ الحرـل.  حؼقؼت د. جربتؾ محؿد الارقؾل  وعاد 

 رم.8188  8ن. كارت مؽبام الررد  الرتهض. ط/الرحؿـ الاعال


مه رواه القاعقن يف أخاهر الطهعقن.  للقػت جالل الدتـ الجققطل.  حؼقؼت د. عؾل 

 الاهر. كارت دار الؼؾؿ  دماؼ. )لدون طاعم  ولدون  هرتخ(.


مثهرات الغؾط يف دراسم الؿجهئؾ الحهدثم.  للقػت د. عاد الجالم إلرارقؿ الحرقـ  

 م،ؾم الاحقث والدراسهت الارعقم  العدد البهسع  جؿهدى أخرة  مـاقر يف

 .811-99رم صت 8111


م،ؾم إحؽهم العدلقم.  للقػت ل،ـم مؽقكم مـ عدة عؾؿهي وفؼفهي يف الدولم العثؿهكقم. 

 حؼقؼت ك،قا رقاوتـل. كارت كقر محؿد كهرخهكف كرا ال. )لدون طاعم  ولدون 



–
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  هرتخ(.


اإلسالم الـ  قؿقم. جؿعت الاقخ عاد الرحؿـ لـ قهسؿ. كارت  م،ؿقل الػبهوى. لاقخ

 رم.8186م،ؿع الؿؾؽ ففد لطاهعم الؿرحػ  الؿدتـم الؿـقرة. )لدون طاعم( 


الؿحؾك لهٔثهر.  للقػت ألل محؿد عؾل لـ حزم الظهرري. كارت دار الػؽر لقروت 

 )لدون طاعم  ولدون  هرتخ(.


كؿ الـقجهلقري.  حؼقؼت مرطػك عطه. كارت الؿجبدرك عؾك الرحقحقـ. لإلمهم الحه

 رم.8188  8دار الؽبا العؾؿقم  لقروت. ط/


مجـد اإلمهم أحؿد لـ حـاؾ.  حؼقؼت رعقا إركهؤوط وآخرتـ. كارت ممسجم 

 رم.8118  8الرسهلم  لقروت. ط/


مػبهح دار الجعهدة ومـاقر وٓتم العؾؿ واإلرادة.  للقػت الـ ققؿ ال،قزتم.  حؼقؼت 

 رم.8111  8لرحؿـ لـ قهئد. كارت دار عهلؿ الػقائد  مؽم الؿؽرمم. ط/عاد ا


الؿػرؾ يف الؼقاعد الػؼفقم.  للقػت د. تعؼقب عادالقرهب الاهحجقـ. كارت دار 

 رم.8111  1البدمرتم  الرتهض. ط/


الؿػفؿ لؿه أرؽؾ مـ  ؾخقص كبهب مجؾؿ.  للقػت ألل العاهس أحؿد الؼرطال. 

 رم.8187  8حثقـ. كارت دار الـ كثقر  دماؼ. ط/ حؼقؼت م،ؿقعم مـ الاه


مؼهيد الارتعم اإلسالمقم وعالقبفه لهٕدلم الارعقم.  للقػت د. محؿد سعد لـ أحؿد 

 رم.8119  7الققلل. كارت دار الـ ال،قزي  الدمهم. ط/


مؼـعم الجهئؾ عـ الؿرض الفهئؾ.  للقػت ألل عاد ا  محؿد لـ الخطقا الجؾؿهين 

 رم.8116  8حؼقؼت حقهة قهرة. كارت دار إمهن  الرلهط. ط/الغركهطل.  


الؿـبؼك ررح الؿقطل.  للقػت ألل القلقد سؾقؿهن لـ خؾػ الاهجل. كارت مطاعم 
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 رم.8111  8الجعهدة  مرر. ط/


الؿـثقر يف الؼقاعد الػؼفقم.  للقػت لدر الدتـ الزركال. كارت وزارة إوقهف 

 رم.8115  1الؽقتبقم. ط/


هت.  للقػت ألل إسحهق إلرارقؿ الاهطال.  حؼقؼت ألل عاقدة مافقر سؾؿهن. الؿقافؼ

 رم.8187  8كارت دار الـ عػهن  الدمهم. ط/


الـ،قم الزاررة يف مؾقك مرر والؼهررة.  للقػت جؿهل الدتـ تقسػ لـ  غري لردي. 

 كارت وزارة الثؼهفم واإلررهد الؼقمل لؿرر.


 وزارة الرحم الجعقدتم.مققع 


 مققع وكهلم إكاهي الجعقدتم.


 مققع مـظؿم الرحم العهلؿقم.


 يحقػم ساؼ.



–
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 فهرس الوىضىعاث 
 8881 .............................................................. موجز عن البحث

 8881 ..........................................................................مؼدمة

التؿفقد: التعريف بوباء كوروكا، وذكر الؿبادئ الؿفؿة العشرة يف تصوير شرعقة إجراء 

 8889 ............................................... تعؾقق صالة الجؿاعة يف الؿساجد

 8889 .................................................... كقروكهالبعرتػ لقلهي  أوٓ:

الؿاهدئ الؿفؿم العارة يف  رقتر ررعقم إجراي  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد ثاكقا:

 ................................................................................ 8815 

 8818 .. لجؿاعات يف الؿساجد لؾوقاية من الوباءبقان مشروعقة تعؾقق ا  :الؿطؾب إول

ِذْكر الؼرار الرسؿل الرهدر لالن  عؾقؼ ال،ؿهعهت يف الؿجهجد لؾققهتم  الػرع إول:

 1381 ...................................................................... مـ القلهيت

 1381 .. أدلم ماروعقم  عؾقؼ ال،ؿهعهت يف الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي الػرع الثاين:

 1381 ...................................... مـهقام إترادات الؿخهلػقـ الػرع الثالث:

الثاين : أثر الؼواعد إصولقة والػؼفقة يف مشروعقة تعؾقق الجؿاعات يف الؿطؾب 

 8865 ..................................................... الؿساجد لؾوقاية من الوباء

أثر الؼقاعد الؿبعؾؼم لدفع الضرر  ورفع الحرج يف ماروعقم  عؾقؼ  الػرع إول:

 1381 ................................. جد لؾققهتم مـ القلهييالة ال،ؿهعم يف الؿجه

أثر الؼقاعد الؿبعؾؼم لهلبقجقر يف ماروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف  الػرع الثاين:

 1381 ..................................................... الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي
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أثر الؼقاعد الؿبعؾؼم لهلؿقازكم والاجقح لقـ مبعهرضقـ لهعباهر الحهل الػرع الثالث: 

 1381 ............. يف ماروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي

لاجقح لقـ مبعهرضقـ لهعباهر الؿآل أثر الؼقاعد الؿبعؾؼم لهلؿقازكم وا الػرع الرابع:

 1331 ............. يف ماروعقم  عؾقؼ يالة ال،ؿهعم يف الؿجهجد لؾققهتم مـ القلهي

 8898 ......................................................................... خاتؿة

 8895 ................................................. جعففرس أهم الؿصادر والؿرا

 8911 ........................................................... ففرس الؿوضوعات

 


