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امللخص  :سلطت جائحة فريوس كوروان الضوء على عدة مستجدات تتعلق ابألحياء واألموات  ،وهذا البحث يتناول
دراسة موضوع [ فقه اجلنائز وما يتعلق هبا يف ضوء جائحة كوروان ،ماليزاي منوذجا ] ،وقد آاثر الباحث عددا من األسئلة،
منها :ماهي األوبئة ؟ما هو فريوس كوروان أو املعروف بكوفيد  19؟ كيف ينتشر مرض كوفيد  19؟ ما كيفية جتهيز
امليت املصاب بكوروان ؟ ما اآلاثر العامة تتعلق مبرضى كوروان ووفياهتم؟ وقد هدفت هذه الدراسة التعريف ابألوبئة
وابألخص عن وابء كوروان أو املعروف بكوفيد  19و بيان انتشاره وآاثره وخطورته  ،وإبراز املسائل الفقهية املتعلقة
ابملصاب بفريوس كوروان وبيان أهم القواعد الفقهية احلاكمة لوابء كوروان املستجد يف نوازل أحكام اجلنائز  .اتبع الباحث
املنهج التحليلي االستقرائي ملفردات هذا املوضوع  ،وذلك يف مجع املعلومات ذات العالقة مبادة الدراسة ،مث حتليل هذه
املعلومات بغية الوصول إىل النتائج  ،وجاءت الدراسة يف ثالثة فصول وخامتة  ،وحاول الباحث االسهام هبذه الدراسة
ملعرفة األحكام الشرعية املتعلقة ابملصاب بفريوس كوروان قبل املوت وحال املوت وما يرتتب من أحكام بعد املوت.
وقد توصل الباحث إىل بعض النتائج منها ،اختلف العلماء يف حكم تغسيل امليت بني واجب عند احلنفية وسنة و
فرض كفاية هذا يف احلاالت الطبيعية ،واألوضاع العادية ،أما يف احلالت االستثنائية اليت يعم فيها الوابء ،وخياف الناس
من العدوى  ،فأوجبوا أوالً غسل ما ميكن غسله من أعضاء امليت ويف حالة تعذر الغسل وعدم إمكان تعميم مجيع
بدن امليت أو بعضه ابملاء  ،فينتقل إىل التيمم ،ألهنا طهارة متعلقة ابلبدن كالوضوء وغسل اجلنابة  ،بل نص مجاعة من
العلماء على أن هناك حاالت يسقط فيها غسل امليت إذا تعذر ،ويشمل ذلك احملافظة على امليت و احلي ألن املقصود
ابلغسل هو جمرد التنظيف  ،حىت قال بعضهم بسقوط التكفني أيضا إذا خيف على امليت  .وبناء على ذلك :فيجوز
دفن امليت بفريوس كوروان (كوفيد  )19-الوابئي من غري تغسيل  ،مادام الغسل متعذرا ،لكونه مظنة حصول العدوى
وانتقال املرض،وال يُ ُّ
عد ذلك امتهاان حلقوق امليت أو تقصريا ،وأن األصل الذي يلي الغسل يف اللزوم عند تعذره هو
التيمم ،فإن تعذر هو اآلخر ومل ميكن ارتكابه للعدوى تُرك وسقطت املطالبة به شرعا ،ولكن يبقي للميت بعد ذلك ما
أمكن من جتهيز امليت من تكفينه والصالة عليه ودفنه  ،مع مراعاة القرارات االحتياطية واإلجراءات الوقائية اليت اختذهتا
املنظمات املختصة.
فقه اجلنائز  ،جائحة ،كوروان ،ماليزي
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Abstract:Coronavirus pandemics have dominated the latest developments that have to do with the
living and the dead. This study is entitled:Funeral lawand its relevance in corona virus pandemic
in Malaysia. The researcher posed several questions including: What is the meaning of pandemic?
What is corona virus or known as covid-19? How is covid-19 spread? How to manage people died
from corona virus infection? What are the general effects associated with corona virus patients
and their mortality? This study aimed to identify the pandemic specifically corona virus pandemic
or known as covid-19 and explain its spread, effects and dangers. This study also aims to explain
figh problems related to people infected with corona virus as well as the most important ways in
Islamic Jurisprudence (figh) to control the new corona virus pandemic regarding funeral law. The
researcher adopted the inductive analysis methodology in the vocabulary of this topic by collecting
information related to the study subject, and later analyzing the information to achieve the results
of the study. The study has three chapters and conclusions. The researcher tries to contribute to
this study to find out the sharia laws related to people infected with corona virus before death,
during death, and after death. The researcher has achieved several results, among them: Ulama
differin the law regarding the bathing of the deceased body between the obligation to bathe the
deceased body according to Hanafi or voluntary and obligatory (fardhu kifayah) to bathe the
deceased body in normal conditions. For unusual cases involving widespread cases and people
fearing infections, it is obligatory to first wash any washable parts of the deceased body. If it
involves a condition of not being able to bathe and it is impossible to level all or part of the
deceased body with water, then it is necessary to resort to tayammum because it is a purification
related to the body such as ablution and hadas bath. A group of ulama also stated that there are
conditions that allow us not to bathe the deceased body if there is an illness. This includes
protecting the dead and the living because what is meant by alghaslu is merely cleansing, in fact
some of them say that there is no need to shroud the deceased body if they are worried about it.
Accordingly, it is permissible to bury the dead due to coronavirus (covid-19) without bathing if
the circumstances do not permit, because it involves the risk of infection and transmission of
disease. It is also not considered as disrespecting the rights of the deceased or a negligence. The
original law that follows purification if one cannot bathe or perform ablution is by performing
tayammum. If it does not involve infection or contagion, then the claim is void according to sharia
law, but the deceasedis allowed to be shrouded, prayed for, and buried, taking into account the
precautions and preventive measures by certain organizations.
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 حنن اآلن نعيش يف زمان انتشر فيه، أما بعد،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه
" من األمراض املعدية اليت انتشرت يف بقاع األرض يف وقتنا احلاضر وانعكست19 فريوس كوروان أو ما يسمى "كوفيد
 مع ظهور هذا الفريوس استجد كثري من املسائل الفقهية يف،  فغريت كثريا من طبيعة احلياة، آاثره على الفرد واجملتمع
 ونظرا هلذا السبب دفعتين اهلمة ألحبث موضوع " فقه اجلنائز وما، أغلب أبواب الفقه منها املسائل املتعلقة ابجلنائز
. "  ماليزاي منوذجا،يتعلق هبا يف ضوء جائحة كوروان
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أمهية املوضوع :
تتجلى أمهية املوضوع فيما يلي:
➢ أهنا تتعلق أبحكام املسلمني الطارئة .
➢ أنه يندرج حتت املسائل الفقهية الطارئة وطرق الوقاية .
أسئلة البحث :
• ماهي األوبئة ؟ما هو فريوس كوروان أو املعروف بكوفيد  19؟ ؟كيف ينتشر مرض كوفيد  19؟ ما
كيفية جتهيز امليت املصاب بكوروان ؟ ما اآلاثر العامة تتعلق مبرضى كوروان ووفياهتم
أسباب اختيار املوضوع :
تتلخص أسباب اختيار املوضوع يف أمور :
✓ التأكيد على صالحية الشريعة لكل زمان ومكان وأهنا الكفيلة بتقدمي احللول الناجعة لكل املشكالت
واملعضالت اليت تظهر.
✓ احلاجة املاسة إىل معرفة األحكام الشرعية املتعلقة ابملصاب بفريوس كوروان وذلك ألن كل انسان معرض
لإلصابة به ومن مث يلزمه معرفة تلك األحكام.
أهداف الدراسة :يهدف هذا البحث إىل:
➢ التعريف ابألوبئة وابألخص عن وابء كوروان أو املعروف بكوفيد  19و بيان انتشاره وآاثره وخطورته .
➢ إبراز املسائل الفقهية املتعلقة ابملصائب بفريوس كوروان .
➢ بيان أهم القواعد الفقهية احلاكمة لوابء كوروان املستجد يف نوازل أحكام اجلنائز .
منهج البحث :
اعتمدت يف حبثي هذا على املنهج التحليلي اإلستقرائي .
خطة البحث :
اشتمل هذا البحث  ،على مقدمة  ،ومتهيد  ،وثالثة فصول  ،وخامتة  ،وفهارس شاملة  .وتفصيل اخلطة كما
يلي :
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املقدمة  :وفيها أمهية املوضوع وأسئلة البحث وأسباب اختياره وأهداف.
التمهيد  :وفيه التعريف ابألوبئة على وجه العموم  ،ووابء كوروان خاصة ،و أسباب انتشاره ،وآاثره.
الفصل األول  :رعاية املريض بكوروان يف حالة اإلحتضار و األحكام املتعلقة به.
وحتته ثالث مباحث :
✓ املبحث األول  :القيام بشئون املصابني مبرض كوروان
✓ املبحث الثاين  :منع العيادات  /الزايرات عنه .
✓ املبحث الثالث  :تزاحم املصابني بفريوس كوروان املستجد على املستشفيات واملوارد الطبية.
الفصل الثاين  :جتهيز امليت بكوروان واألحكام املتعلقة به  .وحتته أربعة مباحث :
✓ املبحث األول  :حكم غسل موتى األوبئة .
✓ املبحث الثاين  :حكم تكفني مويت كوروان
✓ املبحث الثالث  :حكم الصالة على مويت كوروان .
✓ املبحث الرابع  :حكم دفن مويت كوروان.
الفصل الثالث :اآلاثر العامة تتعلق مبرضى كوروان ووفياهتم .وفيه ثالث مباحث
✓ املبحث األول  :حكم اعرتاض بعض الناس على دفن موتى كوروان يف املقابر العامة
✓ املبحث الثاين  :تعزية أهل املتويف مبرضي كوروان .
✓ املبحث الثالث  :زايرة قرب املتويف بكوروان .
اخلامتة  :وفيها أهم نتائج البحث  .و التوصيات اليت يقرتحها الباحث.
وبعد  ...هذا وما كان من صواب يف هذا العمل فهو من اهلل وحده ،وما كان من خطأ وزلـل فمن نفسي
والشيطان  ،وأعوذ ابهللا أن أقول زورﹰا أو أن أغشى فجورا .واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه
التمهيد  :وفيه التعريف ابألوبئة على وجه العموم وو وابء كوروان خاصة،و أسباب انتشاره ،وآاثره.

36

)Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE
Vol. 8: No. 25 (Ogos 2022) page 33-57 | www.gbse.com.my | eISSN : 24621714

الوابء لغة :جاء يف كتاب فقه اللغة أن الوابء املرض العام العداد املرض الذي أييت لوقت معلوم مثل محى الربع

والغب وعادية السم اخللج أن يشتكي الرجل عظامه من طول تعب أو مشي التوصيم شبه فرتة جيدها اإلنسان يف
حمركةً ابلقصر وامل ّد واهلمزة يُهمز وال يُهمز هو الطَّاعون (.)2
الو َأبَ َّ
أعضائه العلز القلق من الوجع العلوص(.)1وقيل :أن َ

وفريوس كوروان هي فصيلة واسعة االنتشار معروفة أبهنا تسبب أمراضاً ترتاوح من نزالت الربد الشائعة إىل

االعتالالت األشد وطأة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية ) (MERSومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم
(السارس)( .)3و ينتشر الفريوس من شخص آلخر من خالل قطرات اجلهاز التنفسي (الرذاذ) ،وهو االسم التقين
للمواد الرطبة اليت تتحرك يف اهلواء عند السعال أو العطاس.
الفصل األول  :رعاية املريض بكوروان يف حالة اإلحتضار و األحكام املتعلقة به  .ويشمل:
املبحث األول  :القيام بشئون املصابني مبرض كوروان
نظرا ألن فريوس كوروان أو ما يسمى كوفيد  )COVID 19 ( 19من األمراض املعدية اليت انتشرت يف
بقاع األرض منها ماليزاي  ،لذا سيتم عالج مجيع املرضى الذين ثبتت إصابتهم بـ  ، COVID-19مبا يف ذلك أولئك
الذين ليس لديهم أعراض  ،يف مركز عالج حمدد  ،إما يف مستشفى أو يف مركز احلجر الصحي والعالج منخفض
املخاطر ( .)4()PKRCهبذا  ،ميكن عزل مرضى  COVID-19عن اجملتمع  ،وعدم إصابة األفراد اآلخرين
ابلعدوى.تقوم اإلدارة بتسليم املرضى الذين ثبتت إصابتهم بفريوس  COVID-19إىل مركز العالج املخصص من
قبل أقرب مكتب صحي حملي ( .)5( )PKDوجيب أن تفي سيارات اإلسعاف اليت مت حتديدها لنقل املرضى املصابني
بفريوس  COVID-19ابملواصفات احملددة(.)6
املبحث الثاين  :منع العيادات  /الزايرات عنه .
العيادة لغة  :الزايرة مطلقا  ،واشتهر استعماهلا يف زايرة املريض  ،حىت صارت كأهنا خمتصة به  ،وال خيرج املعىن
االصطالحي عن املعىن اللغوي  ،عيادة املريض  :زايرتُه  .وقد اختلف الفقهاء يف حكم عيادة املريض على أقوال:
فمذهب اجلمهور أهنا سنة أو مندوبة ،وقال ابن عالن من الشافعية  :هي سنة كفاية ،وقال املالكية  :إهنا مندوبة إذا
ِِ
ِِ
سَ :رُّد
قام هبا الغري  ،وإال وجبت( .)6واألصل يف مشروعية عيادة املريض حديث َ « :ح ُّق الْ ُم ْسلم َعلَى الْ ُم ْسلم َخَْ ٌ
الس َالِمَ ،وعِيَ َادةُ الْ َم ِر ِ
يضَ ،واتِّبَاعُ ا ْجلَنَائِِز» )7(.....
َّ
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ومعلوم أن عيادة املريض سنة أو مندوبة على قول اجلمهور يف كل وقت إال أنه يف الوقت نفسه شرع التحرز
ض
من األمراض املعدية ،فنهى عن زايرة املريض مرضاً معدايً ،فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ « :ال يـُ ْوِرَد َّن ُمِّر ٌ
علَى م ِ
ص ّح »( )8واألخذ ابألسباب مطلوب ،ولذا ميكن زايرة املريض مرضاً ُمعدايً وصلة رمحه والسؤال عن حاله مع
َ ُ
احلذر وجتنب الضرر كأن تسلم عليه ،وتكلمه دون الدخول إىل داخل حجرة العزل كما ميكن زايرة أهله ،والدعاء
أي ضرر بك ،فال ضرر وال ضرار .
له ،واملساعدة يف توفري عالجه ما أمكن ،دون وصول ّ
املبحث الثالث  :تزاحم املصابني بفريوس كوروان املستجد على املستشفيات واملوارد الطبية .
قرر الفقهاء أنه ال يقدم أحد على أحد عند التزاحم( )10على احلقوق يف عالج املصابني بفريوس كوروان املستجد
إال مبرجح ،وقد صدرت فتاوى تتعلق مبرجحات أولوية العالج حال تزاحم املرضى املصابني بفريوس كوران يقدرها الفريق
الطيب والطبيب املعاجل ،مع التزامهم ابملعايري الطبية واألخالقية؛ فالتصرف على الرعية منوط ابملصلحة ،ومنها  :فتوى
جممع الفقه اإلسالمي الدويل(، )11فمن املرجح :
ِ
الر ُج َل
الر ُج ُل َّ
يم َّ
✓ األسبقية  ،فالسبق الزماين واملكاين له أتثري يف األولوية عند التزاحم؛ حيث قال ﷺ « َال يُق ُ
ِ
ِِ
ِ
س فِ ِيه َولَكِ ْن تَـ َف َّس ُحوا َوتَـ َو َّسعُوا » (.)12
م ْن َم ْق َعدهُ ،مثَّ َْجيل ُ
✓ شدة االحتياج  ،فمن اشتدت حاجته إىل العالج  ،أو احتاج إىل جهاز تنفس صناعي وغريه من العالجات
امللحة يرجح على غريه من املرضى األقل حاجة؛ فاألكثر حاجة ُمق ّدم على األقل حاجة ،وهو من ابب ترجيح
أعلى املصلحتني  ،ودفع أعلى الضررين ،وارتكاب أخف الضررين لدفع الضرر األعلى .

✓ زايدة رجاء احلياة بسبب العالج  ،فريجح من كانت حياته أرجى على من ال تُرجى حياته إذا قدم له العالج،
وكذا على من يستطيع االستمرار يف احلياة دون تدخل وعالج ضروري .

✓ زايدة رجاء الشفاء والربء عند تقدمي العالج  ،فريجح من يرجى شفاؤه أكثر على من سواه يف املرجحات
األخرى.
✓ فإذا عدمت املرجحات أو تساوت يقرع بينهم .
الفصل الثاين  :جتهيز امليت بكوروان واألحكام املتعلقة به .
املبحث األول  :حكم غسل موتى األوبئة .
الغسل لغة :غسل الشيء يغسله غسالً ،والغسل متام غسل اجلسد كله ( .)13واصطالحا :إفاضة املاء

قمة الرأس إىل قرار القدم ،ابطناً وظاهراً مع ال ّدلك ،مقروانً بنيَّة (.)14
على مجيع اجلسد من ّ
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مشروعية غسل امليت اثبتة ابلسنة ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم « :أ َّ
آد َم َ -علَْي ِه َّ
الس َال ُم  -قَـبَ َ
َن َ
ضتْهُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِبُ ،مثَّ
ضعُوهُ ِيف قَِْربهَ ،وَو َ
صلُّوا َعلَْيهُ ،مثَّ َد َخلُوا قَْربَهُ فَـ َو َ
ضعُوا َعلَْيه اللَِّ َ
الْ َم َالئ َكةُ َوغَ َّسلُوهُ َوَكفَّنُوهُ َو َحنَّطُوهُ َو َح َف ُروا لَهُ َوأَ ْحلَ ُدوا َو َ
ِ
ِ
آد َم َه ِذهِ ُسنـَّتُ ُك ْم»(.)15
ابُ ،مثَّ قَالُواَ :اي بَِين َ
الرت َ
َخَر ُجوا م ْن الْ َق ِْربُ ،مثَّ َحثَـ ْوا َعلَْيه َُّ
اختلفت أقوال العلماء يف حكم تغسيل امليت ،فقد ذهب احلنفية إىل القول أبنه واجب ( )16وهو من حق املسلم
على املسلم ،واستدلوا على ذلك بقول النيب صلى هللا عليه وسلم  :للمسلم على املسلم ستة ابملعروف « :لِلْ ُم ْسلِِم َعلَى
ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
ضَ ،ويـَتْـبَ ُع ِجنَ َازتَهُ إِذَا
سَ ،ويـَعُ ُ
ودهُ إِذَا َم ِر َ
الْ ُم ْسلم ستَّةٌ ابلْ َم ْع ُروف :يُ َسلّ ُم َعلَْيه إذَا لَقيَهَُ ،وُجييبُهُ إذَا َد َعاهَُ ،ويُ َش ّمتُهُ إذَا َعطَ َ
ب لِنَـ ْف ِس ِه » (.)17
ب لَهُ َما ُُِي ُّ
اتَ ،وُُِي ُّ
َم َ
وذهب املالكية ( )18على أحد القولني عندهم ،األول  :سنة وقد استدل ابن رشد هلذا القول مبا ورد ِ
«م ْن َغ ْس ِل
اْمل َالئِ َك ِة ِآل َد َم عليه السالم » ( ، )19و الثاين على أن تغسيل امليت فرض على الكفاية ،وهو ما ذهب إليه الشافعية
َ
واحلنابلة( ، )20واستدلوا عليه بقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف الذي سقط من راحلته  «:ا ْغ ِسلُوهُ ِمبَاء َو ِس ْدر »
(.)21
هذا كالمهم –رمحهم هللا -يف احلاالت الطبيعية ،واألوضاع العادية ،أما يف احلاالت االستثنائية اليت يعم فيها الوابء،
وخياف الناس من العدوى  ،فأوجبوا أوالً غسل ما ميكن غسله من أعضاء امليت  ،بناء على قاعدة " :امليسور ال يسقط
ابملعسور"  ،ويف حالة تعذر الغسل وعدم إمكان تعميم مجيع بدن امليت أو بعضه ابملاء  ،نصوا على االنتقال من
األصل إىل البدل بناءً على أن املصلحة الىت تفوت إىل غري بدل مقدمة على املصلحة الىت تفوت إىل بدل  ،فينتقل من
الغسل إىل التيمم ،ألهنا طهارة متعلقة ابلبدن كالوضوء وغسل اجلنابة .

قال اإلمام ابن احلاجب املالكي :ومن تعذر غسله ميم( )22اهـ .وقال الشيخ أبو إسحاق الشريازي الشافعي:
وإن تعذر غسله لعدم املاء أو غريه ميم ألنه تطهري ال يتعلق إبزالة عني فانتقل فيه عند العجز إىل التيمم كالوضوء وغسل
اجلنابة (.)23
بل نص مجاعة من العلماء على أن هناك حاالت يسقط فيها غسل امليت إذا تعذر  ،ويشمل ذلك احملافظة على
امليت و احلي وذكر أحدهم أن املقصود ابلغسل هو جمرد التنظيف  ،حىت قال بعضهم بسقوط التكفني أيضا إذا خيف
على امليت .
قال اإلمام ابن عبد الرب املالكي  :وإن كان به قروح أو جراح أخذ عفوه (.)24
وقال العالمة املواق  :ولو نزل األمر الفظيع بكثرة املوتى فال أبس أن يدفنوا بغري غسل إذا مل يوجد من يغسلهم وجيعل
النفر منهم يف قرب واحد وقاله أصبغ وغريه(.)25
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املبحث الثاين :حكم تكفني مويت كوروان
التكفني  :التغطية والسرت  ،والكفن  :ما يغطى ويسترت به بدن امليت  ،قال اإلمام أبو منصور األزهري :
ايب)  :الكفن  :التّغطية  .قلت  :ومنه أخذ كفن امليت ألنه يسرته (.)26
(ثعلب عن ابن األعر ّ
أمجع املسلمون على وجوب تكفني اإلنسان وسرته عند موته  ،وأنه من فروض الكفاايت  ،ملا تقرر من أن
حرمة اإلنسان ميتا كحرمته حيًّا  ،والسرتة واجبة يف احلياة فكذلك بعد املوت  ،قال اإلمام ابن قدامة  :وجيب كفن
امليت؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أمر به ،وألن سرتته واجبة يف احلياة ،فكذلك بعد املوت()27

غري أن هناك بعض أحوال التكفني اليت استثىن الشرع الشريف فيها هيئة الكفن  ،إما خلصوصية فيها كتكفني
الشهيد وتكفني احملرم  ،أو حلاجة دعت إليها مثل إذا مل يوجد ما ُيسن به كفن امليت  ،فإن أقل ما جيزئ من تكفينه
سرت عورته  ،ولذلك اتفق الفقاء على أن القدر الواجب من الكفن هو ما يسرت عورة امليت ويواري بدنه ( ، )28وما
زاد على ذلك فمع اختالفهم يف األفضل فيه  ،إال أهنم متفقون أيضا على أن الزايدة فيه على جهة اإلستحباب .
وما يقوم به املتخصصون من وزارة الصحة بتجهيز املتوىف بفريوس كوروان  ،وتكفينه يف كيس مناسب حلالته
ومع ّد حلفظه من تسريب السوائل  ،هو أمر جائز شرعا  ،وكاف يف تكفني املتوىف  ،وال خيرج عن معىن الكفن الذي
أجازه الشرع عند احلاجة  ،بل تتأكد مشروعيته لعظم آاثره وأمه ية تبعاته  ،كما فيه صيانة حرمة امليت وسرت عورته ،
فإن فيه حفظا لنفس احلي من خطورة انتقال عدوى هذا الفريوس الذي مت إعالنه وابءً عامليا  ،وهو مقصد معترب شرعا

الغراء إىل نظم الوقاية وأساليب الرعاية
 ،بل هو من أهم املقاصد الكلية  ،وآكد الفروض الشرعية  ،وقد سبقت الشريعة ّ
 ،س ّدا ملادة الضرر  ،وحسما لذريعة األذى  ،ومراعاة للقرارات الحتياطية واإلجراءات الوقائية الىت اختدهتا املنظمات
املختصة يف التعامل مع مثل هذه احلاالت املعدية (.)29

املبحث الثالث  :حكم الصالة على مويت كوروان .
حث الشرع الشريف على حضور صالة اجلنازة  ،وندب اتباع اجلنازة حىت تدفن ورتب عليها األجر والثواب
وقد ّ

«م ْن
وجعلها من حق املسلم على أخيه؛ فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمَ :
ِ
ِ ِ
ِ
«مثْل اجلَبَـلَ ْ ِ
ني
صلِّي ،فَـلَهُ قِ َريا ٌ
َش ِه َد اجلَنَ َازةَ َح َّىت يُ َ
طَ ،وَم ْن َشه َد َح َّىت تُ ْدفَ َن َكا َن لَهُ ق َرياطَان» ،قيل :وما القرياطان؟ قالُ :
الع ِظيم ْ ِ
ني» (.)30
َ َ
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واختلف العلماء يف حكم الصالة على امليت كاختالفهم يف حكم غسله ،وقد نقل أن الصالة على امليت غري
الشهيد فرض كفاية على األحياء ابإلمجاع ،كالتجهيز والغسل والتكفني والدفن ،إذا فعلها البعض ولو واحدا سقط اإلمث
عن الباقني (. )31
وأن األصل يف صالة اجلنازة أن تكون على ميت حاضر موجود بني يدي اإلمام واملصلني ويكون امليت موضوعاً
على األرض جتاه القبلة  ،واختلف الفقهاء يف جواز الصالة على امليت الغائب:
▪ اشرتط احلنفية واملالكية على حضور جثة امليت بني يدي املصلني وبناء على ذلك ال تشرع عندهم
الصالة على امليت الغائب (.)32
▪ وأجاز الشافعية واحلنابلة يف املعتمد الصالة على امليت الغائب بشرطني (: )33
أوهلما :أَ ْن تَـْبـعُد بلد املتَ َّ
وىف عن بلد الصالة عليه ،ولو كانت املسافة بني البلدين دون مسافة القصر ،فإن كان
ُ
وىف يف بلد واحد؛ فال جتوز الصالة َّإال حبضور املتَ َّ
املصلون واملتَ َّ
وىف واملصلون يف مكان واحد ولو َك ُربت البلد ،إال إذا
ُ
ُ
عذر حضور املصلني ملكان الصالة على امليت؛ وذلك كما هو حاصل يف وقتنا هذا من تَ ُّ
تَ َّ
عذر حضور بعض املصلني
ٌ
للصالة على اجلنازة ال سيما يف أوقات حظر حركة التَّـنَـقُّل.
عني ،بل تصح
واثين الشرطني :اعتبار الوقت ،فالشافعية ال يقيِّدون صحة الصالة على امليت الغائب بوقت ُم َّ
عندهم الصالة على امليت الغائب ولو بـَعُ َد اتريخ وفاته ،بنيما قيَّد احلنابلة الوقت بشهر ِمن حني وفاته؛ وعلَّلوا أبنَّه ال
يعلم بقاء امليت من غري تالش أكثر من ذلك .وقد زاد الشافعية وحدهم شرطًا آخر ،وهو تقييد صحة الصالة على
ِ
ِ
فرضا خوطب به(. )34
يؤدي ً
امليت الغائب مبَ ْن كان من أهل فرضها وقت املوت ،أبن كان ُم َكلَّ ًفا؛ ألنه ّ
املبحث الرابع :حكم دفن مويت كوروان.
الدفن يف اللغة مبعىن املواراة والسرت يقال :دفن امليت واراه ،ودفن سره :أي كتمه ( ، )35ويف االصطالح :مواراة
امليت يف الرتاب ( . )36ودفن امليت املسلم فرض كفاية إمجاعا إن أمكن .وإذا مل ميكن :كما لو مات يف سفينة ،غسل
وكفن وصلي عليه مث ألقي يف البحر إن مل يكن قريبا من الرب .وتقدير القرب :أبن يكون بينه وبني الرب مدة ال يتغري فيها
امليت(.)37
وفرض كفاية على املسلمني ،ال يسعهم تركه عند
مفروضا لكل ميت،
فن اإلنسان وجعله حقًّا
ً
َ
شرع هللا تعاىل َد َ
َ
حق الدفن للميت ،حىت
اإلمكان ،ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر املسلمني ،ومل يكتف الشرع بفرض ِّ
فور التأكد من
شدَّد على سرعة استيفائه ،ودعا إىل املبادرة أبدائه ،وكان من مقتضى ذلك ولوازمه :تعجيل دفن امليت َ
41
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خروج روحه ،وقد مضت السنة النبوية  ،فعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال« :أَ ْس ِرعُوا
ِ
ِاب ْجلِنازِة؛ فَِإ ْن تَك ص ِ
ضعُونَهُ َع ْن ِرقَابِ ُك ْم» (.)38
احلَةً فَ َخ ْريٌ تـُ َق ِّد ُم َ
ك ِس َوى ذَل َ
وهنَا علَْي ِهَ ،وإِ ْن يَ ُ
ك فَ َشٌّر تَ َ
ََ
ُ َ
وال جيوز التخلص من جثث املتوفني بفريوس كوروان ابحلرق أو اإلذابة ،فإن ذلك ينايف تكرمي اإلنسان ،ويسلبه
خصوصيته اليت منحها هللا تعاىل له ،خوفًا من انتقال العدوى لألصحاء ،ملا فيه من إيذاء امليت وإهانته  ،ألنه حمرتم بعد
ابن
يب ،حدَّثنا ُ
موته كاحرتامه حال حياته  ،وحرمته بعد موته ابقية  .حدَّثنا ال َق ْعنَ ُّ
عبد العزيز بن حممد ،عن ْ
سعد -يعين َ
رسول هللا -صلَّى هللا عليه وسلم -قالَ « :كسر عظ ِم امليِ ِ
سعيد -عن عمرةَ ِ
ت َك َكس ِرهِ
بنت عبد الرمحن عن عائشة ،أن َ
ُْ َ ّ
َْ
ْ

حيّاً » حديث صحيح )39(.

الفصل الثالث  :اآلاثر العامة تتعلق مبرضى كوروان ووفياهتم .
املبحث األول  :حكم اعرتاض بعض الناس على دفن موتى كوروان يف املقابر العامة
اعرتاض بعض الناس على دفن موتى كوروان يف املقابر العامة هي ظاهرة سيئة ومشينة لصورة اجملتمع املسلم
الذي جيب عليه سرت امليت بعد وفاته  ،فقد ثبت علميا من واقع وزارة الصحة أن مريض كوروان واملتوىف هبا بعد موته ال
تنتقل عدواه إىل من ُييط به بعد انتقلت روحه إىل ابرئها  ،ووجب على اجملتمع املسلم أن يسارع ويبادر يف سرته
ودفنه وعدم التعريض جبسمانه  ،فهذا ابتالء من هللا سبحانه وتعاىل مثله مثل وابء الطاعون الذي نزل بكبار الصحابة
رضي هللا عنهم كسيدان عبد الرمحن بن عوف وغريه .
املبحث الثاين  :تعزية أهل املتويف مبرضي كوروان .
التعزية لغة :مصدر عزى :إذا صرب املصاب وواساه (،الصرب) عن كل ما فقدت؛ (أو حسنه)  ،ومنه قوهلم:
أحسن هللا {عزاءك؛ (كالتعزوة) ؛) كذا يف النسخ والصواب} كالتعزية (.)40
واصطالحا :اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف التعزية اصطالحا و املعىن واحد :
ذكر ابن عابدين  :وبِتـع ِزي ِة أَهلِ ِه أَي تَ ِ
ُّع ِاء َهلُْم بِِه (.)41
صبِ ِريه ْم َوالد َ
َ َْ َ ْ ْ ْ

ميت والْمص ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
الص ِرب بِو ْع ِد ْاألَج ِر والدُّع ِاء لِْل ِ
اب واَّال خمَْ ِشيَّةَ
ْ َ َ
َ ُ َ
وقال الدردير َ :و نُد َ
ب تَـ ْعزيةٌ أل َْهله َوه َي ا ْحلَ ْم ُل َعلَى َّ ْ َ
يب الْغَ ْ َري الْ ُم َميَّ ِز (. .)42
الْ ِفْتـنَ ِة َو َّ
الصِ َّ
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وع ِد ْاألَج ِر ،والتَّح ِذير ِمن الْ ِوْزِر ِاب ْجلزِع ،والدُّعاء لِْل ِ
ميت
و عرفها اخلطيب الشربيين ْ :األ َْم ُر ِاب َّ
لص ِْرب َوا ْحلَ ْم ُل َعلَْي ِه بِ ْ
ََ َ َ ُ
ْ َ ْ ُ
اب ِجب ِرب الْم ِ
ِابلْم ْغ ِفرةِ ،ولِْلم َ ِ
صيبَ ِة (. )43
ص َْ ُ
َ َ َ ُ
من خالل تعاريف فقهاء املذاهب ميكن تعريف التعزية أبهنا وسيلة مواساة وختفيف على أهل امليت ،واألجر
الذي ينتظرهم مقابل صربهم  ،و حتذرهم من الوقوع يف احلرام بسبب جزعهم و عدم رضاهم ابملصيبة  ،مع رفع
معنوايهتم بتحريك اإلميان فيهم  .واحلكم التكليفي هلا  :ال خالف بني الفقهاء يف استحباب التعزية ملن أصابته مصيبة
(.)44
ِِ
َن ر ُج ًال َكا َن َخيْتَلِ ُ ِ
َّيب
وقد دلت السنة الفعلية على مشروعية التعزيةَ .ع ْن ُم َعا ِويَةَ بْ ِن قُـَّرةََ ،ع ْن أَبيه :أ َّ َ
ف إ َىل النِ ِّ
ِ
ال لَه النَِّيب صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم« :أ ُِ
ِ
ِ َّ
َ َّ
يف
َحتبُّهُ؟»  ،قَ َ
َحبَّ َ
ال :أ َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم َوَم َعهُ ابْ ٌن لَهُ ،فَـ َق َ ُ ُّ َ ُ َ ْ َ َ َ
ك هللاُ َك َما أُحبُّهُ ،فَـتُـ ُو َّ
ال لَه رس ُ ِ
ال النَِّيب صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم« :أَين فَُال ٌن؟»  ،قَالُوا :اي رس َ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
ول هللا َم َ
ول هللا َ
ات ابْـنُهُ ،فَـ َق َ ُ َ ُ
َ َُ
ابْـنُهُ ،فَـ َق َ ُّ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ
وسلَّم« :أَو َال يسُّرَك أَ ْن َال َأتِْيت اباب ِمن أَبْـو ِ
اصةً أ َْم لَنَا
ك»  ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
ول هللاِ :أَلَهُ َخ َّ
اب ا ْجلَن َِّة إَِّال َجاءَ َح َّىت يـَ ْفتَ َحهُ لَ َ
َ ًَ ْ َ
ََ َ َ َُ
«ال بَ ْل لَ ُك ْم ُكلُّ ُك ْم»( ، )45فهذا احلديث يدل صراحة على ذهاب النيب صلى هللا عليه و سلم و
ُكلُّنَا؟ ،قَ َ
الَ :
تعزيته و مواساته و إدخال السرور على قلبه.
جاء يف خمتصر خليل  :فينبغي أن يستحب التعزية حينئذ لئال يتسخط املصاب بقضاء هللا تعاىل فيأمث وهللا
أعلم .انتهى (.)46
وورد يف كتاب األذكار لإلمام النووي :وهي مستحبة ،فإهنا مشتملة على األمرابملعروف والنهي عن
املنكر(.)47
و ورد يف كتاب الفروع :يستحب تعزية أهل املصيبة حىت الصغري ولو بعد الدفن (.)48
و حكى ابن قدامة يف كتاب املغين االتفاق على استحباب التعزية بقوله ويستحب تعزية أهل امليت ال نعلم يف
هذه املسألة خالفا (.)49
والشاهد  :أن التعزية حكمها االستحباب و الندب لألدلة السابقة و ألقوال العلماء رمحهم هللا.
واحلكمة من مشروعية التعزية أهنا حتقق مصاحل كثرية منها  :مواساة أهل امليت ومنها الدعاء له  ،ومنها األمر
ابملعروف و النهي عن املنكر .
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اختلفت آراء الفقهاء يف حكم اجللوس للتعزية يف مكان معني مثل أن جتعل خيمة أو يف فناء الدار أو
ختصيص مكان يف الشارع الستقبال املعزين :وانقسمت آراؤهم إىل رأ يني :
الرأي األول  :يرى أنه مل يرد نص صريح من الشرع بتخصيص مكان للتعزية.
الرأي الثاين  :يرى تعارض األحاديث و النصوص الشرعية يف هذه املسألة ،فمنها ما يظهر جواز اجللوس
للتعزية ،و منها ما يفيد املنع و عدم اجلواز.
و نتيجة هلذه اآلر اء اختلفت أقوال الفقهاء يف مسألة اجللوس للتعزية إىل قولني.
القول األول  :احلكم بكراهة اجللوس للتعزية و هو قول مجهور الفقهاء ( ، )50و استدلوا مبا يلي.
ِ
ِ ِ
ِ
صنِ َيعةَ الطَّ َع ِام بـَ ْع َد
استدلوا مبا رواه َج ِري ِر بْ ِن َعْب ِد َّ
اّلل الْبَ َجلى ،قال ُ « :كنَّا نـَعُ ُّد اال ْجت َم َ
اع إِ َىل أ َْه ِل الْ َميت َو َ
ِِ ِ
اح ِة»( ، )51قال السندي :قوله) كنا نعد (اخل .هذا مبنزلة رواية إمجاع الصحابة أو تقرير النيب صلى
َدفْنه م َن النيَ َ
هللا عليه وسلم  ،وعلى الثاين فحكمه الرفع على التقديرين فهو حجة (. )52

و استدلوا أيضا من املعقول :أن اجللوس و استقبال املعزين فيه جتديد للحزن ألهل امليت  ،و فيه تكليف
أهل امليت فوق ما يستطيعون خاصة إذا كانوا فقراء.
القول الثاين  :جواز اجللوس للتعزية :و هو رأي بعض احلنفية و املالكية و رواية عند احلنابلة  )53( ،و
استدلوا مبا يلي.
ِ
اّلل
س َر ُس ُ
ول َّ
ت « :لَ َّما قُتِ َل َزيْ ُد بْ ُن َحا ِرثَةََ ،و َج ْع َفٌرَ ،و َعْب ُد َّ
استدلوا حبديث َعائ َشةَ ،قَالَ ْ
اّلل بْ ُن َرَو َ
احةَ َجلَ َ
ف ِيف َو ْجهه ا ْحلُْز ُن »()54
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمِ ،يف الْ َم ْس ِج ِد يـُ ْعَر ُ
َ
يستفاد من هذا احلديث جواز اجللوس للعزاء بسكينة و وقار الستقبال املعزين (. )55
اّلل بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
صلَّى
اص رضي هللا عنه  ،قَال « :قََ ْربَان َم َع رسول َّ
و استدلوا أيضا حبديث َعْب ِد َّ
اّلل َ
ِ
ِ
ف،
ف َرسول َّ
صَر َ
صَرفْـنَا َم َعهُ ،فَـلَ َّما َحاذَى َاببَهُ َوقَ َ
صلَّى هللا َعلَْيه َوسلَّ َمَ ،وانْ َ
اّلل َ
هللاُ َعلَْيه َوسلَّ َم يـَ ْع ِين َميتًا فَـلَ َّما فَـَر ْغنَا ،انْ َ
ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
السالم ،فَـ َقال َهلَا َرسول َّ
ليها َ
فَإِذَا َْحن ُن ِاب ْمَرأة ُم ْقبِلَة ،قَال أَظُنُّهُ َعَرفَـ َها فَـلَ َّما ذَ َهبَ ْ
اّلل َ
ت ،إِذَا ه َي فَاط َمةُ َع َ
ِ
ِ
اطمةُ ِمن بـيتِ ِ
وسلَّم  :ما أ ْ ِ
ت إِلَْي ِه ْم َميتَـ ُه ْم أ َْو
رسول َّ
ك؟  ،فَـ َقالَ ْ
اّلل ،أ َْه َل َه َذا الْبَـْيت فَـَر َّمحْ ُ
ت أَتَـْي ُ
َخ َر َجك َاي فَ َ ْ َْ
َ َ َ
ت َاي ُ
ِ
ك بـلَ ْغ ِ
ِ
ك
ت َم َعاذَ َّ
َعَّزيْـتُـ ُه ْم بِِه ،فَـ َقال َهلَا َرسول َّ
اّللَ ،وقَ ْد ِمس ْعتُ َ
ت َم َع ُه ُم الْ ُك َدى؟  ،قَالَ ْ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َوسلَّ َم :فَـلَ َعلَّ َ
ِ
تَ ْذ ُكر فِيها ما تَ ْذ ُكر ،قَال :لَو بـلَ ْغ ِ
ور
ت َربِ َيعةَ َع ِن ال ُك َدى؟ فَـ َق َ
ت َم َع ُه ُم الْ ُك َدى فَ َذ َكَر تَ ْش ِد ً
يدا ِيف ذَل َ
ك ،فسأَلْ ُ
ْ َ
ال الْ ُقبُ ُ
ُ َ َ ُ
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ِ
ب » ( )56يستفاد من هذا احلديث أن فاطمة ذهبت تعزي أهل امليت يف بيتهم و هم جمتمعون فدل
يما أ ْ
فَ
َح َس ُ
على جواز اجللوس للتعزية (.)57
ومبا أننا يف زمن الوابء و هو معدي و خطري أنخذ ابلقول األول القائل ابلكراهة  :و ميكن أن يرتقي احلكم
إىل حترمي اجللوس إذا كان يهدد حياة األفراد  ،ابنتقال العدوى من املريض إىل األصحاء بسبب املخالطة واملصافحة
ابأليدي والسالم  .و كل هذا يدخل يف ابب املصاحل اليت جاءت الشريعة اإلسالمية حلفظها ويف مقدمتها حفظ
ِ
َّهلُ َك ِة
النفس قال هللا تعاىل َ { :وَال تَـ ْقتُـلُوا أَنْـ ُفس ُك ْم} {النساء  }29:وقال تعاىل َ { :وَال تـُ ْل ُقوا ِأبَيْدي ُك ْم إِ َىل التـ ْ
}{البقرة . }195 :

املصافحة يف التعزية يف زمن الكوروان
ما يالحظ يف املآمت املصافحة و املعانقة فما هو حكم الشرع فيها مع وضعنا احلايل يف زمن الكوروان
آخ ُذ بِيَ ِد
املصافحة يف التعزية يف احلاالت العادية ليست من السنة قال أبو داود االجااتين قلت ألمحد ُ
ِ ِ
ِ
الرج ِل ِيف التـ ِ
َّع ِزيَِة ،يُسلِ ُم َعلَْي ِه
تأْ
َمحَ َد أيْ ُخ ُذ بِيَ ِد َّ
َخ ْذ َ
الر ُج ِل ِيف التـ ْ
ت َملْ َأتْ ُخ ْذَ ،و رأَيْ ُ
ت ،وا ْن شْئ َ
َّع ِزيَة؟ قَال شْئ َ
ْ
ت أَ
َّ ُ
َوذَ َاك لِبُـ ْع ِد َع ْه ِدهِ بِِه(. )58
هذا يف احلاالت العادية ،أما يف زمن وابء الكوروان فالوضع خيتلف ،فالتعزية األصل فيها أهنا مستحبة ،و
ال أيمث املسلم برتكها  ،أما يف الوضع الوابئي فاحملافظة على النفس واجب ،فإذا نتج عن التعزية ابملصافحة ضرر ،
يتغري حكمها من االستحباب إىل احلرمة  ،خاصة إذا انتقل الوابء من حامل للمرض إىل أفراد كبار السن أو مرضى،
فيصبح اإلنسان حينئذ متسببا يف قتلهم ،و هو نوع من أنواع القتل يف الشريعة اإلسالمية و هو القتل ابلتسبب(.)59
املبحث الثالث  :زايرة قرب املتويف بكوروان .
اختلف احلكم يف زايرة قرب املتويف بكوروان بني الفقهاء  :وفيه فرعان:
األول :زايرة املقابر بوجه عام :
ت َهنَْيـتُ ُكم َع ْن ِزَايرةِ
أنه تندب للرجال زايرة القبورابتفاق كافة العلماء ،لقوله صلى هللا عليه وسلم« :إِِّين ُكنْ ُ
َ
ْ
وها فَإِ َّهنَا تُ َذ ّكُِرُك ِم ْاآل ِخَرةَ » (.)60
ور َ
الْ ُقبُوِر فَـ ُز ُ
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وتندب للنساء عند األحناف وجائزة عند اجلمهور ولكن مع الكراهة يف زايرة غري قرب النيب صلى هللا عليه وآله
َّ ِ
هتن على الصرب (.)61
وسلم؛ وذلك لِ ِرقَِّة
در َّ
قلوهبن وعدم قُ َ
الثاين :زايرة املقابر خصوصا يف ظل جائحة كوروان
اختلف الفقهاء فيها بني جميز ومانع.
فأصحاب القول األول :رأوا الندب وهم األحناف،ويسري هذا احلكم ابلندب أي استحباب زايرة املقابر قياسا على
جواز زايرة املقابر يف الظروف العادية إذا مل تكن هناك ظروف قهرية متنع من الزايرات خشية انتقال العدوي كما يف
جائحة كوروان .ومن أابح زايرة املقابر يف ظل كوروان رأى أنه يلزم الزائر ابإلجراءات الوقائية ابلتزام التباعد اجلسدي
وعدم املصافحة وهذا ما أفادت به دار اإلفتاء املصرية (.)62
القول الثاين  :وهناك رأي قال ابملنع احتياطا وحترزا من انتقال وانتشار العدوى بني زائري املقابر ،ودليله يف ذلك حديث
ضَرَر َوَال ِضَر َار .ووجه الداللة  :أن يف زايرة قبور املتوفني بوابء كوروان مظنة انتقال العدوى إىل األحياء  .ومن مقاصد
َال َ
الشريعة حفظ النفس  ،قال هللا تعاىل َ { :وَال تَـ ْقتُـلُوا أَنْـ ُفس ُك ْم} {النساء  }29:وقال تعاىل َ { :وَال تـُلْ ُقوا ِأبَيْ ِدي ُك ْم إِ َىل
َّهلُ َك ِة }{البقرة . }195 :
التـ ْ
ورأى أصحاب هذا الرأي أنه ميكن االستغناء عن الزايرة لقبور موتى كوروان ابإلكتفاء ابلدعاء هلم وقراءة القرءان
والصدقة عنهم حىت تنفرج هذا األزمة .
وبناء على هذا الرأي قامت مبادرات توعية لألهايل للوقاية من وابء كوروان وتشكلت جلان من بعض القرى
املصرية أمام املقابر ملنع زايرة املواطنني للحد من انتشار الفريوس(.)63
وكذلك اصدر تعميمامن قبل وزارة الصحة املاليزية ابإلتفاق مع مراكز الدينية احلكومية يف كل واليتها بعدم اإلقرتاب
والزايرة للمقابر اليت دفن فيها مصابو كوروان لوقت حمدود حىت يصدر تعميم آخر من قبل اجلهات املعنية املذكورة آنفا.
اخلامتة  :وفيها أهم نتائج البحث  .و التوصيات اليت يقرتحها الباحث.
 .1فريوس كوروان هي فصيلة واسعة االنتشار معروفة أبهنا تسبب أمراضاً ترتاوح من نزالت الربد الشائعة إىل

االعتالالت األشد وطأة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية ) (MERSومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد
الوخيم (السارس).
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 .2اختلف الفقهاء يف حكم عيادة املريض فمذهب اجلمهور أهنا سنة أو مندوبة ،وقيل :سنة كفاية ،وقيل :إهنا
مندوبة إذا قام هبا الغري وإال وجبت إال أنه يف الوقت نفسه شرع التحرز من األمراض املعدية ،فنهى عن زايرة
املريض مرضاً معدايً  ،ولكن األخذ ابألسباب مطلوب ،ولذا ميكن زايرة املريض مرضاً ُمعدايً مع احلذر وجتنب
الضرر كأن تسلم عليه ،وتكلمه دون الدخول إىل داخل حجرة العزل .

 .3ال يقدم أحد على أحد عند التزاحم على احلقوق يف عالج املصابني بفريوس كوروان املستجد إال مبرجح فمن
املرجح  :األسبقية  ،شدة االحتياج  ،زايدة رجاء احلياة بسبب العالج  ،زايدة رجاء الشفاء والربء عند تقدمي
العالج ،فإذا عدمت املرجحات أو تساوت يقرع بينهم .
 .4بني البحث كيف نتعامل مع املصاب بكوروان من حيث بيان آراء الفقهاء حول زايرة مريض كوروان بني اجلواز
واملنع ،احرتازا من انتقال العدوى.
 .5كشفت الدراسة عن حكم غسل وتكفني والصالة والدفن على موتى كوروان وبيان احلكم الفقهي اخلاص
هبذه املسائل.
 .6عاجلت الدراسة املوقف السليب لدي بعض قصار النظر حول منعهم دفن مريض كوروان وبينت واجب اجملتمع
حول سرت امليت ودفنه وعدم التشهري به.
 .7اجللوس للتعزية اختلف فيه العلماء بني اإلابحة و الكراهة فإذا كان فيه ضرر على النفس أو النظام العام فإن
حكمها ينتقل إىل التحرمي للمحافظة على النفس و هو مقصد شرعي.
 .8التعزية مشروعة مبدى حتقيقها للسالمة الصحية يف زمن الوابء و إال أصبحت حمظورة ُياسب عليها اإلنسان
يف الدنيا و األخرة .
 .9وجوب اإلحرتاز واتباع طرق الوقاية اليت دعت إليها منظمة الصحة العاملية لتفادي اإلصابة بفريوس كوروان
املستجد .
أظهرت الدراسة دور املؤسسة الصحية يف تعاملها مع مرضى كوروان واالستعدادات والتجهيزات اخلاصة
.10
مبداواة املرضى.
التوصيات :
بعد معايشة ملوضوع فقة اجلنائر وما يتعلق هبا يف ضوء جائحة كوروان ماليزاي منوذجا  ،يقرتح الباحث مجلة من
التوصيات تبني معاجلة الشريعة اإلسالمية آلاثر جائحة كوروان :
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 .1جيب أن تتضافر جهود الباحثني يف معاجلة القضااي املستجدة ومناقشة املشكالت املعاصرة والعمل على إجياد
احللول العملية هلا وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية .
 .2توجيه املزيد من العناية بعقد املؤمترات الدولية املتعلقة بـ " فريوس كوروان وخاصة الطبية والشرعية " .
 .3إنشاء مركز حبثي فقهي خيتص بدراسة فقه النوازل معاجلة وتوقعا .
 .4إن األخذ والرد واملناقشة يفضي إىل اكتمال التصور الصحيح  ،وهو ما يعين إعادة الطرح  ،والضبط للمسائل
يف النازلة السيما الفتاوى اجملمعية .
 .5وكما يوصي البحث بتعميق االجتهاد يف النوازل ابلتعاون اجلماعي العاملي عرب املؤسسات الدينية الكربى ،
وذلك ابالستكتاب العاملي لفقهاء العصر  ،مث الطرح واملناقشة لتكون القرارات مؤصلة
 .6الدعوة إىل إنشاء موسوعة شرعية شاملة متخصصة بفريوس كوروان جتمع مجيع املؤمترات واألحكام والبحوث
والفتاوى املتفرقة وترمجتها إىل اللغة اإلجنليزية لتعلم اإلنسانية عمق الشريعة اإلسالمية وعامليتها .
 .7تصحيح نظرة اجملتمع اخلاطئة إىل موتى كوروان  ،وأهنم يف مرحلة ابتالء وواجب اجملتمع أنه حتسينه إليهم بدفنهم
وعدم التشهرييهم.
 .8التنسيق مع اجلهات املعنية واملسئولة عن االحرتاز واحلماية من هذا الوابء بغسل امليت بكوروان وتكفينه ودفنه ،
فإذا أمكنه غسله مبا اليتنقل العدوى فقد وجب غسله  ،وإن تعذر ذلك فيلجأ حينئذ إىل التيمم .
 .9ضرورة التواصل بني اجلهات الطبية واهليئات الشرعية إلصدار الفتاوي الصحية يف حاالت األمراض الوابئية.
اهلوامش :
 .1فقه اللغة :ج 1ص ، 26ط :إحياء الرتاث العريب .
.2
.3

.4
.5

انظر  :لسان العرب :ج 1ص ،189ط :دار صادر واتج العروس من جواهر القاموس :ج 1ص،478
ط :دار اهلداية .
أخذت تعريف الوابء فريوس كوروان من موقع على شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت) ،
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelhttps://www.ilajak.com/blog/corona,
coronavirus-2019
symptoms-causes
Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19
Pejabat Kesihatan Daerah
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https://covid-19.moh.gov.my/semasa-kkm/122020/pengurusan- .6
pesakit-sblm-masuk-pusat-rawatan
 .7انظر  :حاشية رد احملتار ج 5ص  ، 248ط :دار الفكر والفواكه الدواين ج  2ص  ، 427ط :دار الفكر
واملدخل البن احلاج ج 1ص  130وما بعدها  ،ط :دار الرتاث ودليل الفاحلني ج  6ص  ، 33ط :دار
املعرفة وفتح الباري ج 10ص  ، 202ط :دار املعرفة واملغين ج  2ص  ، 449ط :مكتبة القاهرة واآلداب
الشرعية البن مفلح ج  2ص  ، 209ط :عامل الكتب .
 .8متفق عليه  .صحيح البخاري  ،ابب األمر ابتباع اجلنائز  ،ج  2ص  ، 71رقم احلديث  ، 1240 :ط:
دار طوق النجاة وصحيح مسلم  ،ابب من حق املسلم للمسلم رد السالم  ،ج 2ص ، 71رقم احلديث :
 ،2162ط :دار إحياء الرتاث العريب.
 .9صحيح البخاري  ،الباب الهامة  ،ج19ص ، 234رقم احلديث  ، 5771 :ط :دار طوق النجاة.
 .10املقصود ابلتزاحم هنا  :هو تدافع املرضى بفريوس كوروان املستجد أبعداد كبرية على املستشفيات لتلقي العالج
فتفوق األعداد طاقتها االستيعابية .
 .11جممع الفقه التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي يصدر توصيات ندوة "فريوس كوروان املستجد وما يتعلق به من
https://www.oic-،
شرعية"
وأحكام
طبية
معاجلات
oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
 .12صحيح مسلم  ،ابب حترمي إقامة اإلنسان من موضعه  ،ج 4ص ، 1714رقم احلديث 2177 :
 .13لسان العرب ،ج 5ص ، 3256ط :دار صادر .
 .14القاموس الفقهي لغةً واصطالحاً ،ص  ، 274ط :دار الفكر .
 .15املسند ،أمحد بن حنبل ،حديث رقم  ،ج 5ص  ،136ط :دار احلديث .
 .16انظر  :املبسوط،ج2ص ،58ط :دار املعرفة واالختيار لتعليل املختار ،ج1ص ،174ط :مطبعة احلليب
 .17أخرجه ابن ماجه يف سننه ،ابب ما جاء يف عيادة املريض ،حديث رقم  ، 461 / 1 ، 1433ط :دار
الرسالة العاملية .
 .18أنظر  :بلغة السالك ألقرب املسالك ج1ص ، 193ط :دار املعارف وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري
ج1ص ، 407ط :دار الفكر .
 .19املسند ،أمحد بن حنبل ،حديث رقم  ، 21240ج 5ص .136
 .20انظر  :احلاوى الكبري ،ج3ص ، 6ط :دار الكتب العلمية ومغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج
،ج1ص ، 332ط :دار الكتب العلمية و اجملموع شرح املهذب ج5ص ، 113ط :دار الفكر.
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 .21صحيح البخاري  ،ابب الكفن يف ثوبني ،حديث رقم ،1206ج 1ص ،425ط :دار طوق النجاة.
 .22جامع األمهات  ،ص  ،137ط :اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع.
.23
.24
.25
.26

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي  ،ج 1ص  ،240ط :دار الكتب العلمية.
التمهيد ملا يف املوطأ من معاين واألسانيد  ،ج 1ص ،377ط :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية .
التاج و اإلكليل  ،ج 3ص ،46ط :دار الكتب العلمية.
هتذيب اللغة ج 10ص ، 245ط :دار إحياء الرتاث العريب.

 .27املغين ج 2ص ،388ط :مكتبة القاهرة .
 .28انظر :االستذكار ج 3ص ، 16ط :دار الكتب العلمية واحلاوي الكبري ج 3ص ،20ط :دار الكتب
العلمية.
 .29فتاوى النوازل ،وابء كوروان  ،أ.د شوقي إبراهيم عالم مفيت الداير املصرية  ،ص.309-308
 .30صحيح البخاري ،ابب من انتظر حىت تدفن  ،ج2ص ، 87رقم احلديث ،1325 :ط:دار طوق النجاة.
 .31اجملموع ج 5ص ،212ط :دار الفكر.
 .32الدرر املختار مع حاشية ابن عابدين ج 2ص ، 208ط :دار الفكر.
 .33انظر  :هناية احملتاج ج 2ص ، 485ط :دار الفكر وشرح املنتهي ج 1ص ،363ط :املكتب اإلسالمي.
 .34انظر  :هناية احملتاج ج 2ص ، 485ط :دار الفكر وشرح املنتهي ج 1ص ،363ط :املكتب اإلسالمي.
 .35انظر  :لسان العرب ج 13ص ،155ط :دار صادر  .وخمتار الصحاح مادة " :دفن "  ،ج 1ص،106
ط :املكتبة العصرية .
 .36حاشية الدسوقي  ،407 / 1ط :دار الفكر .
 .37انظر :ابن عابدين  ، 598 / 1ط :دار الفكر والبدائع  ، 318 / 1والتاج واإلكليل على هامش مواهب
اجلليل  ، 208 / 2ط :دار الكتب العلمية وحاشية الدسوقي  ،408 ،407 / 1ط :دار الفكر .وروضة
الطالبني  ،131 / 2ط  :املكتب اإلسالمي وكشاف القناع  ،131 ،126 / 2ط :دار الكتب العلمية.
 .38صحيح البخاري  ،ابب السرعة ابجلنازة  ،ج 2ص ، 86رقم احلديث  .1315:صحيح مسلم ،ابب
اإلسراع ابجلنازة ،ج 2ص ،651رقم احلديث .944:
 .39سنن أيب داود  ،ابب يف احلفار جيد العظم  ،ج 5ص ،116ط :دار الكتب العلمية .
 .40اتج العروس  ،ج  39ص  ،38ط :دار اهلداية .
 .41الدر املختار يف حاشية ابن العابدين ج 2ص  ،239ط :دار الفكر.
 .42حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ،ج 1ص ،419ط :دار الفكر .
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 .43مغين احملتاج ج 2ص ، 41ط :دار الكتب العلمية.
 .44انظر  :أسىن املطالب ج  1ص  ،334ومغين احملتاج ج  1ص  ،355ط :دار الكتب العلمية وحاشية
الدسوقي ج  1ص  ،419ط :دار الفكر .وحاشية ابن عابدين ج  1ص  ،603ط :دار الفكر واملغين
البن قدامة ج  2ص  ،543ط :مكتبة القاهرة
 .45املعجم الكبري للطرباين  ،ج 16ص ، 26رقم احلديث .54 :
 .46مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل  ،ج 2ص  ، 230ط :دار الفكر.
 .47األذكار لإلمام النووي  ،ج  1ص ،148ط :دار الفكر .
 .48الفروع وتصحيح الفروع  ،ج 3ص ، 403ط :مؤسسة الرسالة .
 .49املغين البن قدامة  ،ج 2ص ، 405ط :مكتبة القاهرة .
 .50رد املختار على الدر املختار  ،ج 2ص ، 241اجملموع شرح املهذب  ،ج 5ص ، 306ط  :دار الفكر .
 .51مسند أمحد ابن حنبل  ،ج  11ص ، 505رقم احلديث  ،6905ط  :مؤسسة الرسالة .
 .52مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ،ج 5ص. 481
 .53الذخرية  ،ج2ص، 481ط دار الغرب اإلسالمي .
 .54سنن أيب داود  ،ج 3ص ،192رقم احلديث  ، 3122ط املكتبة العصرية .
 .55فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،ج3ص ، 168ط :دار املعرفة وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ،
ج8ص ، 96ط :دار إحياء الرتاث العريب
 .56سنن أيب داود  ،ابب يف التعزية ،ج 3ص  ، 192رقم احلديث . 3123:
 .57أحكام التعزية دراسة فقهية مقارنة  ،عادل مبارك مهدي املطريات  ،جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،
جامعة الكويت  ،السنة العشرون  ،العدد ستون مارس  2005ص257
 .58مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين ،ص 190و اجلامع لعلوم اإلمام أمحد  ،ج7ص ، 159رقم
، 757طدار الفالح .
 .59القتل ابلتسبب ،ما يؤثر يف اهلالك وال ُيصله ،أي أنه املؤثر يف املوت ال بذاته بل سببا فيه  ،فنجد الفقهاء
اختلفوا يف احلكم عليه فذهب املالكية والشافعية واحلنابلةإىل وجوب الكفارة يف القتل ابلتسبب إذا كان قاصدا
القتل  ،وذهب احلنفية إىل عدم وجوب الكفارة يف القتل ابلتسبب ،راجع املوسوعة الفقهية الكويتية 83/35 ،
ِ
المي وأدلَّتُهُ  ،ط :دار الفكر.7/5637 ،
والف ْقهُ اإلس ُّ
 .60مسند أمحد  ،رقم احلديث  ، 1236 :ج 2ص ،397ط :دار احلديث وصحيح مسلم  ،ابب استئذان
النيب  ،رقم احلديث  ، 106ج 2ص ،672ط :دار إحياء الرتاث العريب.
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 .61انظر :ابن عابدين  ،604 / 1ط :دار الفكر والشرح الصغري  ،227 / 1ط :دار املعارف وشرح البهجة
 ،120 / 2ط :املطبعة امليمنية وكشاف القناع  ،150 / 2ط :دار الكتب العلمية وغاية املنتهى / 1
 ،256ط :املكتب اإلسالمي واملغين  ،570 ،565 / 2ط :مكتبة القاهرة .
د/جمدي
–
املفيت
العيد.
يف
املقابر
 .62زايرة
https://www.elwatannews.com/news/details/4789871
د/جمدي
–
املفيت
.
العيد
يف
املقابر
 .63زايرة
https://www.elwatannews.com/news/details/4789871

عاشور
عاشور

املصادر واملراجع :
ِ
 .1أ .د .وهبة بن مصطفى ُّ ِ
ُّ َّ
أهم النَّظرَّايت
الز َحْيل ّي  ،الف ْقهُ
َ َْ
اإلسالمي وأدلتُهُ (الشَّامل لألدلّة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة و ّ

الرابعة (وهي الطبعة
الفقهيَّة وحتقيق األحاديث النَّبويَّة وخترجيها) ،ط :دار الفكر  -سوريَّة – دمشق  ،الطبعةَّ :
الثانية عشرة ملا تقدمها من طبعات مصورة) .
 .2ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (املتوىف1252 :هـ)  ،رد احملتار على

الدر املختار  ،ط :دار الفكر-بريوت  ،الطبعة :الثانية1412،هـ 1992 -م.
 .3ابن ماجة  -وماجة اسم أبيه يزيد  -أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (املتوىف273 :هـ)  ،سنن ابن ماجه ت
حممد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز هللا  ،ط :دار
األرنؤوط  ،احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد َّ -
الرسالة العاملية  ،الطبعة :األوىل 1430هـ  2009 -م ،عدد األجزاء. 5 :
 .4أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (املتوىف476 :هـ)  ،املهذب يف فقة اإلمام الشافعي  ،ط :دار
الكتب العلمية.
 .5أبو احلسن عبيد هللا بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن أمان هللا بن حسام الدين الرمحاين املباركفوري
(املتوىف1414 :هـ)  ،مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ،ط :إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء -
اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند ،الطبعة :الثالثة  1404 -هـ 1984 ،م
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 .6أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري ابملاوردي (املتوىف450 :هـ)  ،احلاوي
الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين  ،احملقق :الشيخ علي حممد معوض  -الشيخ عادل
أمحد عبد املوجود  ،ط :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان  ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ  1999-م .
 .7أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت ،الشهري ابلصاوي املالكي (املتوىف1241 :هـ)  ،بلغة السالك ألقرب املسالك
املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري (الشرح الصغري هو شرح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب
املسالك لِم ْذ َه ِ
ب ِْ
اإل َم ِام َمالِك)  ،ط :دار املعارف .
َ

 .8أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف (املتوىف684 :هـ)
،الذخرية،احملقق :جزء  :13 ،8 ،1حممد حجي ،جزء  :6 ،2سعيد أعراب ،جزء :12 - 9 ،7 ،5 - 3
حممد بو خبزة ،ط :دار الغرب اإلسالمي -بريوت ،الطبعة :األوىل 1994 ،م.
ِ
الس ِج ْستاين (املتوىف275 :هـ) ،
 .9أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّ
مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين ،حتقيق :أيب معاذ طارق بن عوض هللا بن حممد ،ط :مكتبة ابن
تيمية ،مصر ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  1999 -م .
 .10أبو زكراي حميي الدين ُيي بن شرف النووي (املتوىف676 :هـ)  ،األذكار  ،حتقيق :عبد القادر األرنؤوط رمحه
هللا  ،ط :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان  ،طبعة جديدة منقحة 1414 ،هـ  1994 -م
 .11أبو زكراي حميي الدين ُيي بن شرف النووي (املتوىف676 :هـ)  ،اجملموع شرح املهذب ((مع تكملة السبكي
واملطيعي))  ،ط :دار الفكر .
 .12أبو زكراي حميي الدين ُيي بن شرف النووي (املتوىف676 :هـ)  ،روضة الطالبني وعمدة املفتني  ،حتقيق :زهري
الشاويش  ،ط  :املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -عمان  ،الطبعة :الثالثة1412 ،هـ 1991 /م.
 .13أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف241 :هـ) ،مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،ط :دار احلديث – القاهرة،الطبعة :األوىل 1416 ،هـ  1995 -م.

 .14أبو عبد هللا حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكي الشهري اببن احلاج (املتوىف737 :هـ)  ،املدخل
 ،ط :دار الرتاث .
 .15أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (املتوىف463 :هـ)  ،التمهيد ملا
يف املوطأ من املعاين واألسانيد  ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي  ,حممد عبد الكبري البكري  ،ط :وزارة عموم
األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب  ،عام النشر 1387 :هـ
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 .16أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (املتوىف463 :هـ)  ،االستذكار
 ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي معوض  ،ط :دار الكتب العلمية – بريوت  ،الطبعة :األوىل1421 ،
– . 2000
 .17أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن (املتوىف855 :هـ) ،
عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،ط :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .
 .18أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري
اببن قدامة املقدسي (املتوىف620 :هـ)  ،املغين البن قدامة  ،ط :مكتبة القاهرة  ،اتريخ النشر1388 :هـ -
1968م .
 .19أحكام التعزية دراسة فقهية مقارنة  ،عادل مبارك مهدي املطريات  ،جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،
جامعة الكويت  ،السنة العشرون  ،العدد ستون مارس  2005ص.257
 .20أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،ط :دار املعرفة
 بريوت ، 1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي  ،قام إبخراجه وصححه وأشرف علىطبعه :حمب الدين اخلطيب  ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز .
 .21أمحد بن غامن (أو غنيم) بن سامل ابن مهنا ،شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي (املتوىف1126 :هـ) ،
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين  ،ط :دار الفكر  ،اتريخ النشر1415 :هـ 1995 -م .
 .22الدكتور سعدي أبو حبيب  ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا  ،ط :دار الفكر .دمشق – سورية  ،الطبعة:
الثانية  1408هـ =  1988م  ،تصوير 1993 :م .
 .23زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري ،زين الدين أبو ُيي السنيكي (املتوىف926 :هـ)  ،الغرر البهية يف
شرح البهجة الوردية  ،ط :املطبعة امليمنية.
 .24زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري ،زين الدين أبو ُيي السنيكي (املتوىف926 :هـ)  ،أسىن املطالب يف شرح
روض الطالب،ط :دار الكتاب اإلسالمي.
 .25زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (املتوىف666 :هـ)  ،خمتار الصحاح
،احملقق :يوسف الشيخ حممد ،ط :املكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بريوت – صيدا ،الطبعة :اخلامسة،
1420هـ 1999 /م .
 .26سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :هـ)  ،املعجم الكبري
 ،احملقق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،ط :مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة :الثانية .
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الرعيين املالكي
 .27مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ،املعروف ابحلطاب ُّ
(املتوىف954 :هـ)  ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل  ،ط :دار الفكر  ،الطبعة :الثالثة1412 ،هـ -
1992م .
 .28مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي (املتوىف1004 :هـ)  ،هناية احملتاج إىل
شرح املنهاج ،ط :دار الفكر ،بريوت  ،الطبعة :ط أخرية 1404 -هـ1984/م .
 .29مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي (املتوىف977 :هـ)  ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين
ألفاظ املنهاج  ،ط :دار الكتب العلمية  ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ 1994 -م.
 .30عب د هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي ،جمد الدين أبو الفضل احلنفي (املتوىف683 :هـ)  ،االختيار
لتعليل املختار  ،عليها تعليقات :الشيخ حممود أبو دقيقة  ،ط :مطبعة احلليب  -القاهرة (وصورهتا دار الكتب
العلمية  -بريوت ،وغريها)  ،اتريخ النشر 1356 :هـ  1937 -م .
 .31عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب (املتوىف429 :هـ)  ،فقه اللغة وسر العربية  ،احملقق :عبد
الرزاق املهدي  ،ط :إحياء الرتاث العريب  ،الطبعة :الطبعة األوىل 1422هـ 2002 -م .
 .32عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس ،أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب الكردي املالكي (املتوىف646 :هـ)
 ،جامع األمهات  ،احملقق :أبو عبد الرمحن األخضر األخضري ،ط :اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع  ،الطبعة:
الثانية1421 ،هـ 2000 -م .
 .33عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي (املتوىف587 :هـ)  ،بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع  ،ط :دار الكتب العلمية  ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م .
 .34حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،شرف احلق ،الصديقي ،العظيم آابدي (املتوىف:
1329هـ)  ،عون املعبود شرح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله
ومشكالته  ،ط :دار الكتب العلمية – بريوت  ،الطبعة :الثانية 1415 ،هـ .
 .35حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (املتوىف483 :هـ)  ،املبسوط  ،ط :دار املعرفة – بريوت
 ،اتريخ النشر1414 :هـ1993-م .
 .36حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف370 :هـ)  ،هتذيب اللغة  ،احملقق :حممد عوض
مرعب  ،ط :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت  ،الطبعة :األوىل2001 ،م .
 .37حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي (املتوىف1230 :هـ)  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ،ط:
دار الفكر .
55

)Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE
Vol. 8: No. 25 (Ogos 2022) page 33-57 | www.gbse.com.my | eISSN : 24621714

 .38حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي  ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري ،احملقق :حممد زهري بن انصر الناصر،ط :دار طوق النجاة (مصورة
عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ .
الزبيدي (املتوىف1205 :هـ)  ،اتج
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضىَّ ،
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
ّ .39
العروس من جواهر القاموس  ،احملقق :جمموعة من احملققني ،ط :دار اهلداية
 .40حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد هللا ،مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي (املتوىف:
763هـ)  ،اآلداب الشرعية واملنح املرعية  ،ط :عامل الكتب .
 .41حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد هللا ،مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي (املتوىف:
763هـ)  ،كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي  ،احملقق :عبد هللا بن عبد
احملسن الرتكي  ،ط :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1424هـ  2003 -مـ .
 .42حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوىف711 :هـ)
 ،لسان العرب  ،ط :دار صادر – بريوت  ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
 .43حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي ،أبو عبد هللا املواق املالكي (املتوىف897 :هـ)
 ،التاج واإلكليل ملختصر خليل ،ط :دار الكتب العلمية  ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ1994-م .
 .44حممد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (املتوىف1057 :هـ)  ،دليل الفاحلني
لطرق رايض الصاحلني  ،اعتىن هبا :خليل مأمون شيحا ،ط :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان
 ،الطبعة :الرابعة 1425 ،هـ  2004 -م .
 .45مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :هـ)  ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل
عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم = صحيح مسلم  ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي  ،ط :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت .
 .46مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيباىن مولدا مث الدمشقي احلنبلي (املتوىف1243 :هـ) ،
مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  ،ط :املكتب اإلسالمي  ،الطبعة :الثانية1415 ،هـ 1994 -م
 .47منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى (املتوىف1051 :هـ)  ،كشاف القناع
عن منت اإلقناع  ،ط :دار الكتب العلمية.
اإلنرتنت
الدولية
املعلومات
شبكة
على
 .48موقع
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirushttps://www.ilajak.com/blog/corona-symptoms-causes , 2019
56

:

Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)
Vol. 8: No. 25 (Ogos 2022) page 33-57 | www.gbse.com.my | eISSN : 24621714

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
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