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 قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب وأثرىا في المحافظة على النفس من مخاطر فيروس كورونا
 دراسة أصولية مقاصدية تطبيقية""

 د. عزيز ٤تمد علي ا٠تطري                                                        
 السعودية, -أستاذ أصوؿ الفقو ا١تشارؾ, قسم الشريعة ّتامعة اٞتوؼ                                                                               

 ّتامعة صنعاء. عضو ىيئة التدريس                                                                           

 : ملخصال
جاءت ىذه الدراسة لتبُت قاعدة مقدمة الواجب وما ٢تا من أثر ُب احملافظة على أحد ا١تقاصد الضرورية وىي 

 حفظ النفس من ٥تاطر فَتوس كورونا. 
ٍب أثرىا ُب  وقد تناولت الدراسة مفهـو القاعدة وأقسامها ,وأ٫تيتها وحكمها وعبلقتها با١تقاصد والوسائل,

 حملافظة على النفس من خبلؿ تطبيقاهتا ا١تعاصرة ا١تتعلقة بفَتوس كورونا.ا
وكانت ا١تناىج ا١تتبعة ُب الدراسة: ا١تنهج االستقرائي, والتحليلي ,والوصفي, إضافة إىل اٞتانب التأصيلي, 

 وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج لعل أ٫تها:
د الواجب , وأف ا١تراد بالواجب الفعل والًتؾ مًعا؛ باعتبار أف أف ا١تراد ٔتقدمة الواجب  ما يتوقف عليها وجو 

 ترؾ اٟتراـ يسمى واجًبا. 
تظهر أ٫تية القاعدة من ناحية فعل ا١تقدمات اليت تعُت على أداء الواجبات, وترؾ ا١تقدمات اليت تكوف مدخبًل 

 يات والذي منها حفظ النفس.للمنكرات, كذلك اعتنائها با١تقدمات والوسائل اليت يًتتب عليها حفظ الضرور 
يقع على عاتق ويل األمر اٗتاذ اإلجراءات الوقائية البلزمة من الفَتوس , وكذلك التخفيف من معاناة ا١ترضى 
من توفَت العبلج والطبيب اٟتاذؽ وا١تشاُب ومنع استغبل٢تم, وكذلك التوعية ٔتخاطر الفَتوس, ومعاقبة من 

قدمات لتحصيل الواجب األصلي وىو يعمل على نشره, أو ٮتالف قرارات ويل األمر ,وكل ذلك ٔتثابة ا١ت
 احملافظة على النفس. 

من أىم ا١تسائل ا١تخّرجة على القاعدة:  تعليق اٞتمع واٞتماعة ,واٟتجر الصحي, والعزؿ ,ومنع التجواؿ, 
ومعاقبة ناقل العدوى, وتوفَت األدوية وا١تستشفيات, والعبلج بالعقاقَت احملّرمة, وعدـ استغبلؿ ا١ترضى, وتشريح 

 اٞتثث ,وكشف ا١ترأة أماـ الطبيب, وغَتىا حفظًا لؤلنفس من ا٢تبلؾ.
 العقاقَت احملّرمة. ,كورونا ,اٟتجر, حفظ النفس, مقدمة الواجب الكلمات ا١تفتاحية:

 

 المقدمة: 
 , وبعد:وعلى آلو وسلماٟتمد هلل والصبلة والسبلـ على أشرؼ خلق اهلل سيدنا ٤تمد صلى اهلل عليو 

, وجعلها أٝتاؤه قد جعل لنا شريعة ٝتحاء, رضيها لعباده ٚتيًعا دوف ٘تييز وتقدست لو,فإف اهلل جل جبل
صاٟتة لكل زماف ومكاف بأحكامها الكلية, وقواعدىا األصولية اليت تعد سبلح الفقيو وا١تفسر وا١تفيت ُب فهم 

سائل والنوازؿ ا١تعاصرة وبناء الفروع على تلك القواعد, ومن تلك الفروع ا١تها, واستنباط األحكاـ الشرعية
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 د. عزيز ٤تمد علي ا٠تطري ...على النفس  قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب وأثرىا ُب احملافظة
 

ج رّ لعل  أىم القواعد األصولية اليت ٗتا١تستجد, و  19ومنها ا١تسائل والنوازؿ ا١تتعلقة بفَتوس كورونا كوفيد 
, ١تا ٢تا من أثر بالغ (ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب)عليها ا١تسائل والنوازؿ ا١تتعلقة هبذا الفَتوس قاعدة 

وبناء تلك الفروع اليت تعد  ,؛ الرتباطها با١تقاصد والوسائلن ٥تاطر ىذا الفَتوسعلى النفس م ُب احملافظة
بػػ )قاعدة ما ال يتم من ىنا وسم ىذا البحث  .ٔتثابة ا١تقدمات والوسائل للمحافظة على األنفس من ا٢تبلؾ

أصولية مقاصدية " دراسة  الواجب إال بو فهو واجب وأثرىا ُب احملافظة على النفس من ٥تاطر فَتوس كورونا
 ". تطبيقية
 : أسباب اختيار الموضوع 

عدـ وجود دراسة سابقة تناولت ا١توضوع من خبلؿ مقدمة الواجب ُب ْتث أكادٯتي مستقل, يتناوؿ  -1
 الفروع ا١تخّرجة عليها وا١تتعلقة بنازلة كورونا ا١تستجد.

اليت استجدت بعد انتشار ظهور حاجة ماسة إىل معرفة الكثَت من األحكاـ الشرعية لكل ا١تسائل  -2
 فَتوس كورونا.

ٖتديد الوصف الشرعي للقضايا والنوازؿ ا١تعاصرة؛ ال سيما ا١ترتبطة بالقواعد األصولية وا١تقاصد  -3
 الشرعية.

 : أىداف الموضوع 
 ا١تتعلقة بفَتوس كورونا وا١تخرّجة على قاعدة مقدمة الواجب. ها,وتأصيل بياف الفروع الفقهية -1
الكشف عن أثر قواعد أصوؿ الفقو ُب األحكاـ الفقهية ا١تتعلقة بالنوازؿ ا١تستجدة كنازلة كورونا  -2

 ا١تستجد, من خبلؿ قاعدة مقدمة الواجب. 
األفق بظهور فَتوس كورونا ا١تستجد,  ُبمعرفة األحكاـ الشرعية لعدد من ا١تسائل ا١تعاصرة اليت الحت  -3

 عة اإلسبلمية وصبلحيتها لكل زماف ومكاف.والذي من خبل٢تا يتضح مدى عمق الشري
 

 : أىمية الموضوع 
٤تاولة تقدمي ْتث متكامل معد بطريقة علمية أكادٯتية عن قاعدة مقدمة الواجب وبياف أثرىا ُب  -1

القضايا والنوازؿ ا١تعاصرة كنازلة كورونا, ومدى ارتباطها با١تقاصد والوسائل من خبلؿ سوؽ عدد من 
 لك. التطبيقات اليت توضح ذ

إضفاء قوة للفروع الفقهية ا١تتعلقة بنازلة كورونا ا١تستجد, من خبلؿ ٕتلية ا١توقف الشرعي ُب ىذه  -2
ما ال يتم  الفروع, وغَتىا من التطبيقات ا١تتعلقة هبذا الفَتوس ٗتر٬ًتا وتأصيبًل على القاعدة األصولية "

  ." الواجب إال بو فهو واجب
الفروع ا١تخّرجة على قاعدة مقدمة الواجب وا١تتعلقة بفَتوس كورونا رفد ا١تكتبة بدراسة علمية ُب  -3

 ا١تستجد.
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 : مشكلة البحث 
 : منها ,٬تيب البحث عن عدد من التساؤالت

 ؟ أقسامهاما ىي األصوليُت وما أ٫تيتها و  دما مفهـو مقدمة الواجب ا١تعترب عن -1
 ما عبلقة قاعدة مقدمة الواجب با١تقاصد والوسائل. -2
 ؟ ؟ واحملافظة على النفس ة مقدمة الواجب ُب مواجهة خطر فَتوس كوروناما أثر قاعد -3
ما ىي التطبيقات اليت ٯتكن أف ٗترّج وتبٌت على ىذه القاعدة واليت تعد ٔتثابة الوسائل وا١تقدمات  -4

 ؟ لتحقيق الواجب األصلي وىو اٟتفاظ على النفس
 ؟ هبا ١تواجهة ٥تاطر كوروناجراءات اليت ٯتكن لويل األمر القياـ ماىي الوسائل واإل -5
 : الدراسات السابقة 

 ,حد علمي واطبلعي على أي ْتث يتعلق بفَتوس كورونا ُبمنذ بدأت تسطَت ىذا البحث مل أقف 
لظروؼ  –وخاصة فيما يتعلق بدور قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو ُب ٖتقيق مقصد حفظ النفس, وشاء اهلل 

, فإذا بأقبلـ الباحثُت وىم كثر تسطر عن الوقت الذي كاف ٥تططًا لوالبحث أف أتأخر ُب استكماؿ ىذا  –
, وقد ٞتانب الفقهي دوف اٞتانب األصويلها كاف تركيزىا على اجل   َتة تتعلق بفَتوس كورونا؛ ولكنكث  اأْتاثً 

بالقواعد تعلق بالقواعد الفقهية, ومنها مرتبط , منها مْتاث اليت وقفت عليها ُب الواقعا من األرصدت عددً 
لنفس من تناوؿ دور قاعدة مقدمة الواجب ُب ٖتقيق مقصد حفظ ا ,ومل أجد ْتثًا مستقبًل متكامبًل  ,األصولية

 وٯتكن أف أذكر األْتاث اليت وقفُت عليها وىي على النحو اآلٌب : ٥تاطر فَتوس كورونا,
جد ُب روس كورونا ا١تستتطبيقات قاعدة الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخف على النوازؿ الفقهية لفاي -1

 , د. سعد الشربمي.العبادات والسياسة الشرعية
 ضوابط االجتهاد الفقهي ُب نوازؿ األوبئة كورونا ا١تستجد ٪توذًجا د. بدرية السويد. -2
 النظر االجتهادي ُب النازلة قبل االستقرار ُب تكييفها وباء كورونا ٪توذًجا د. عبدالرٛتن اٟتطاب. -3

ُب كل  فإهنات الثبلث منها ما ىو مرتبط بالقواعد الفقهية وأخرى باألصولية ورغم أف ىذه الدراسا
 األحواؿ بعيدة عن موضوع الدراسة.

 ٪توذًجا د. طارؽ العتييب.اسة الشرعية جائحة فَتوس كورونا أمقصد حفظ النفس وتطبيقاتو ُب السي -4
ُب أحد ىذه الدراسة تناولت  إذ هما؛بين اختبلفً ىناؾ ا فإف    بعنواف دراسيتوىذه الدراسة رغم ارتباطها 

ٖتّدث الباحث عن منزلة حفظ  بالسياسة الشرعية وأقساـ ا١تقاصد, وُب مبحث ثافٍ مباحثها ضوابط العمل 
النفس بُت ا١تقاصد الضرورية األخرى, ووسائل حفظ الشريعة ٢تذا ا١تقصد وجوًدا وعدًما, ٍب ذكر ثبلثة 

 تطبيقات فقط ُب باب السياسة الشرعية.
 :ُبوكل ما سبق مل يكن ٤تل ْتث ُب دراسيت فقد حصرت اٟتديث 
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, وأثرىا ُب ٖتقيق مقصد حفظ النفس من رتباط القاعدة با١تقاصد والوسائل, وامقدمة الواجب وأقسامها
عشر تطبيًقا وصًفا وتأصيبًل ووجو البناء على القاعدة  أكثر من ٜتسةواشتملت على  ,٥تاطر الفَتوس

 ىذه الدراسة عن الدراسة ٤تل اٟتديث ُب ىذا البند. ٯتّيزا وكل ىذ ,األصولية
 العويسي. ـ الفقهية ٞتائحة كورونا د. عيسىالقواعد األصولية ا١تتعلقة باٟتكم واألدلة وأثرىا ُب األحكا -5

حدى عشرة إولية, وقد ذكر فيها الباحث تكلمت عن القواعد األص ,وىذه الدراسة ىي أفضل ما وجدتو
مقدمة  -تتعلق باألحكاـ الفقهية ٞتائحة كورونا من ضمن ىذه القواعد القاعدة ٤تل دراسيت قاعدة أصولية 

بقصور تناوؿ قاعدة مقدمة الواجب  لكنو, وهبذه الدراسة يكوف الباحث قد فتح آفاًقا ١تن بعده, - الواجب
تطبيق الواسع عليها, صيل وال ال, فلم يتناو٢تا بشيء من التفصيل وال التأوغَتىا من القواعد كذلك ,شديد

تكاملة مستقلة عن مع أف كل قاعدة تصلح لدراسة م ,طبيق ٔتثاؿ أو مثالُت ُب القواعدكتفى بالتمثيل أو التا و 
 ١تن يأٌب بعده للدراسة. انو فتح آفاقً إالقواعد األخرى, وذلك سبب قويل 

 ي عنها بأنها:توقد تميزت دراس
  يتناسب مع البحث ُب ْتث أكادٯتي مستقل .تناولت القاعدة بالدراسة ا١تتكاملة ٔتا 
 .ًب الربط بُت القاعدة وبُت ا١تقاصد والوسائل 
  إبراز عدد كبَت من التطبيقات ا١تخّرجة على القاعدة واليت يتضح من خبل٢تا الدور البارز للقاعدة ُب

ُب ىذا  حديثيُب الدراسة السابقة ٤تل  أجده, وكل ىذا مل حملافظة على مقصد حفظ النفسٖتقيق ا
 البند.

ُب أبواب ٥تتلفة ُب ا١تعامبلت والعبادات والطهارة,  ةت اليت وقفت عليها فهي فقهية ْتتأما بقية الدراسا
 وال أجد مناسبة لسردىا ُب مثل ىذا البحث.

 : والمنهج المتبع في الدراسة منهجية البحث،
 : منهج البحث - أ

للفروع  وصفي باإلضافة إىل جانب التأصيلوال التحليلي, وا١تنهج الناقصاتبع الباحث ا١تنهج االستقرائي 
 والتطبيقات ا١تعاصرة ا١تتعلقة باٞتائحة ا١تخّرجة على القاعدة.

: تم التركيز على موضوع البحث وتجنب االستطراد وتم هج الذي اتبعو الباحث في الدراسةالمن - ب
 : دراسة الفرع وفق اآلتي

 ما أمكن ذلك . ووصفالفقهي ا١تخرّج على القاعدة و ذكر الفرع  -1
 والقواعد الفقهية. ,شرعي من الكتاب والسنة أو أحد٫تاالتأصيل ال -2
 بياف وجو بنائو على قاعدة مقدمة الواجب. -3
 أعزو اآليات وأبُت سورىا. -4
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فإف كاف اٟتديث ُب الصحيحُت أو أحد٫تا اكتفيت بذلك, وإف مل يكن ُب أي  ,ثٗتريج األحادي -5
 رى ا١تعتمدة, مع ذكر ما قالو أىل اٟتديث فيو.منهما خر جتو من ا١تصادر األخ

 العناية بقواعد اللغة العربية, واإلمبلء, وعبلمات الًتقيم . -6
 خطة البحث:

 : يتكوف البحث من مقدمة, و٘تهيد, ومبحثُت, وخا٘تة
والدراسات السابقة,  ا١توضوع, وأ٫تية البحث وأىدافو, ومشكلة البحث, ا١تقدمة: تشتمل على أسباب اختيار

 ومنهج البحث, وخطة البحث.
 : وقد تضمن على التعريف ٔتصطلحات العنواف, ُب أربعة فروع التمهيد:

 .التعريف بالواجب: الفرع األوؿ
 التعريف بقاعدة ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب.: الفرع الثاين

 التعريف ْتفظ النفس.: الفرع الثالث
 بفَتوس كورونا ا١تستجد. التعريف: الفرع الرابع

 :المبحث األول: قاعدة ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب، وفيو مطالب
 ا١تطلب األوؿ: صيغ القاعدة.

 .: أ٫تية القاعدةا١تطلب الثاين
 ا١تطلب الثالث: أقساـ القاعدة.

  .حكم قاعدة مقدمة الواجب ودليلو :ا١تطلب الرابع
 .سائلبالو ا١تطلب ا٠تامس: عبلقة القاعدة 

 .التعريف بالوسائل :الفرع األوؿ
 . بالوسائل: عبلقة القاعدة الثاينالفرع 

 القاعدة في المحافظة على النفس من خطر وباء كورونا.  أثرالمبحث الثاني: 
 . هماتعليق اٞتمعة واٞتماعة أو ترك :التطبيق األوؿ
 عدـ غسل موتى فَتوس كورونا من ا١تسلمُت.: التطبيق الثاين

 : إخراج الزكاة قبل حوالف اٟتوؿ لسد اٟتاجة.الثالثالتطبيق 
 .الصحي كإجراء وقائي اٟتجر الرابع:التطبيق 
 ". اٟتجر الصحي كإجراء عبلجي عزؿ ا١تريض بعد وقوع ا١ترض " :ا٠تامسالتطبيق 
 حظر التجواؿ.السادس: التطبيق 
 .معاقبة ناقل العدوىالسابع: التطبيق 
 .توفَت األدوية النافعة بإذف اهلل, والطبيب اٟتاذؽ, واإلمكانات البلزمة: الثامنالتطبيق 
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 .تشريح جثث ا١توتى التاسع:التطبيق 
 .منع بيع أي دواء لو تأثَتات جانبية :العاشرالتطبيق 
 منع استغبلؿ ا١ترضى ُب زمن الوباء. :عشر اٟتاديالتطبيق 
 ّرمة.استعماؿ العقاقَت واألدوية احمل :عشر الثاينالتطبيق 
 توعية اجملتمع ٓتطورة فَتوس كورونا. :عشر الثالثالتطبيق 
 اء.ألصح  اإفصاح ا١تصاب بإصابتو با١ترض وعدـ ٥تالطتو  :عشر الرابعالتطبيق 
 كشف ا١ترأة ا١تصابة با١ترض على الطبيب .   :عشر ا٠تامسالتطبيق 

 ا٠تا٘تة, وتتضمن أىم النتائج, وبعض التوصيات.
 ا١تصادر وا١تراجع.

: ويتضمن الحديث عن تعريفف الواجفب وحففل الفنفس، وكورونفا، العنوان التمهيد: التعريف بمصطلحات
 وسيخصص لكل واحِدمن ىذه المصطلحات فرًعا مستقًًل على النحو اآلتي:

 التعريف بالواجب: الفرع األول
:  رّبوا عنهاٜتسة أقساـ ع علىيقسمونو  فهم ,الواجب ىو أحد أقساـ اٟتكم التكليفي عند اٞتمهور

وىناؾ من عرّب عنها بالوجوب, والندب, واٟتظر,  ,(1)والتحرمي, والكراىة, واإلباحة ,باإل٬تاب, والندب
ووجو . (3)وا١تباح  ,وا١تكروه ,واحملظور ,وا١تندوب ,فريق ثالث عرب  عنها بالواجبوعرب   ؛(2)واإلباحة  والكراىة,

    أف يرد بطلب الفعل من ا١تكلف أو الًتؾ  منا١تتعلق بأفعاؿ ا١تكلفُت ال ٮتلو التقسيم أف خطاب الشارع 
 .(4)أو التخيَت

فريق إطبلؽ ما اختاره من : أف لكل  ٔتعٌت, , اعتبارية( التقرير والتحبَت) صاحب وا١تسألة كما أشار 
فاٖتد  ,اعتبار تعلقو بالفعل ٝتاه واجبً ا ا, ومن الحظفمن نظر إىل اعتبار ا١تصدر ا١تنبثق عنو ٝتاه إ٬تابً  ,األٝتاء

 .(5)اا واختلف اعتبارً ذاتً 
وذلك على  ,لكوف ْتثنا يتعلق ٔتقدمة الواجب فسنكتفي ىنا بتعريف الواجب ُب اللغة واالصطبلح اونظرً 

 : النحو اآلٌب
 : الواجب في اللغة

 :(6)للواجب في اللغة معنيان - أ
ڭ  ۇ   چ   : ومنػػو قولػػو ,ٔتعػػٌت سػػقط ," اٟتػػائط وجػػب " : الواجػػب ٔتعػػٌت السػػاقط فيقػػاؿ: األوؿ

 (.36اٟتج ) چۇ  
 ٔتعٌت لـز . ," وجب الشيء ":  يقاؿ ,يأٌب ٔتعٌت اللزـو: الثاين 

ا وا١تعٌت األوؿ ىو ا١توافق ِلما اصطلح عليو األصوليوف, وذلك ألنا نتخيل اٟتكم, أو الشيء الواجب جزمً 
 تعاىل.: وقع على ا١تكلف من اهلل  أي قد سقط,
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 في االصطًلح: - ب
 وأبدؿ البعض لفظ" .(7) ا على بعض الوجوه "ما يذـ تاركو شرعً  " بأنوعند األصوليُت الواجب  ؼر  عُ 

 .(9)"  ما يثاب فاعلو ويعاقب تاركو " : والبعض قاؿ ,(8)"اا مطلقً قصدً  " بلفظ بعض الوجوه "
ُب حالة إف مضى وقت يستطيع ا١تكلف فيو : قيد احًتازي  الذي أورده البيضاوي " اا مطلقً قصدً  " لفظ

, أو نسياف, أو موت, فإف ىذه الصبلة تكوف واجبة بناًء على  إيقاع الصبلة, لكنو مع ىذا التمكن تركها بنـو
لكنو ال يذـ ُب الشرع  شريطة اإلمكاف, اا موسعً ة تكوف واجبة ُب أوؿ الوقت وجوبً بأف الصبل : قوؿ الشافعية

 فالقصد ىنا يعٍت الًتؾ دوف عذر. ,(10)كاف دوف قصد ألف الًتؾ   على تركو؛
: لفظ عائد على الذـ, والذـ يكوف على كل من الواجب الكفائي وا١تخَت  وا١توس ع من وجو دوف  امطلقً 

أف الذـ  " امطلقً  "وجو, وعلى كل من الواجب ا١تضيق واحملتم والعيٍت من كل وجو, لذا فالقصد من لفظ 
 . (11)أو من ٚتيعها ,يكوف من بعض الوجوه

صبلة عن أوؿ الوقت وأتى هبا ُب آخره, ومن ترؾ ال؛ ألف من أخر زائد كسابقو - امطلقً  – وىو قيد
؛ كل ىؤالء ال يعتربوف تاركُت صبلة اٞتنازة مع إتياف غَته هبا إحدى ا٠تصاؿ ا١تخَت  فيها وأتى ببد٢تا, ومن ترؾ

 . (12)للواجب 
وترؾ ٚتيع ا٠تصاؿ ا١تخَت  فيها, وعدـ أداء  ,صبلة دوف أف يؤتى هباالوقت  وال يتصّور الًتؾ إال ٓتروج

 غَته لصبلة اٞتنازة ُب ظنو .
 : التعريف الراجح

 : " يعٍت الًتؾ دوف عذر؛ فالظاىر أف تعريف الواجب السليم من اإليرادات ىو القصد " ٔتا أف لفظ
 .   (13)" ا من غَت عذرما توعد بالذـ على تركو شرعً  "

 : شرح التعريف
       , فجميعها وا١تندوب وا١تباح ,ج بو من التعريف اٟتراـ وا١تكروهقيد خر  ما توعد بالذـ على تركو : -1

 ال يلحق تاركها الذـ.
لقيد أي ذـ ال يكوف من : قيد وبياف, بياف كوف الذـ ال يكوف إال من قبل الشرع, فخرج هبذا ا اشرعً  -2

 .  قبل الشرع
عدـ  –لوجود العذر  اذما شرعً , وإف مل يُ اؿ مًتوؾ النائم والساىي؛ ألهنماإلدخ: قيد  من غَت عذر -3

 .(14)ذماف إف تركا دوف عذريُ فإهنما  - القصد
 التعريف بحفل النفس.الثاني: الفرع 

 الحفل والتحفل والحفاظ في اللغة ألفاظ ترد على معاني مراعاة الشيء وعدم الغفلة عنو، وحراستو
اٟتفاظ: احملافظة قلة الغفلة, و والتحفظ:  مراعاة الشيء, يقاؿ : حفظت الشيء حفظًا,: اٟتفظ ُب اللغةف

 : ا١تراعاة واٟتراسة. , ومن ىذا يتضح أنو يراد باٟتفظ(15)على األمور واٟتراسة
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ف الروح ما بو اٟتياة, والنفس ىي اليت : إ : الروح الذي بو حياة اٞتسد؛ وىناؾ من قاؿ النفس ُب اللغة
 .(16)لهبا العق

 .(17): ا١تراد ٔتقصد حفظ النفس : صيانتها من التلف أفراًدا وٚتاعات وفي االصطًلح
أمر  إذ؛ (18): األنفس ا١تعصومة باإلسبلـ أو اٞتزية أو العهد أو األماف  األنفس ا١تراد حفظها ىي

واٟتياة إال هبا, فإذا فقدت   الدين والدنيا ا١تقاصد ا٠تمس الكلية اليت ال تستقيم مصاّب اإلسبلـ ْتفظها كأحد
وفوت اٟتياة, وكذلك  ,يزاف اٟتياة ومل تبق على استقامة, و٭تل االضطراب والفسادختل مامنها  كلها أو واحدةٌ 

قصاص والد يات وأل٫تية حفظ النفس مل يكتف اإلسبلـ بسن قوانُت اٟتدود وال ؛(19) فوت النجاة ُب اآلخرة
قوع ٔتا سواء كانت تلك التدابَت سابقة على الو  ,َت اليت تقيها من األذى, بل أمر بالتدابوالكفارات ٟتفظها

       وسواء كانت من جانب الوجود  ,وىي ما تسمى بالتدابَت العبلجية أو الحقة ,تسمى بالتدابَت الوقائية
شيًئا  وإذا حّرـ ,دمة أو وسيلة توصل للمحافظة عليوألف اإلسبلـ إذا أوجب شيًئا أوجب كل مق لعدـ؛أو ا
 . , وىذا ما سيتضح معنا الحًقا ُب مبحث التطبيقات بإذف اهلل تعاىلاألشياء اليت توصل إليو حر ـ

 التعريف بفيروس كورونا المستجد:الثالث: الفرع 
 : عرفت منظمة الصحة العا١تية فَتوس كورونا ا١تستجد بأنو

تًتاوح ما بُت نزلة  ,ألمراض ُب البشرب ُب ٣تموعة من ازمرة واسعة من الفَتوسات اليت  ٯتكن أف تتسب
 .(20) 19الربد الشائعة وبُت ا١تتبلزمة التنفسية اٟتادة الوخيمة سارس اليت تسبب مرض فَتوس كورونا كوفيد

 : 19تعريف مرض كوفيد
وأعراضو اٟتمى واإلرىاؽ والسعاؿ وضيق التنفس  ,ببو فَتوس كورونا ا١تكتشف مؤخرًايس دٍ عْ ىو مرض مُ 

 .(21)الرئويوااللتهاب 
ويظن أف , (22): التهاب ُب اٞتهاز التنفسي بسبب فَتوس تاجي جديدوعرفتو الندوة الفقهية الطبية بأنو
وىناؾ شبهات حوؿ  ولكن اٟتيواف ا٠تازف غَت معروؼ بشكل مؤكد, ,الفَتوس حيواين ا١تنشأ ُب األصل

 .(23)ا٠تفاش وآكل النمل
 بو فهو واجب.المبحث األول: قاعدة ماال يتم الواجب إال 

 : التعريف بقاعدة ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب المطلب األول:
 :مفهوم القاعدة

, وقد " الواجب " و " , أي أهنا ٚتلة مركبة من لفظ " ا١تقدمةدمة الواجب تتكوف من لفظُت اثنُتمق
واالصطبلح, ومن ٍب بياف سبق تعريف الواجب ُب التمهيد, ولذلك سنكتفي ىنا بتعريف ا١تقدمة ُب اللغة 

 ا١تعٌت ا١تقصود ٔتقدمة الواجب.
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مة في اللغة ـ بفتح معنى الُمَقدِّ : تأٌب بكسر الداؿ وفتحها, فمن فتحها : مقدمة اٞتيش, ٔتعٌت أولو, وقد 
يكن : ) لو فُتحت الد اؿ مل  , قاؿ البطليوسي(24)ٔتعٌت تقد ـ, وىذا يعٍت أف ا١تقد مة تتقدـ على غَتىا  الداؿ,

مو  .(26), وا١تقد مة من كل شيٍء أولو(25)(  ٟتًنا, ألف غَته قد 
 في االصطًلح:

قبل ذكر التعريف ُب االصطبلح البد من بياف ا١تفهـو العاـ للقاعدة بأنو لو أمر اهلل سبحانو وتعاىل 
تم توىذا األمر يكوف أمرًا ٔتا ال  فإنو يكوف آمرًا ٔتا ال يتم إال بو, فالصبلة أَمر اهلل سبحانو وتعاىل هبا, بشيِء؛

أو رفع حدِث, أو إزالة ٧تاسة, وكذلك استقباؿ القبلة, وغَت ذلك ٦تا ال تتم الصبلة  إال بو من طهارة,
 صحيحة وفق أمر اهلل إال بو.

ُب ىذه القاعدة واجب الفعل فقط أـ واجب  إال با١تقدمةبالواجب الذي ال يتم  ا١تقصودولكن ىل 
 ؟ ًعاالفعل والًتؾ م

بل ٬تعلونو شامبًل لواجب  ,الواقع أف علماء األصوؿ مل يقصروا الواجب على واجب الفعل فحسب
خطاب  قاؿ : ) إذوىذا ما أشار إليو اإلماـ الرازي ُب ٤تصولو  الفعل والًتؾ مًعا؛ ألف ترؾ اٟتراـ يسمى واجًبا,

ف كذلك, فإف كاف جازًما فإما أف يكوف طلب اهلل تعاىل إذا تعلق بشيء فإما أف يكوف طلًبا جازًما أو ال يكو 
استدؿ على ذلك بقوؿ اهلل  إذوظاىر النهي للتحرمي, , (27)(  الفعل وىو اإل٬تاب أو طلب الًتؾ وىو التحرمي

وىذا أمر باالنتهاء عما هنى اهلل عنو, وكما ىو معلـو أف األمر  (,7اٟتشر: ) چ ۀ   ۀ    ہ  ہچ : تعاىل
 النهي للتحرمي " : بقولو – رٛتو اهلل - وىذا ما قصده ,للوجوب, فتبُت أف االبتعاد عما هنى اهلل عنو واجبٌ 

 : )إما أف متحدثًا عن ضابط ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب - رٛتو اهلل –وقاؿ ابن اللحاـ . (28")
 .(29)يكوف باألداء لتربأ الذمة أو باالجتناب ليحصل ترؾ اٟتراـ إذ تركو واجب( 

 : )إال أنو ١تا وجب الكف عن فاسد الصبلة عند إرادة التلبس بالصبلة مثبًل  - رٛتو اهلل -وقاؿ ا١ترداوي 
 .(30) وجب ما ال يتم الكف مع التلبس إال بو, فلم ٮترج عما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب(

ومقدمة اٟتراـ ا١تقصود االبتعاد  فتبُت أف ا١تراد بالواجب ُب القاعدة يدخل فيو مقدمة الواجب ا١تراد فعلو,
 عنو كوف االبتعاد عما هنى اهلل عنو واجب.

 :بأنها وبناء على ما سبق يمكن تعريف مقدمة الواجب في االصطًلح
 .(31)ما يتوقف عليها وجود الواجب 

مثل:  ,: الوضوء مع الصبلة, والثاين مثل ,شرًعا, أو عقبًل, أو العلم بو, فاألوؿوالتوقف ىنا قد يكوف 
: أف يلتبس الواجب مع غَته, كمن ترؾ أحد الفروض ا٠تمسة وينسى عينو, فبل  مثل ,السَت للحج, والثالث

 .(32)مسةال يتحقق إال إذا أتى بالفروض ا٠ت بد أف يأٌب با٠تمسة؛ ألف العلم بكونو أتى بالفرض ا١تنسي؛
بالفعل والًتؾ, أي : بفعل ا١تأمور بفعلو, وترؾ ا١تنهي عنو؛ ألف ترؾ ا١تنهي عنو  :ووجود الواجب يتحقق 

 .- كما تقدـ - يسمى واجًبا
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 كقيد إلخراج ا١تندوب وا١تكروه.    " وجود الشيء أو الفعل " : ومل نقل ," الواجب " : وقلنا
 : من حيث وقت األداء إىل مقيد ومطلقالواجب  - رٛتهم اهلل -وقد قسم العلماء 

: األمر  : ما كاف وجوبو موقوًفا على حصوؿ مقدمتو, ْتيث يكوف األمر مقيًدا بتلك ا١تقدمة, مثلفا١تقيد
لة ُب االستطاعة, وٖتصيلها ليس باٟتج, مقيد ٔتقدمة وىي االستطاعة, فبل ٬تب ما مل توجد مقدمتو ا١تتمث  

ال الواجب, ومن ىنا قاؿ العلماء : ما ال يتم الواجب  ر أهنا من متممات الوجوب,ف, باعتباواجًبا على ا١تكل  
 .(33)إال بو فهو واجب 

 :صيغ القاعدة الثاني:المطلب 

وىي ٔتعٌت ما ال يتم الواجب إال بو فهو  منها : مقدمة الواجب, ىناؾ صيغ ٖتمل نفس معٌت القاعدة,
: ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب(  مقدمة الواجب, أي : ) - رٛتو اهلل - سنويقاؿ األ ,(34)واجب

وسيلة  " " إشارة إىل أف ا١تعٌت واحد, و أو " : للقاعدة بقولو ة" مرادف مقدمة الواجب فجعل عبارة " ,(35)
, والواقع أف ىناؾ عبلقة عمـو وخصوص ُتوىذه الصيغة كأهنا جعلت الوسيلة وا١تقدمة مًتادف. (36)" الواجب

ما : " منها كما سيأٌب معنا, وىناؾ صيغ يندرج فيها الندب فتكوف أمشل من القاعدة, -بُت الوسيلة وا١تقدمة 
وىي تشمل بالوضع السبب والشرط  ,وىذه الصيغة ذكرىا ابن السبكي ُب اإلهباج ,(37)ال يتم الشيء إال بو"

  , (39)" ما ال يتم ا١تأمور إال بو " و ,(38)بو مراًدا؛ على اعتبار أف األمر بالكل أمرٌ واٞتزء, إال أف اٞتزء ليس 
ومّثل , (41)" " ما يفتقر ا١تأمور بو إليو ُب وقوعو , وذكرىا اٞتويٍت بقولو :(40)" " ما ال تتم العبادة إال بو و

      , (42)يندرج فيو األمر بالطهارة: بافتقار صحة الصبلة إىل الطهارة كوف األمر بالصبلة الصحيحة  لذلك
؛ فيدخل الواجب وا١تندوب ٖتت ىذه الصيغ, فإف كاف األمر (43)ا بو "" ما ال يتم ا١تأمور إال بو يكوف مأمورً و

كاف مندوبًا, وينطبق اٟتكم ذاتو على ما ال يتم ا١تأمور بو إال   با١تأمور بو جازًما كاف واجًبا, وإف كاف غَت جازـٍ 
 .(44)أو ندببو من وجوب 

 : منها ,وىناؾ صنف ثالث من صيغ ىذه القاعدة تضمنت شروط إعما٢تا
" وجوب الشيء مطلًقا  , و(45)" ما ال يتم الواجب ا١تطلق إال بو وىو مقدور للمكلف فهو واجب "

ا١تقدور الذي ال يتم الواجب ا١تطلق إال بو " , و(46)" يوجب وجوب ما ال يتم إال بو وكاف مقدورًا
 .(47)واجب"

وىي قدرة ا١تكلف على  ,- وكما سيأٌب اٟتديث عنها - وشروط إعماؿ القاعدة واضحة ُب ىذه الصيغ
 وكوف الواجب مطلًقا وليس مقيًدا. القياـ هبذه ا١تقدمة,

 . (48)" واجب فهو بو إال الواجب يتم " ماال والصيغة اليت اشتهرت هبا القاعدة ىي
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 ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب قاعدةأىمية  الثالث:المطلب 
 تظهر أ٫تية قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب فيما يأٌب:

ويلـز لتحقيق  أف من أٝتى مقاصد الشريعة من تشريع األحكاـ ٖتقيق مصاّب العباد ودرء ا١تفاسد عنهم,
ىذه القاعدة ىنا من ناحية, الفعل  ىذا ا١تقصد االلتزاـ بأداء الواجبات واالبتعاد عن النواىي, وتظهر أ٫تية

كالسفر ألداء فريضة اٟتج عند االستطاعة, ومن ناحية الًتؾ  للمقدمات اليت تعُت على أداء الواجبات,
باعتبار ا٠تلوة مقدمة ١تا ىو أعظم, و٣تمل ؛ كًتؾ ا٠تلوة باألجنبية للمقدمات اليت تكوف مدخبًل للمنكرات,

فكانت  وىو ٖتقيق ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد عن الناس, ن مقاصد الشريعة,ىذا يًتتب عليو حفظ ١تقصد عظيم م
ترؾ  لو ولساغ تركها, للمكلف ٞتاز واجبة, تكن مل ولو ,(49)ألف الوسائل تتبع ا١تقاصد ىذه ا١تقدمات واجبة؛

أ٫تية  يزيد ُب  , وال قائل بذلك, وىذا ما(50)اواجبً  يكن مل الواجب ترؾ لو ساغ ولو عليها, لتوقفو الواجب,
 كوهنا ٖتافظ على أداء الواجبات ا١تلقاة على عاتق ا١تكلف فعبًل أو ترًكا.

تظهر أ٫تية القاعدة أيًضا من ناحية داللتها الواضحة على عدـ التكليف باحملاؿ, فبل تكليف با١تقدمات 
التخفيف على ا٠تارجة عن وسع ا١تكلف, وأيًضا ٢تا داللتها الظاىرة البينة من ناحية رفع اٟترج وا١تشقة و 

, فالقاعدة تتماشى مع أحكاـ (51)من ىذه ا١تقدمات إال ٔتا كاف داخبًل ُب االستطاعة  فا١تكلفُت, فبل يكلفو 
وىي هبذه الواقعية تدفع شبهة القوؿ : بأف الشريعة عبارة  الشريعة من حيث واقعيتها وعدـ بنائها على األوىاـ,

ريعة فيها من اليسر ودفع العسر ما ٬تعلها صاٟتة لكل زماف كوهنا تبُت  أف الش  ؛عن أوامر ٤تاؿ تطبيقها
 .(52)ومكاف

سواء   ,من ناحية بروز عبلقتها القوية واالحتجاج هبا لعدد من القواعد ةً تظهر أ٫تية ىذه القاعدة جلي  
احملظورات, : التابع تابع, والضرورات تبيح  كانت فقهية أو أصولية أو مقاصدية, من أمثلة القواعد الفقهية

مآالت األفعاؿ, وسد الذريعة, وغَتىا, ومن األمثلة ُب اٞتانب  :وغَتىا, ومن أمثلة القواعد األصولية
أهنا حفظت مقاصد الشرع األصلية ٔتقاصد تبعية, وعبلقتها بتحقيق ا١تقصد الشرعي من تشريع  ا١تقاصدي:

 .(53)وىكذا ات,اٟتكم وعدمو, واعتنائها باٟتاجيات ا١تًتتب عليها حفظ الضروري
 منها: ٚتيع فروض الكفايات, ,وتربز أ٫تيتها أيًضا من ناحية أف الكثَت من أبواب الفقو مبنية عليها

ووجوب تعلم أدلة القبلة, والوقت, واٞتهات ١تن  السعي ُب الكسب الذي يقيم بو العبد ما عليو من واجبات,
 .(54)٭تتاج إليها, وغَتىا 

 أقسام قاعدة مقدمة الواجب: الرابع:المطلب 
 :فهي تنقسم ,أقساـ عدة علىتنقسم مقدمة الواجب باعتبارات ٥تتلفة 

 .ومقدمة وجود مقدمة وجوب, :علىباعتبار نوع األمر  -1
: ا١تقدمة اليت تكوف سبًبا لوجود أو وجوب الواجب, ا١تقدمة اليت علىباعتبار نوع تعلق الواجب تنقسم  -2

 .الواجبتكوف شرطًا لوجود أو وجوب 
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  .: مقدمة الواجب ا١تطلق, ومقدمة الواجب ا١تقيدعلى اعتبار الواجب ا١تتعلق هبا تنقسم  -3
 : ٌبا كاآلبياهن

 أقسام مقدمة الواجب باعتبار نوع األمر المرتبط بها:  - أواًل  
 . (55)مة وجودمة وجوب, والثاين مقد  قسمُت : األوؿ مقد   علىتنقسم 

مة تكليف, لكن : وٖتصيلها غَت واجب على ا١تكلف باتفاؽ, وتسمى مقد   الوجوبمة مقد   - القسم األول
مة : وجوب الصبلة ُب الذ   مثل ,مة قد تكوف سبًباقد  ١تلو وجدت تعلق هبا شغل الذمة بتلك ا١تقدمة, وىذه ا

ا١تكلف  وتعلقها بذمة ,أو شرطًا : كوجوب الزكاة الذمة هبا, النشغاؿلدخوؿ وقتها, فالوقت ىو السبب 
 لتحقق شرطها ا١تتمثل ُب حوالف اٟتوؿ. 

نو يتوقف عليها إوىي تتعلق بصحة القياـ بالفعل وسقوطو من الذمة, أي :  : مة الوجودمقد   - القسم الثاني
 قسمُت: علىمة تنقسم مة غَت مشغولة بو, وىذه ا١تقد  فتصبح الذ   وجود الواجب وإيقاعو على صفة الكماؿ,

 ؛: كحضور اإلماـ, وىذا النوع, ليس ُب وسع ا١تكلف ٖتصيلو ليس ُب قدرة ا١تكلف القياـ هبا مة: مقد   األول
 وال يكلف بو باالتفاؽ.

 كالوضوء للصبلة, فهي واجبة على ا١تكلف لكوهنا ُب مقدوره. : : مقدمة ُب قدرة ا١تكلف القياـ هبا الثاني
 : بها أقسام مقدمة الواجب باعتبار نوع تعلق الواجب -ثانًيا 

 :قسمُت علىتنقسم هبذا االعتبار 
        مة اليت تكوف شرطًا لوجود ا١تقد   :الثاني مة اليت تكوف سبًبا لوجود أو وجوب الواجب,ا١تقد   - األول

 :  (56), وبياف ذلك كاآلٌبأو وجوب الواجب
مة يكوف الواجب من حيث وىذه ا١تقد   مة اليت تكوف سبًبا لوجود أو وجوب الواجب,ا١تقد   - القسم األول

والعكس  عليها, فإف عدمها يًتتب عليو عدـ وجود الواجب وصحتو, اوجوبو أو صحتو وجوًدا وعدًما متوقفً 
؛ والعبلقة (57)أو عاديًا لوجوب أو وجود الواجب مة تكوف سبًبا شرعًيا, أو عقلًيا,من ذلك ٘تاًما, وىذه ا١تقد  

وا١تسبب نإتة عن حكم شرعي, وُب الثاين عن حكم عقلي, وُب الثالثة عن اليت تربط ُب األوىل بُت السبب 
 حكم العادة أو العرؼ أو ٫تا مًعا.

مة يتوقف عليها الواجب من وىذه ا١تقد   مة اليت تكوف شرطًا لوجود أو وجوب الواجب,ا١تقد   - القسم الثاني
نعدـ ا ,وال يوجد الواجب, لكنو إذا انعدـناحية العدـ وليس من ناحية الوجود, فقد يكوف الشرط موجوًدا 

؛ والعبلقة اليت (58)أو عاديًا؛ لوجوب أو وجود الواجب الواجب, وىذه ا١تقدمة تكوف شرطًا شرعًيا, أو عقلًيا,
تربط ُب األوىل بُت الشرط ومشروطو نإتة عن حكم شرعي, وُب الثانية عن حكم العقل, وُب الثالثة عن 

 ٫تا مًعا.حكم العادة أو العرؼ أو 
 :  مة الواجب باعتبار الواجب المتعلق بهاأقسام مقدِّ  - ثالثًا

 مة الواجب ا١تقيد.مة الواجب ا١تطلق, ومقد  : مقد   قسمُت : األوؿ علىتنقسم هبذا االعتبار 
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: أنو ال يتوقف عليها وجوب  مة الواجب ا١تطلق, وىذه مقدمة وجود, ال وجوب, أيمقد   - القسم األول
 .(59)مة واجبة؛ لدخو٢تا ُب قدرة الكلفوإ٪تا وجوده فقط, وىذه ا١تقد  الشيء 

: أنو يتوقف فيها وجوب  مة للوجوب والوجود مًعا, أيد, وىي مقد  مة الواجب ا١تقي  مقد   - القسم الثاني
؛ ألف إ٬تاب ذلك على (60)مة ال ٬تب على ا١تكلف إ٬تادىاالشيء على ما توقف عليو وجوده, وىذه ا١تقد  

 ا١تكلف من باب التكليف ٔتا ال يطاؽ.    
 مة الواجب ودليلو: حكم مقدِّ الخامس: المطلب 

 : ٖترير ٤تل النزاع
 ف على :و : اتفق األصولي أواًل 

فبل ٬تب على ا١تكلف ٖتصيلهما, حىت يكوف , (62)أو سبب (61)أف وجوب الشيء إف كاف مقيًدا بشرط -1
وانتفاء موانعو ال ٬تب على ا١تكلف ٖتصيلها  وشروطو ألف أسباب التكليف مكلًفا بذلك الشيء؛

 . (63)إٚتاًعا
ليست ُب  : أي أف ا١تكلف ال ٬تب عليو ٖتصيل مقدمة الواجب ا١تطلق إذا كانت غَت ٦تكنة للمكلف, -2

قدمتو,  ومل يأمرنا بو ابتداء فكذلك م ,باحملاؿ اكونو تكليفً   ؛ألف التكليف بغَت ا١تقدور باطل مقدوره؛
 .(64)كا٠تلو عن اٟتيض والنفاس بالنسبة للصـو مل تكن واجبة

دث األصغر بالنسبة إف كانت مقدورة للمكلف, كالطهارة من اٟت وجوب مقدمة الواجب ا١تطلق, -3
ت عن ذلك القاعدة ذات العبلقة: " ما ال يتم الواجب إال بو وىو مقدور , وقد عربّ (65)للصبلة 

 .(66) " للمكلف فهو واجب
أي : ىل  ؟وجوب نفسو أـ دليل جديد خارج عنوو٤تل النزاع بُت العلماء ُب دليل إ٬تاهبا, أىو دليل ال

و ذلك الشيء من حيث يكوف ا٠تطاب الذي دؿ على وجوب الشيء دااًل أيًضا على وجوب ما يتوقف علي
صل  أو حج دوف التقييد مة للحج, فمن قاؿ مة للصبلة, والسفر مقد  : الطهارة مقد   فمثبًل  ؟الوجود أو ال

ختلف العلماء ُب ذلك على ا؟  ىل األمر بالصبلة واٟتج يوجب األمر با١تقدمات أو ال بالطهارة والسفر,
 : أربعة أقواؿ

أي :  ف ا٠تطاب الداؿ على وجوب الشيء يدؿ على وجوب ما يتوقف وجوده عليو مطلًقا,إ:  القول األول
, اشريطة أف يكوف ا١تكلف قادرًا على القياـ بفعلو, وأف يكوف الواجب مطلقً  (67)سواء كاف سبًبا أو شرطًا 

 . (68)وىذا القوؿ ٞتمهور علماء األصوؿ
 ف ا٠تطاب الداؿ على إ٬تاب الشيء يدؿ على إ٬تاب السبب مطلًقا دوف الشرط مطلًقا,إ : القول الثاني

ألف الشرط ؛ رتباطًا بو من شرطو,ا, وقد عللوا رأيهم بكوف سبب الشيء أقوى (69)وىذا الرأي لبعض ا١تعتزلة
 . (70)ُب حُت أف السبب مؤثر فيو ُب حالة الوجود والعدـ ,مؤثر فيو ُب حالة العدـ فحسب
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متو إف كانت شرطًا شرعًيا فقط؛ ف ا٠تطاب الداؿ على إ٬تاب الشيء يدؿ على إ٬تاب مقد  إ:  القول الثالث
فبل يدؿ ا٠تطاب على غَت إ٬تاب الشيء فقط, وىذا ما  شرطًا عاديًا أو عقلًيا أو سبًبا مطلًقا؛فإف كانت 

 .(71)ذىب إليو بعض العلماء
رفت شرطيتو من الشارع فقط؛ فعدـ إ٬تابو با٠تطاب ا١توجب : أف الشرط الشرعي عُ  ومستند ىذا القوؿ

 ؛وتركو يؤدي إىل بطبلف ا١تشروط ك موجب لًتكو,وذل ف عنو وعدـ التفاتو إليو,للمشروط يوجب غفلة ا١تكل  
والعادي فبل يسبب , فلـز من ذلك أف يكوف ا٠تطاب ا١توجب للمشروط موجًبا لو أيًضا؛ أما الشرط العقلي

راف بفعلو, فلم يكن كِ ذَ ا وتُ ألف الرابطة فيو عقلية أو عادية, و٫تا قائمتاف دائمً  ؛عدـ تعلق ا٠تطاب بو غفلة عنو
 .(72) على وجوهبما ضرورة لتعلق ا٠تطاب هبما, فلم يكن ا٠تطاب دااًل ٙتة من 

ومل يقولوا بإ٬تابو  ,تعرؼ سببيتو إال بالشرع ,: بأف ىذا ا١تستند منقوض بالسبب الشرعي فلم و٬تاب عليو
 .(73)فانتفى دليلهم وبطلت دعواىم 

مقدمتو سواًء كانت سبًبا أو شرًطا ف ا٠تطاب الداؿ على إ٬تاب الشيء ال يدؿ على إ٬تاب إ:  القول الرابع
 .(74)وابن اٞتوزي  مطلًقا, وىذا القوؿ ٤تكي عن ا١تعتزلة,

: بأف ا٠تطاب أ٨تصر ُب إ٬تاب الشيء ومل يتعرض إىل إ٬تاب ما سواه, وإ٬تاب ا١تقدمة بنفس  وعللوا قو٢تم
 ألنو مل يقتض ذلك. ا٠تطاب باطل؛

إليو اٞتمهور ُب القوؿ األوؿ لقوة أدلتهم وسبلمتها من االعًتاض ما ذىب  - واهلل تعاىل أعلم - والذي يًتجح
 :  وىي على النحو اآلٌب

ھ  ھ   ھ  ھ  ے    چ : قولو سبحانو وتعاىل ُب شأف ا١تنافقُت  :أواًل   (٦٤التوبة: ) چہ  
لقاموا ٔتا ال يتم : أف اهلل سبحانو وتعاىل قد بُت أف ىؤالء ا١تنافقُت لو أرادوا ا٠تروج للجهاد,  وجو االستدالؿ

وا٠تروج للجهاد واجب وال ٯتكن القياـ بو وامتثالو إال بالقياـ ٔتا ال  ؛(75)ا٠تروج إال بو من ٕتهيز العتاد والعدة 
والذـ ال يكوف إال على ترؾ واجب, , (76)واآلية تدؿ على ذـ ا١تتخلفُت يتم إال بو من استعداد وإعداد العدة,

 .إال بو يكوف واجًبا - اٞتهاد – فدؿ  على أف ما ال يتم الواجب
أف الواجب ال يتحقق إال بشرطة, والقوؿ بأف اإل٬تاب ٤تصور ُب ا١تشروط دوف الشرط يًتتب عليو  : ثانًيا

 ف :راجواز ترؾ الشرط وطلب ا١تشروط, فيلـز من ذلك أم
لتوجو  اأمور بو مطلوبً حصوؿ التناقض بكوف ا١ت - والثاين ,وألنو ال ٭تصل بدوف شرط بو؛ ترؾ ا١تأمور -األوؿ 

 .(77)وغَت مطلوب لعدـ طلب شرطو؛ فثبت أف ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب  ا٠تطاب إليو,
نعدـ الشرط افإف  ,ألنو ال يتحقق إال بتحقق شرطو ؛أف التكليف بأداء ا١تشروط بدوف شرطو ٤تاؿ - ثالثًا

, وىذا يدؿ على أف صحة أداء (78)شرًعا باالتفاؽوىذا تكليف باحملاؿ وىو ال يقع وباطل  نعدـ ا١تشروط,ا
 , ما مل ال يتحقق االمتثاؿ الصحيح ألدائو.وا١تأمور بو متوقف على ٖتقق شرط
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, - شرطو –دؿ على إ٬تاب مقدمتو  - ا١تشروط –بو  فتبُت ٦تا سبق أف األمر الداؿ على إ٬تاب ا١تأمور
بو من شرطو؛ ألف الشرط يرتبط  ارتباًطالشيء أقوى ومن باب أوىل يدؿ على إ٬تاب السبب باعتبار أف سبب ا

 , واهلل تعاىل أعلم.(79)ُب حُت أف السبب يرتبط بو من جهتُت بو من جهة واحدة,
رجحنا القوؿ األوؿ القائل بأف ا٠تطاب الداؿ على وجوب الشيء يدؿ على وجوب ما يتوقف  وإذ

 : ُتوجوده عليو مطلًقا, فقد اشًتطوا ُب وجوب ما ال يتم الواجب إال بو شرط
ا على حصوؿ غَت معلق على حصوؿ ما يتوقف عليو, فإف كاف معلقً  : أي ,ا: أف يكوف الوجوب مطلقً  األوؿ

 .(80)و فهو غَت ملـزما يتوقف علي
ا للمكلف, بأف يكوف ُب وسع ا١تكلف اإلتياف بو,  : أف يكوف ما يتوقف عليو الواجب مقدورً  الشرط الثاين

ا للمكلف فبل ٬تب عليو ٖتصيلو, وال يكوف والسَت إىل مكة للحج, فإف مل يكن مقدورً  ,كالوضوء للصبلة
 لك.وقد سبق التمثيل لذ ,(81)ا بوجوب الواجب ا١تطلقواجبً 

 : عًلقة القاعدة بالوسائل :المطلب الخامس
        , وىي ُب األصل:(82)وسائل :ها الغَت, وٚتع إىل هبا يتقرب ما  :لغة والوسيلة : تعريف الوسيلة - أ

 .( 83)ما يُػتَػَوص ل بو ِإىل الشيء ويُػتَػَقر ب بو وا١تراد بو 
 .(84)ا١تقاصد  إىل ا١تفضية الطرؽ : الوسيلة في االصطًلح

 على وإ٪تا تقصد تبًعا كوهنا تؤدي إىل ٖتصيل غَتىا ويتضح من التعريف أف الوسيلة ليست مقصودة لذاهتا؛
كالسَت بالنسبة للحج؛ فالسَت إىل مكة وسيلة ألداء اٟتج؛  األكمل, فإف فاتت فات ا١تقصود األصلي؛ الوجو

 والوسيلة مقصودة تبًعا.فبل ٯتكن تأدية اٟتج بدوف السَت إىل مكة, فاٟتج مقصود أواًل, 
       فهي خادمة للمقصد, وتؤدي إليو, وتكملو؛  الوسيلة وا١تقصد؛ بُت اوثيقً  اىناؾ ارتباطً وا٠تبلصة : إف 

 أحكاـ للوسائل"  : قيل ولذلك ,إذا انعدـ ا١تقصد؛ فبل حاجة إلعما٢تاو  ,بدوهنافبل ٯتكن استيفاء ا١تقصد 
 .(85)" ا١تقاصد
  : بوسائل المقاصد عًلقة القاعدة الثاني:الفرع 

     ا١تقدمة تشمل على طلب الفعل ؛ ألف : ما يتوقف عليها وجود الواجب سبق أف ذكرنا أف ا١تقدمة
ا١تقاصد, وا١تقاصد  إىل ا١تفضية : الطرؽ إال بو؛ وبأف الوسيلة -  أو ترًكافعبًل  - أو الًتؾ, الذي ال يتم الواجب
لب أو ا١تفاسد اليت تدرأ, أي : أف طلب الفعل أو الًتؾ مطلوب, وىنا ٧تد ىي ا١تصاّب اليت تتحقق باٞت

  ( 86)-كما تقدـ -بل ىناؾ من عرب عن ا١تقدمة بوسيلة الواجب , التوافق
 ؟ ؟ أـ ال فامًتادف لفظاف لكن ىل معٌت ذلك أف ا١تقدمة والوسيلة

ف إ: أي والوسيلة أعم مطلًقا,ىناؾ نسبة أو عبلقة عمـو وخصوص مطلق, فا١تقدمة أخص من الوسيلة, 
 وليس كل وسيلة مقدمة. ألهنا مسلك يوصل إىل ا١تطلوب ويفضي إليو, كل مقدمة وسيلة؛
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ف كل واجب مطلق يتوقف حصولو إ:  فا١تقدمة يتوقف على حصو٢تا حصوؿ ا١تقصود والعكس؛ أي
١تسافة, ُب حُت أف كاٟتج واجب؛ ال يتحقق إال ْتصوؿ مقدمتو وىي السَت للحج وقطع ا على مقدمتو,

وإ٪تا يتحقق  فقد يتوقف عليها, وقد ال يتوقف عليها, الوسيلة ال يتوقف عليها حصوؿ ا١تقصود على إطبلقو؛
فا١ترأة حُت تضرب برجلها با٠تلخاؿ, يؤدي إىل انتباه الرجاؿ ونظرىم إليها فهذا يسمى  .(87)بوسيلة أخرى

لفتنة هبا, وما يًتتب على ذلك من فعل الفاحشة؛ وال يطلق من مسالك ا اأو مسلكً  اوسيلة باعتبار ذلك طريقً 
وإ٪تا قد  على مسألة النظر والضرب با٠تلخاؿ, االفاحشة هبا ليس متوقفً  وفعلألف الفتنة  على ذلك مقدمة؛

 , وىذا يوضح أف الوسيلة أعم من ا١تقدمة.(88)٭تصل بدونو
 : منها أمور، فيوتشترك المقدمة مع الوسيلة 

؛ فالوسيلة مستقلة عن ا١تقصد ومتقدمة عليو, (89)منهما مستقلة عن األصل, ومتقدمة عليو أف كبًل  - أ
رٛتو  - من األصل, قاؿ الزركشي اوكل منهما ال تعد جزءً  وا١تقدمة مستقلة عن الواجب ومتقدمة عليو,

 داخل فيو". متقدمة عليو, ٓتبلؼ اٞتزء فإنو خارجة عن الشيء,ا عرب بعضهم عنو با١تقدمة؛ ألهن" - اهلل
سقوط  - ٔتثابة الواجب لغَته, فإذا سقط وجوب ا١تقصود األصلي - الوسيلة أو ا١تقدمة - منهما أف كبًل  - ب

الواجب  ) وسيلتو أو مقدمتو - أو زوالو أو انعدامو أو تعذر إ٬تاده؛ سقطت - ا١تقصد أو الواجب لذاتو
وانعداـ ا١تتبوع يًتتب عليو انعداـ التابع؛ وألف  منهما تابع ١تتبوع, تبًعا لو, ووجو ذلك أف كبًل  -(  لغَته

, وللقاعدة (90)يوجد بوجوده وينعدـ بانعدامو ا١تقصود للتابع ٔتثابة العلة للحكم يدور معو وجوًدا وعدًما,
 ا, فكاف العمل با١تقصود األصلي واجبً (91)" : " التابع يسقط بسقوط ا١تتبوع الفقهية اليت تنص على أف

 ١تقصود تبًعا واجب لغَته.والعمل با ,لذاتو
 ؛وأ٫تها ,ف ىناؾ صلة قوية بُت الوسائل ومقدمة الواجب؛ كوف الثانية تتعلق بأقوى الوسائلإوا٠تبلصة : 

؛ ولعل من عرب عن صيغة ا١تقدمة (92)الوسائل اليت يتوقف عليها ٖتقيق ا١تقصود أو وقوعو, ْتيث ال يقع إال هبا
 .بينهمانظر إىل ىذا اٞتانب ا١تشًتؾ  (93)" وسيلة الواجب بػ "

مة فعل الواجب أو وجوب ترؾ احملّرـ؛ فا١تقصود إف  وما يهمنا ىنا ىي مقد   مات,وىذه العبلقة تعم أنواع ا١تقدّ  
واجب  كاف  نة فهي واجبة, وبا١تقابل ا١تقصود إفإال بوسيلة أو مقدمة معيّ  ٖتقيقو ُب الواقع كاف واجًبا وال يتم

 .(94)مة معينة فهي واجبةؾ إال بالقياـ بوسيلة أو مقد  وال يًت  ,الًتؾ
 .كورونا فيروس  القاعدة في المحافظة على النفس من خطر  أثر :المبحث الثاني

ال شك أف لقاعدة مقدمة الواجب أثرًا كبَتًا ُب سبيل احملافظة على النفس من ٥تاطر وباء كورونا, سواء 
يكوف القياـ هبا منوطًا بقرارات تتخذ من ويل األمر أو من ينيبو عنو, ُب أبواب العبادات أو غَتىا؛ منها ما 

ومنها ما يقع على عاتق مؤسسات اجملتمع ا١تدين من توعية وغَتىا, أو على عاتق األفراد كااللتزاـ بكل 
 ,ّبمن أعلى ا١تصا عليها, واحملافظة يمقصد شرعي أصل اإلجراءات االحًتازية, ذلك ألف احملافظة على األنفس

, وأثر ىذه القاعدة واضح لتحقيقو البلزمةوىذا الواجب ال يتحقق ُب زمن الوباء إال باٗتاذ الوسائل وا١تقدمات 
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جلي ُب احملافظة على النفس, وتزداد وضوًحا من خبلؿ تطبيقاهتا الكثَتة, اليت سوؼ نسوقها تباًعا, وذلك 
 :على النحو اآلٌب 
 هما :ترك أو عةتعليق الجمعة والجما التطبيق األول:

هل ٬توز لويل فثبت طبًيا أف التجمعات يًتتب عليها انتشار العدوى بوباء كورونا, فإذا كاف األمر كذلك 
صبلة اٞتمعة واٞتماعة ُب ا١تساجد ُب فًتة الوباء ؟ وىل ٬توز للناس ٕتنب صبلة اٞتمعة واٞتماعة  تعليقاألمر 

 ؟ ُب ا١تساجد خوًفا من عدوى الوباء
وقد أورد  ما يؤكد وجوهبا, وىوبل ورد الوعيد على تاركها  ,خبلؼ ببلبلة اٞتمعة واجبة الشك أف ص

تبلؼ بعض البدف, أو التعرض للنفس بأي اأو  ,: ا٠توؼ على النفس منها ,ٕتيز ترؾ اٞتمعة االفقهاء أعذارً 
على أىل داره أف أو  أو ا٠توؼ على ا١تاؿ إذا ذىب إىل اٞتمعة واٞتماعة, أو ا٠توؼ على العرض, ,أذى

يصاب أحدىم ٔتكروه لو تركو وذىب للجمعة أو اٞتماعة, وُب كل ما سبق فإف ا٠توؼ يكوف عذرًا شرعًيا 
؛ السيما أف وجوب اٞتمعة مشروط ٔتا إذا مل يكن على اإلنساف (95)لًتؾ اٞتمعة واٞتماعة إف توفرت شروطو

كورونا أثناء االختبلط واالزدحاـ ُب اٞتمعة   ف انتشار وباءأضرٌر ُب نفسو, أو مالو, أو أىلو, وال شك 
فيكوف ا٠توؼ  ؛على النفس البشرية, واحملافظة عليها من الضروريات ا٠تمسا وضررً  اواٞتماعة يشكل خطرً 

ا١توجب لتعليق اٞتمعة واٞتماعة حفاظًا على النفس أوىل من حاالت ا٠توؼ األخرى, بل يعد قياس ا٠توؼ 
اليت يرخص فيها بعدـ حضور اٞتمعة  -ة على ا٠توؼ ُب اٟتاالت األخرى من فوات النفس ُب ىذه اٟتال

 .من باب أوىلقياًسا  - واٞتماعة
و٬توز للناس ٕتنب حضور  ,وهبذا ٯتكن القوؿ بأنو ٬توز لويل األمر تعليق اٞتمعة واٞتماعة ُب ا١تساجد

 صبلة اٞتمعة واٞتماعة للخوؼ على أنفسهم .
 الفرع على األدلة اآلتية :: يؤصل ىذا تأصيلو الشرعي 

السيما إذا كاف األمر يتعلق  ,مل يرد اٟترج والشدة ألمتو, بل اليسر ورفع اٟترج أف اهلل سبحانو وتعاىل -1
 : يؤيد ذلك ,باحملافظة على النفس

چ  ڇ  ڇ            چڃ  چ  چچ  :(, وقولو تعاىل 195البقرة:) چ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہچ   :قولو تعاىل - أ

 .(29النساء: ) چڇ  ڇ  
سباب ا١تؤدية إىل : إف ىذه النصوص تدؿ داللة صر٭تة على أف الواجب االبتعاد عن األ وجو االستدالؿ

 .(96)تبلؼ األنفسإ
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ  , وقػػاؿ تعػػاىل: (٨٧اٟتػػج: )چ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ  : قولػػو تعػػاىل - ب

 (.185البقرة: ) چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
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) إذا قلت أشهد أف  : ١تؤذنو ُب يـو مطَت فاؿ -  - ما ورد ُب الصحيح أف عبداهلل بن عباس -2
فعلو  : قاؿ ,فكأف الناس استنكروا ,صلوا ُب بيوتكم: حي على الصبلة قل  : ا رسوؿ اهلل فبل تقل٤تمدً 

 .(97)من ىو خَت مٍت إف اٞتمعة عزمة وإين كرىت أف أخرجكم فتمشوف ُب الطُت والدحض( 
, (98)ف نتيجة األمطار: فيو داللة على جواز ترؾ اٞتماعات ٕتنًبا للمشقة اليت تلحق ا١تكل   وجو االستدالؿ

بعد  –بأعظم مقصد فيكوف الًتخص بعدـ الذىاب للصبلة ُب اٞتمعة واٞتماعة من باب أوىل لتعلق ذلك 
 من مقاصد الشريعة وىو اٟتفاظ على النفس.  -الد ين 

 .(99)(  من ٝتع النداء, فلم يأتو؛ فبل صبلة لو إال من عذر قولو عليو الصبلة والسبلـ : ) -3
ض الوقت ع, مع أف أذاه لب(100)ورد النهي عن حضور صبلة اٞتمعة واٞتماعة ١تن أكل ثوًما أو بصبًل  -4

فإنو ٯتنع الذىاب للمسجد ُب اٞتمعة  - كفَتوس كورونا - بفوات النفس قأذاه يتعل ٍب يزوؿ, فما كاف
 واٞتماعة من باب أوىل.

وكل من ويَل  اإلماـ, -: وىي تعٍت أف تصرؼ الراعي  قاعدة تصرفات اإلماـ منوطة ٔتصلحة الرعّية -5
مبنًيا ومتعلًقا على ا١تصلحة تو ومن ىم ٖتت يده ٬تب أف يكوف ُب أمور رعيّ  - شيًئا من أمور ا١تسلمُت

ة أفضل من قياـ ويل األمر باحملافظة على , وليس ٙتة مصلحة أو نفع يعوداف على الرعي  (101)والنفع
 أنفسهم, من خبلؿ تعليق اٞتمعة واٞتماعة هبدؼ دفع خطر العدوى عنهم, السيما وقد ثبت طبًيا,

  وُب الواقع أف عدوى ىذا الفَتوس أذىبت أرواًحا كثَتة .
 : الرأي الشرعي الصادر عن ا٢تيئات الشرعية واجملامع اإلسبلمية ُب شىت الببلد اإلسبلمية من ذلك -6
ما ذىبت إليو ىيئة كبار العلماء باألزىر الشريف, للقوؿ ّتواز إيقاؼ صلوات اٞتماعة, ٟتماية  - أ

ا, انتشار ا١ترض طبيً ا١تواطنُت من فَتوس كورونا, وعدـ ا٠تروج لصبلة اٞتمعة أو اٞتماعة؛ بعد ما تقرر 
وأنو يكفي ُب تقدير خطر ىذا الوباء غلبة الظن  ,وتسببو ُب وفيات الكثَتين على مستوى العامل

 .(102)والشواىد, كارتفاع نسبة ا١تصابُت, واحتماؿ العدوى, وتطور الفَتوس
تاريخ ب (247) ما ذىبت إليو ىيئة كبار العلماء ُب ا١تملكة العربية السعودية ُب بياهنا رقم - ب

خلصت إىل جواز إيقاؼ صبلة اٞتمعة واٞتماعة ُب ٚتيع ا١تساجد واالكتفاء  إذىػ 22/7/1441
, وغَت ذلك من اآلراء والبيانات الصادرة عن ا٢تيئات (103)باألذاف باستثناء اٟترمُت الشريفُت

 .(104) وا١تؤسسات الشرعية ا١تتعلقة هبذا ا٠تصوص
 وجو بنائو على القاعدة  : 

وتبيح للناس  كورونا ضمن األعذار الشرعية اليت تبيح لويل األمر تعليق صبلة اٞتمعة واٞتماعة,ف وباء  إ
ىم؛ كرخصة ووسيلة شرعية, وكإجراء وقائي ودٕتنب حضورىا ُب ا١تساجد, والصبلة ُب ا١تنازؿ أو أماكن وج

ض ا١تزمنة, وىذا اإلجراء السيما من يعانوف من األمرا ,وتعرض الناس للمخاطر ,للحد من انتشار ىذا الوباء
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ٔتثابة الوسيلة أو ا١تقدمة ٟتصوؿ واجب اٟتفاظ على النفوس وٛتايتها ووقايتها ودفع األضرار عنها, وما ال يتم 
 الواجب إال بو فهو واجب.

 : كورونا من المسلمين  فيروس موتىعدم غسل  التطبيق الثاني:
, مع ضرورة اٗتاذ اإلجراءات الوقائية البلزمة؛ وذلك على الكفاية ا١توتى وتكفينهم غسل شرًعا جبالوا

دفًعا ألي ضرر يلحق ٔتن يقوموف بعملية الغسل, واقتصار حضور عملية الغسل على عدد يسَت من الناس, 
وٖتت إشراؼ أىل االختصاص حرًصا على عدـ انتقاؿ الفَتوس واٟتد من ٥تاطرة, فإف تعذر الغسل او البديل 

 .(105)يسقط  وجوب الغسلار الوباء إىل غَته بالعدوى فإف بسبب خوؼ انتش –التيمم  -
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

(, فدفع الضرر قبل الوقوع من قبيل امتثاؿ أمر 16قوؿ اهلل تعاىل : ) فاتقوا اهلل ما استطعتم ( )التغابن: -1
 الشرع, للنهي عن إيقاع الضرر, ويكوف ذلك بقدر االستطاعة.

وال تندفع إال ُب حالة  : أف ا١تكلف إذا واجو ضرورة وشدة, قاعدة الضرورات تبيح احملذورات, أي -2
؛ وقاعدة : الضرر يدفع بقدر اإلمكاف؛ أي (106)" فإف ىذا احملظور يصبح مباًحا " احملـر ارتكاب احملظور

 : قبل الوقوع, وقاعدة : إذا ضاؽ األمر اتسع, وغَت ذلك من القواعد.
 و على القاعدةوجو بنائ : 

هبذا ا١تيت ا١تصاب للعدوى من  ا١توتى غسلتولوف إف احملافظة على األنفس واجب شرًعا, وتعرض من ي
مقصد  األنفسحفظ إذا ترؾ واجب غسل ا١تيت؛ ألف  فبل مؤاخذه ُب ىذه اٟتالة ,للنفسفيو أذى  الفَتوس

 شرعي كلي, وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.
 : إخراج الزكاة قبل حوالن الحول لسد الحاجة: الثالثالتطبيق 

ومن انقطعت بو السبل لعدـ  فنجد من فقد وظيفتو, ,نظرًا النتشار وباء كورونا تضرر الكثَت من الناس
وجود عمل يسد بو رمقو ورمق من يعوؿ, فيجوز إخراج الزكاة قبل حوالف اٟتوؿ لسد حاجات ا١تستحقُت 

 .(107)ا٢تبلؾ, وتعجيل الزكاة قبل حوالف اٟتوؿ أجازه ٚتهور العلماءللزكاة ٟتفظ أنفسهم من 
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 
فرخص لو ُب  سأؿ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ُب تعجيل صدقتو قبل أف ٖتل, -  -ف العباس إ

 .(108)ذلك
 : وجو االستدالؿ

, وىذا ُب الظروؼ العادية, يقاس (109)ٟتوؿاف اٟتديث يدؿ صراحة على جواز إخراج الزكاة قبل حوالف إ 
على ذلك تعجيل إخراجها ُب الظروؼ االستثنائية وىي اٟتاجة ا١تلحة لسد رمق احملتاجُت وحفظ أنفسهم من 

 ا٢تبلؿ أثناء وباء كورونا فيكوف جائزًا من باب أوىل.
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 تعجيل ا١تاؿ إذا وجد سبب وجوبو قبل وجوبو, كأداء كفارة القتل بعد اٞترح وقبل الزىوؽ: جواز  والقاعدة
(110). 
 وجو بنائو على القاعدة  : 

ف وباء كورونا قد زاد الفقَت إالواجب سد حاجة الفقراء من ا١تساكُت ٟتفظ أنفسهم من ا٢تبلؾ, وحيث 
أو لتوقفو عن العمل الذي كاف يقتات منو ىو ومن فقرًا, وأوصل مستور اٟتاؿ إىل حالة الفقر لفقد وظيفتو 

ستوَب النصاب لديهم اوال يتأتى ذلك إال بتعجيل إخراج الزكاة ٦تن  ايعوؿ, وكوف اٟتفاظ على األنفس واجبً 
قبل حوالف اٟتوؿ, حفاظًا على األنفس الذي ال يتحقق إال بالتعجيل, وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب, 

  ىذه اٟتالة واجًبا, ١تا فيو من التيسَت ورفع اٟترج وا١تشقة عن احملتاجُت.فيصبح التعجيل ُب
  : الصحي كإجراء وقائي الحجر التطبيق الرابع:

ُب الزمن  - فَتوس كورونا -جراءات الواجبة على ويل األمر للحد من انتشار مرض الوباء من أىم اإل
ا١تناطق ا١توبوءة بو واالختبلط بساكنيها,  إىلمن الفَتوس منع التنقل من ا١تناطق السليمة ا٠تالية اٟتاضر ىو 

 وبا١تقابل منع أىل ا١تناطق ا١تنتشر فيها الوباء من ا٠تروج إىل ا١تناطق السليمة.
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

يقوُؿ:  -  - : ٝتَِْعُت َرسوَؿ الل ِو  أنو قاؿ -  -ما جاء ُب السنة من حديث عبدالرٛتن بن عوؼ  -1
ْعُتْم بو بَأْرٍض فبل تَػْقَدُموا عليو, وإَذا وَقَع بَأْرٍض وأَنْػُتْم هبَا فبل َٗتْرُُجوا ِفرَارًا منو َقاَؿ: َفَحِمدَ   الل وَ إَذا ٝتَِ

(111)ُعَمُر ٍبُ  اْنَصَرَؼ( 
. 

ارِه  كإجراء وقائي قبل وقوعها, وٕتنب األشياء يدؿ اٟتديث على وجوب االبتعاد عن ا١تك:  وجو االستدالؿ
عليو الصبلة والسبلـ من كاف خارج هنى  ولذلك, حصو٢تااٞتزع بعد  وعدـالصرب ا١تخو فة قبل ىجومها, و 

, وىذا ما يسمى (112)األرض ا١توبوءة من دخو٢تا, ومن كاف داخل األرض ا١توبوءة عدـ ا٠تروج منها فرارًا منو
 زماننا ولذلك :باٟتجر الصحي ُب 

يبٌت عليو قرار اٟتجر الصحي على ا١تناطق ا١توبوءة, وقد ثبت طبًيا أف انتقاؿ  يعد أصبًل  فهذا اٟتديث 
األشخاص من ا١تنطقة ا١توبوءة إىل ا١تناطق السليمة يًتتب عليو انتشار ا١ترض, ولذلك وجب منُع الناس من 

 . قاالنتقاؿ من ا١تنطقة ا١توبوءة إىل غَتىا من ا١تناط
وكاف  إىل الشاـ, -  -هبذا اٟتديث عندما خرج عمر بن ا٠تطاب  -  - وقد عمل الصحابة 

فكاف رأي بعض ا١تهاجرين عدـ الرجوع, والبعض كاف رأيهم  ,نصارستشار ا١تهاجرين واألاو  ,الوباء قد وقع هبا
العودة وعدـ إدخاؿ اٞتند ُب الوباء, وكذلك األنصار سلكوا سبيل ا١تهاجرين واختلفوا كاختبلفهم, ٍب استشار 

, ودار نقاش بُت عمر - -من كاف من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فوافق رأيهم رأي عمر بالرجوع, 
  - الذي كاف يرى عدـ الرجوع حىت جاء عبدالرٛتن بن عوؼ - رضي اهلل عنهما -اٞتراح  عبيدة بن وأيب

 . (113)ٍب انصرؼ -  -وذكر ما ٝتعو من رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ فحمد اهلل عمر  -
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 : عدد من قواعد الفقهية منها يؤصل ىذا الفرع  أيًضا على -2
 مرتبط -اٟتاكم  – تصرؼ من اإلماـ كلف  إ : أي الرعّية,قاعدة : تصرفات اإلماـ منوطة ٔتصلحة  - أ

عن ىذا ا٢تدؼ إىل ضده كانت باطلة, وُب اٟتجر مصلحة للرعّية, , فإف خرجت رعيتوبتحقيق مصاّب 
 بل وٖتقيق مقصد شرعي كلي وىو احملافظة على أنفسهم.

و٥تالطة  (114)البد من إزالتووإذا وقع  ءأي : إن و ال ٬توز اإلضرار ابتدا ال ضرر وال ضرار,  :قاعدة - ب
الصحيح للمريض أو العكس ٭تدث الضرر, فوجب منع من علق بو ا١ترض ا١تعدي من ٥تالطة 

 األصحاء حفاظًا على األنفس, وذلك لدفع خطر ىذا الفَتوس ا١تعدي.
أف األضرار ٬تب دفعها قبل أف تقع بكل  ا: فالقاعدة يفهم منه : الضرر يدفع بقدر اإلمكاف قاعدة - ت

 كإجراء وقائي ٭توؿ دوف انتشار الفَتوس.. (115)وسيلة متاحة 
ويلحق بهذا الفرع منع السفر في األنظمة المعاصرة، كإجراء وقائي من عدوى فيروس كورونا كونو يندرج 

 تحت المعنى العام للحجر الصحي. 
 " عًلجيوقائي و كإجراء  عزل المريض بعد وقوع المرض " التطبيق الخامس:

ا١تعدية ىو عدـ ٥تالطة ا١تصاب  األمراض( وغَته من  فَتوس كورونا ١تواجهة )والعبلج من وسائل الوقاية 
تنتقل العدوى منو إليهم, حىت ال  بعزلو كإجراء عبلجي لو, وإجراء وقائي لؤلصحاء؛ بالفَتوس لؤلصحاء,

, جملالس العامة أو ا١تساجد أو النوادي وغَتىا من أماكن ٕتمع الناساحضور  نع ا١تصاب منوللسبب والعلة ٯت
فإف خالف ا١تصاب ومل يتقيد بتوجيهات ويل األمر وتسبب ُب عدوى اآلخرين ضمن عبلجهم, لتسببو 

 باإلضرار هبم. 
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

 چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ىئۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئچ  :قولو تعاىل -1

 (.25األنفاؿ: )
فيصيبهم العذاب يقروا ا١تنكر بُت أظهرىم  : إف اهلل سبحانو وتعاىل قد أمر ا١تؤمنُت بأف الوجو االستدالؿ

, فكذلك اٟتاؿ ُب (116)ٚتيًعا, كما أف الفتنة إذا عمت ال يهلك من قاـ هبا ابتداء فحسب بل يهلك اٞتميع
 ا١ترض ا١تعدي إذا عّم ىلك اٞتميع, فدؿ على ٖتمل الضرر ا٠تاص ُب مقابل دفع الضرر العاـ.

من   كما تفرفر من اجملذـو  و  : " -  - قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ -  -أيب ىريرة ما ورد من حديث  -2
 . (117)األسد "

م, فدؿ على وجوب د عنهأمر ٔتجانبة أصحاب األمراض ا١تعدية والتباعوجو االستدالؿ : إف اٟتديث فيو 
 عزؿ ا١تريض بفَتوس كورونا ١تا ثبت طبًيا أنو من األمراض ا١تعدية.
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وكذلك منع حضور ا١تريض ا١تساجد والنوادي واجملالس العامة؛ ألف حضوره مظنة ٟتصوؿ االختبلط, وانتقاؿ  
 العدوى.

        : ورد ُب اٟتديثا١ترض ا١تعدي, فقد إف ديننا اإلسبلمي قد أمرنا باٟتجر الصحي عند حصوؿ  -3
 . (119)"إذا ٝتعتم بالطاعوف ُب أرض فبل تدخلوىا  , وحديث : "(118)" ال يورد ٦ترض على مصح "

ووجو االستدالؿ من اٟتديثُت : أهنا تدؿ منع السقيم من ٥تالطة الصحيح إذا كاف ا١ترض معديًا حفاظًا على 
والعزؿ للمريض وسيلة من وسائل اختبلط ا١ترضى منع صحة الصحيح, وحىت ال ينتشر ا١ترض بواسطة ا١تريض, 

 باألصحاء.
إف رسولنا الكرمي عل منا كيف نقي أنفسنا من األمراض قبل وقوعها إذ إف ا١تنهج النبوي ال ٮتلو من  -4

تلك التعاليم والتوجيهات, فقد أمرنا ديننا القومي بالتداوي عند حصوؿ األمراض عموًما, فقد ورد من 
وأصحابو كأ٪تا على رءوسهم الطَت  -  -  النيب: أتيت  قاؿ -  -شريك  حديث أسامة بن

تداووا فإف  : "األعراب من ىا ىنا وىا ىنا فقالوا يا رسوؿ اهلل أنتداوى فقاؿ  فسلمت ٍب قعدت فجاء
 .(120)" اهلل عز وجل مل يضع داء إال وضع لو دواء غَت داء واحد ا٢تـر

؛ (121)اٞتاىل؛ إذ ٬توز اٟتجر عليهما, لدفع ضرر٫تا عن اجملتمع القياس على ا١تفيت ا١تاجن والطبيب -5
 . ر بُت الفرع واألصل, من باب أوىلفيقاس على ذلك عزؿ ا١تريض مرض معدي عن اجملتمع ّتامع الضر 

 ويؤصل أيًضا على عدد من القواعد الفقهية منها : -6
٭تقق نفًعا عاًما, وىو مقدـ على فعزؿ ا١تريض :  (122)يتحمل الضرر ا٠تاص لدفع الضرر العاـ -قاعدة  - أ

النفع ا٠تاص, ودفع األذى العاـ عن اجملتمع واجب نظَت بقاء األذى أو الضرر ا٠تاص, وىذا يعٍت إف 
ىناؾ ضررين : أحد٫تا عاـ واآلخر خاص وقد تعارضا, وتعذر اٞتمع ُب دفعهما مًعا؛ فالواجب شرًعا 

 .(123) ر ا٠تاص بالفرد أو ٖتملورفع الضرر العاـ ا١تتعلق باجملتمع وارتكاب الضر 
: فعزؿ ا١تريض مفسدة ُب  (124)إذا تعارضت مفسدتاف روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما -قاعدة  - ب

حقو ١تا فيو من تقييد حريتو, ولكن ُب ا١تقابل ٥تالطتو للناس األصحاء يًتتب عليو مفسدة أكرب, فيتعُت 
 ٖتل باجملتمع نتيجة اختبلطو هبم. ارتكاب ا١تفسدة ا٠تاصة نظَت دفع ا١تفسدة العامة اليت

وٯتكن أف يلحق هبذا فرع آخر وىو : التباعد بُت األفراد : لدخولو ُب ا١تعٌت العاـ للعزؿ؛ كوف ا٢تدؼ 
العاـ من العزؿ حصر ا١ترض وعدـ انتشاره بُت األفراد, وىذا ا٢تدؼ أيًضا يصدؽ على مسألة التباعد وىو منع 

ألف الفرار ا١تأمور بو ُب اٟتديث  -السابق ذكره  –يث الفرار من اجملذـو انتشار ا١ترض, ويستدؿ لذلك ْتد
يلـز منو التباعد بُت األفراد ا١تصابُت واألصحاء, وىذا ُب اٞتذاـ وىو أقل خطرًا من فَتوس كورونا, فيكوف 

تياطًا, فقد التباعد ُب مرض كورونا مأمورًا بو من باب أوىل, بُت ا١ترضى واألصحاء, وكذلك بُت األصحاء اح
يوجد فيهم من أصيب با١ترض ومل يظهر عليو فيتسبب ُب عدوى اآلخرين, والعمل باالحتياط ُب اٟتفاظ على 

 األنفس واألرواح واجب.
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  : وجو بناء على القاعدة 
الشك ُب إف عزؿ ا١تريض مفسدة وضرر ُب حقو, غَت أف ذلك يقابل دفع مفسدة أكرب بالنسبة 

ُب ذلك ٤تافظة على األنفس من التعرض ٠تطر الفَتوس وتقليص انتشاره بُت أفراد للمجتمع ودفع ضرر عاـ, و 
اجملتمع, وحيث إف احملافظة على األنفس ٔتا فيها نفس ا١تصاب واجب شرعي, وٖتقيق ىذا الواجب متوقف 

١تصابُت على ٖتقيق ا١تقدمة ا١تتمثلة ُب العزؿ الصحي للمصابُت دفًعا للخطر عن اجملتمع ورفًعا للضرر عن ا
 بتلقي العبلج, لذلك كاف العزؿ واجًبا؛ ألف ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب.

 : التجوال حظر التطبيق السادس:
(, والتجواؿ: 20اإلسراء: ) چڃ  چ  چ  چ  چ  چ  :ومنو قولو تعاىلواٟتظر يراد بو ا١تنع, 

من ينيبو الناس من السَت ُب الطرقات , وُب االصطبلح ا١تعاصر : منع ويل األمر أو (125)التطواؼ ُب البلد
ويكوف ذلك ١تدة زمنية ٤تّددة, كإجراء وقائي للمحافظة على أنفسهم من خطر ٮتشى  (126)واألسواؽ وغَتىا

 وقوعو.
واألصل أف التجواؿ والتنقل من مكاف آلخر من األمور ا١تباحة, فإذا رأى ويل األمر ا١تصلحة ُب تقييد 

ويكوف الواجب على الرعّية طاعتو ُب التقّيد بأنظمة منع التجواؿ؛ كوف التفريط  ا١تباح واإللزاـ بو فلو ذلك,
, فيكوف االلتزاـ بو واجًبا للمحافظة على (127)وعدـ االلتزاـ ٔتنع التجواؿ نتائجو وخيمة على سبلمة األرواح 

 األنفس, شريطة انتفاء ا١تفسدة, ووجود ا١تصلحة مع عدـ ا١تخالفة للنص.
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية : تأصيلو الشرعي : 

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ  :قولو تعاىل -1  (.٩٥النساء: ) چ  ېئ  
التـز ذلك طاعة اهلل وطاعة رسولو, فمن  ُب؛ ألف ويل األمر طاعة على وجوب وجو االستدالؿ : إف اآلية تدؿ

, (128)واجبة فيما رأوه من وجوه الصبلح , فبل ريب أف طاعتهمألمر اهلل ورسولو بذلك؛ األمر أويل طاعة
  وتوجيو ويل األمر ٔتنع التجواؿ كإجراء وقائي فيو مصلحة للر عية متمثلة ُب ٕتنيب اجملتمع انتشار  العدوى 

 وما يًتتب عليها من ضرر باألنفس, واألنفس ٦تا أمر اهلل ْتفظها , فتكوف طاعة ويل األمر ىنا واجبة. 
 (.٨ٔالنساء:  ) چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ  :قولو تعاىل -2

١تا قد يلحق هبم من األذى  أمر تعاىل عباده ا١تؤمنُت بأخذ حذرىم من أعدائهم الكافرين,وجو االستدالؿ : 
, واللفظ عاـ (129)دفع األذى والضرر يشمل األخذ ّتميع األسبابوىذا ال يناُب التوكل, بل إف ىذا  والضرر,

يضر, فيدخل ُب ذلك وجوب أخذ اٟتذر من الضرر الذي قد يلحق فيصدؽ األمر باٟتذر من كل ما 
 باألنفس نتيجة حصوؿ ا١ترض ا١تعدي, باٗتاذ اإلجراءات الوقائية ا١تناسبة ومنها حظر التجواؿ.

والغاية من ىذا اإلجراء حصر الوباء قدر اإلمكاف ُب ا١تناطق ا١تنتشر فيها, واٟتد من انتشاره بداخل 
لى سبلمة األصحاء, وٯتكن أف يستدؿ لذلك باألدلة من السنة والقواعد الواردة ُب التطبيق اجملتمع, واحملافظة ع

 ا٠تامس . 
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 القاعدة على بنائو وجو 
من مقاصد الشريعة وجوب حفظ األرواح؛ والتقيد ٔتنع التجواؿ واجب لصدوره من ويل األمر؛ كونو اٗتذ 

 ح؛ وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.وسيلة أو مقدمة ٟتصوؿ الواجب األصلي وىو حفظ األروا 
 معاقبة ناقل العدوى : التطبيق السابع:

سبق القوؿ بأف اٟتفاظ على النفس من ا١تقاصد الكلية بل من أعظم مقاصد الشرع, ألدلة كثَتة من 
ُب نار الكتاب والسنة, ورتب الشرع على ا١تساس بالنفس بالقتل وغَته العقاب الرادع, وتوعد الفاعل با٠تلود 

, ومن كبائر  جهنم. وقد اعترب ٣تمع الفقو ُب قراره بشأف نقل مرض نقص ا١تناعة ا١تكتسب بأنو ٤ترـّ
, فيقاس على ذلك من ينقل العدوى بفَتوس كورونا؛ نظرًا لؤلضرار الفادحة اليت تًتتب على (130)الذنوب

ـ بنشره متعمًدا وذلك بنقلو لشخص اإلصابة بو, واليت تصل إىل ىبلؾ النفس, فالواجب التحّرز عنو, ومن يقو 
آخر أو لفئة من اجملتمع فإف لويل األمر اٗتاذ اإلجراء البلـز لعقابو؛ كوف فعلو ٤تر ًما ومن كبائر الذنوب, 

 ويستوجب العقاب وفق جسامة الفعل وأثره.
اجملتمع, فحالو وىذه العقوبة قد تصل إىل حد اٟترابة إذا كاف القائم بنقل العدوى قد تعمد ُب نشره بُت 

ال يقل عن فعل اٟترابة واإلفساد ُب األرض, وقد تكوف العقوبة التعزير إذا مل يًتتب على نقل العدوى ا٢تبلؾ 
لؤلنفس, فإف مل تردعو عقوبة التعزيز وكرر فعلو فلويل األمر أف يشدد العقوبة حفاظًا على النفوس وصيانة ٢تا, 

 األمر إىل القصاص قياًسا على من يَػْقُتل بالسم. وعند حصوؿ ا٢تبلؾ للمنقوؿ إليو فقد يصل
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

چ چ  :قولو سبحانو وتعاىل -1 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   چ   چ  

ڳ    گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گڎ گ   گ  ڳ  

ڱ  ڱ  ں     ڳڳ  .(33)ا١تائدة  چڱ  ڱ  
 وجو االستدالؿ : 

          إف كل من حارب اهلل ورسولو بإظهار العداوة, والسعي باإلفساد ُب األرض سواء كاف بالقتل 
أو التخويف والًتويع وإخافة السبيل, أو أخذ األمواؿ فهو ٤تارب, ويستحق العقوبة ْتسب جسامة 

 .(131)جرمو
فيقاس على ذلك من سعى لئلفساد ُب األرض بنقل العدوى إىل الناس, فيكوف عقابو ْتسب جسامة 

 , وعقوبتو من باب اإلصبلح ُب األرض.هلل ولرسولو ا٤تاربً فعلو ونتائجو, باعتباره 
 .(132): ) ال ٭تل ١تسلم أف يرّوع مسلًما (  -  - قوؿ النيب  -2

ا على حرمة ٗتويف ا١تسلم وترويعو ١تا فيو من اإليذاء حىت وإف  وجو االستدالؿ من اٟتديث : إف فيو تأكيدً 
, وُب نقل فَتوس كورونا يتأكد بذلك حصوؿ الضرر, ويعد اعتداء على ا١تسلمُت, وذلك (133)كاف ىازاًل 

 أشد من الًتويع فيكوف ٤تر ًما من باب أوىل.
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ابَت اليت اٗتذىا ويل األمر, ليس من ويلحق هبذا الفرع كذلك معاقبة من ٮتالف اإلجراءات الوقائية والتد
ناحية تطبيق عقوبة ناقل العدوى متعمًدا ولكن من ناحية أنو يتسبب ُب انتشار ا١ترض, سواء من ناحية انتقالو 
منو لآلخرين أو انتقالو إليو من اآلخرين, وإف كاف غَت متعمٍدا لذلك فلويل األمر أف يعاقب ا١تخالف عقوبة 

ف أوامر ويل األمر ملزمة للرعّية لطا١تا وىي تصب ُب مصلحتهم ا١تتمثلة ُب اٟتفاظ على تتناسب مع ٥تالفتو, أل
أرواحهم من ا٢تبلؾ, وال ٗتالف أو تصادـ الشرع, وبالتايل ٥تالفتها موجب للعقوبة, و٧تد لذلك تأصيبًل من 

 الشرع وىو :
اءات الوقائية, وقد سبق أف أف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ نص على عقوبة شديدة ١تن ٮتالف اإلجر 

, ٍب نص على (134)بينا أنو عليو الصبلة والسبلـ هنى عن ا٠تروج من األرض ا١تنتشر فيها الوباء والدخوؿ إليها 
, وقد كاف الناس يقفوف عند النصوص (135)العقوبة بقولو : ) الفار من الطاعوف كالفار من الزحف ( 

ويعظموهنا فما كانوا ْتاجة إىل أكثر من ىذه العقوبة, ولضعف التدين وعدـ تعظيم النصوص ُب زماننا فمن 
ا١تناسب أف يسن ويل األمر إجراء عقابًيا دنيويًا ملزًما للناس, ويتناسب مع جسامة  ا١تخالفة, كالتعزير باٟتبس 

 أو الغرامة ا١تالية. 
  جو بنائو على القاعدة :و 

إف احملافظة على النفس من ا٢تبلؾ من أعظم الواجبات الشرعية, وردع الشارع من يسعى متعمًدا لنقل 
   العدوى وإىبلؾ األنفس أو ٮتالف األنظمة متوقًفا على اٗتاذ إجراء عقايب ضده يتناسب مع جرمو كوسيلة 

 يتم الواجب إال بو فهو واجب.أو مقدمة للحفاظ  على النفوس وصيانتها, وما ال 
 : توفير األدوية النافعة بإذن اهلل ، والطبيب الحاذق، واإلمكانات الًلزمة :الثامن التطبيق

واجب؛ ألف ما ال يتم حفظ  -بإذف اهلل تعاىل  –إف توفَت األدوية النافعة اليت ينبٍت عليها شفاء ا١ترضى 
األرواح واألعضاء إال بو فهو واجب, وكذلك توفَت األطباء اٟتذاؽ من ذوي ا٠تربة وأىل التخصص الدقيق 

, وتوفَت اإلمكانات البلزمة للكوادر الطبية من ا١تعقمات والواقيات, (136)وا١تدربُت على مواجهة ىذا الفَتوس
 فس, بالنسبة للمرضى, وكذلك للكادر الطيب.لتحقيق مقصد حفظ الن

 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 
ما يفتقر إليها اإلنساف من حيث التوسعة, ورفع اٟتاجة تنزؿ منزلة الضرورة : واٟتاجة ىي :  -قاعدة  - أ

يًتتب على , أي : إنو (137) ُب الغالب إىل اٟترج وا١تشقة البلحقة بفوت ا١تطلوبالضيق, واٟترج ا١تؤدي 
 فوت شيء من ا١تصاّب ا١تفتقر إليها من حيث التوسعةمن  , وخوؼعدـ االستجابة ٢تا عسر وصعوبة

. وىذا يتحقق ُب حالة عدـ توفَت الدواء والطبيب اٟتاذؽ ا١تاىر, وليس ىناؾ (138)ورفع اٟترج والضيق 
 حاجة أمس وأكثر من إنقاذ النفس البشرية.

, (140): يقصد بالقاعدة أف الضرر البُت  الذي وقع على اإلنساف  ٬تب إزالتو  (139)قاعدة الضرر يزاؿ - ب
وا١ترض بالفَتوس فيو ضرر بالغ و٬تب إزالتو, وىذا غَت ٦تكن إال بالتوكل على أهلل أواًل, ومن ٍب األخذ 
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وىذه باألسباب والوسائل ا١تمكنة, ومن تلك الوسائل أو ا١تقدمات ا١تمكنة توفَت العبلج, والطبيب, 
 القاعدة ٔتثابة التدبَت العبلجي؛ كوهنا توجب رفع الضرر بعد وقوعو.

  القاعدة :وجو بنائو على 
إف حفظ األرواح واألعضاء من ضرر الفَتوس واجب, وعدـ توفر الطبيب والدواء يعرض األنفس 

ظًا على للهبلؾ, السيما ىذا الفَتوس قاتل بشهادة أصحاب االختصاص وما ىو ثابت ُب الواقع, وحفا
على حصوؿ ا١تقدمة أو الوسيلة ا١تمكنة؛ فكاف توفَت  -بعد اهلل سبحانو وتعاىل  –األنفس وصيانتها متوقف 

 واجب, ألف ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب. -بإذف اهلل  –الطبيب اٟتاذؽ والدواء النافع 
 : تشريح جثث الموتى :التاسعالتطبيق 

الواجب توفَت العبلج البلـز لشفاء ا١ترضى بإذف اهلل تعاىل, وىذا عند وجود ذكرنا ُب الفرع السابق أف 
ؿ إىل تشخيص و العبلج ُب الواقع, أما ُب حالة انعداـ العبلج لعدـ سبق حصوؿ مثل ىذا الوباء وعدـ الوص

لداء, واقعي للمرض ومعرفة العبلج, فهذا ٭تتاج إىل وسيلة أخرى للسعي من خبل٢تا للتوصل إىل عبلج ىذا ا
حىت يتمكن العلماء من ؛ ومن تلك الوسائل تشريح جثث ا١توتى هبدؼ الفحص ومعرفة مسببات ا١ترض وآثاره

    ذوي االختصاص  إجراء البحوث البلزمة للوصوؿ إىل العبلج ا١تضاد للفَتوس بناء على نتائج التشريح, 
ناس وُب مقدمة ذلك من يقوموف بعمل مع اٗتاذ كل االحتياطات البلزمة للحفاظ على أرواح األحياء من ال

 واألخذ باألسباب ال يناُب التوكل على اهلل. باألخذ باألسباب, , وال شك أف التشريح عملٌ (141)التشريح 
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

 .(60)األنفاؿ:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  :قولو تعاىل - أ
 وجو االستدالؿ:

وكل ذلك ُب حدود  ,وتعاىل أمر أف نعد القوة ا١تمكنة ُب سبيل دفع الضرر عن النفس ف اهلل سبحانوإ
دفع الضرر الكوين بشىت األسباب الكونية ا١تمكنة, ومن  العمل على وُب ذلك داللة على (142)االستطاعة,

طره عن ا١ترض حىت يتم التمكن من توفَت العبلج البلـز لدفع خ ؛األسباب ا١تمكنة تشريح اٞتثث وتشخيص
 الناس واجملتمع ككل.

        أرشدنا النيب صلى الو عليو وسلم  إىل األخذ باألسباب ضرورة مع التوكل على اهلل تعاىل, وأنو  - ب
   عن النيب -  -من ذلك ما جاء عن عمر بن ا٠تطاب  ,ال تعارض بُت التوكل واألخذ باألسباب

-   - ا, وتعود صً لرزقكم كما يرزؽ الطَت, تغدو ٜتاأنكم توكلتم على اهلل حق توكلو  قاؿ: )لو
 .(143)(ابطانً 

ف الطيور قد أخذت باألسباب فسعت للحصوؿ على رزقها ومل تنتظر ُب ٥تابئها وأوكارىا إ:  وجو االستدالؿ
وتعود وبطوهنا ٦تتلئة, ففي اٟتديث إرشاد إىل اٞتمع  إىل أف يأتيها الرزؽ, فتخرج صباًحا وىي فارغة البطوف,

مثل ىذا الوباء ال ينبغي وضع األيادي على ُب , و (144)ومن ٍب العمل باألسباب : التوكل على اهلل, رينبُت أم
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فبل بد من اٞتمع بُت األمرين, ومن  ,انتظار الشفاء من اهلل تعاىل ْتجة التوكل دوف األخذ باألسبابو ا٠تدود 
عملية تشريح اٞتثث,  - وتوفيقوبإذف اهلل  - قد تساعد على التوصل إىل العبلج اليتتلك األسباب 

(, ٍب إذا فعل اإلنساف ما يقدر  احرص على ما ينفعك, واستعن باهلل وال تعجز : )يقوؿ  -  - والرسوؿ
قدر اهلل وما شاء فعل َفِإف  َلو ليقل : ) , ولكن ( لو أين فعلت كاف كذا وكذا : ) عليو فبل يقل إذا فاتو ما أراد

 . (145) ( تْفتُح عمَل الش ْيطاف

  القاعدة :وجو بنائو على 
إف اإلصابة بوباء كورونا فيو ضرر على األنفس وإزالتو واجب, للمحافظة عليها, ومن الوسائل ا١تساعدة 

 : تشريح اٞتثث, أي -و بإذف اهلل وتوفيق - نقاذ األرواح من ا٢تبلؾإللتوصل للعبلج الذي يزيل ىذا الضرر و 
بالقياـ بالتشريح للجثث لتشخيص ا١ترض ومعرفة عبلجو والسعي لتحصيلو,  نو إذا مل بتم التوصل للعبلج إالإ

 .فهو واجب ألف ما ال يتم الواجب إال بو ؛وجب ذلك
 منع بيع أي دواء لو تأثيرات جانبية : التطبيق العاشر:

ء من بيع أي دواء يكوف لو آثار جانبية تزيد من انتشار الوبا )الصيادلة( منع الصيدلياتويقصد بذلك 
 .(146)٥تتص بمن طبي طبية, ما مل يكن لدى طالب العبلج وصفة اإلنسافأو تزيد من نشاطو ُب جسم 

 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 
 .(147) " " ال ضرر وال ضرار حديث -1

, فدؿ على نفي الضرر مطلقً إ:  وجو االستدالؿ  ا. ف اٟتديث نكرة ُب سياؽ النفي فتكوف للعمـو
 ويؤصل أيًضا على عدد من القواعد الفقهية منها: -2
 ة "", وقاعد " درء ا١تفاسد أوىل من جلب ا١تصاّب ", وقاعدة " الضرر يدفع بقدر اإلمكاف قاعدة - أ

 ". األصل ُب ا١تضار التحرمي
     , قاؿ العز ابن عبدالسبلـ : ترؾ ما يريب ا١تكلف إىل (148)قاعدة االحتياط : أي : األخذ بالثقة - ب

 .(150)ا ٦تػػا بػػو بػػأستػػرؾ مػػا ال بػػأس بػػو حػػذرً :  - رٛتو اهلل -أو كما قاؿ القراُب , (149)ال يريبوما 
أو شك  شبهة,فاالحتياط من ٣تموع ىذه ا١تفاىيم يعد من الطرؽ الشرعية اليت يتم اللجوء إليها عند حصوؿ 

أف الثقة ىو عدـ أخذ أي عبلج من  ُب كعلى سبيل االحًتاز والعمل بالثقة, وال ش بوفيتم العمل ؛ جائز
 .أو ينشط الفَتوس ُب اٞتسم ,أو مضاعفات اا١تتوقع أف ٭تدث ضررً 

 القاعدة ىوجو بنائو عل  : 
ف دفع الضرر وا١تتمثل ُب منع زيادة انتشار الوباء نتيجة استخداـ تلك العبلجات دوف العودة للطبيب إ

ال يتم إال بااللتزاـ بعدـ  احملافظة على النفس واجب شرًعا, وٖتقيقو؛ إذ إف يعد من باب احملافظة على النفس
ال يتم الواجب إال بو فهو  ألف ما دفًعا للضرر ا١تتوقع فكاف ذلك واجًبا؛صرؼ العبلجات دوف وصفة طبية 

 واجب.
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 استغًلل المرضى في زمن الوباءمنع  التطبيق الحادي عشر:
إف ا١تهمة الرئيسة للمستشفى أو ا١تركز الصحي أو الطبيب ىو مساعدة ا١ترضى والتخفيف عنهم, وليس 

, ولذلك على ويل األمر منع الطبيب أو ا١تؤسسة الطبية اليت ينتمي للعبلج ُب زمن الوباءاستغبلؿ حاجتهم 
حىت يتمكن ٚتيع  جرة التطبب؛إليها من التضييق على ا١ترضى ومضاعفة معاناهتم عن طريق استغبل٢تم برفع أ

 .سواء كاف جهة طبية أو طبيًبا كفردأفراد اجملتمع من العبلج, وسن العقوبة ا١تناسبة على من يقًتؼ ذلك 
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية : تأصيلو الشرعي : 

لحة ت مصي لقاعدة تصرفات اإلماـ منوطة ٔتصلحة الرعية, والسكوت عن األطباء فيو تفو إعمااًل  -1
 وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب. ضرورية, ُب ضياع أموا٢تم وأنفسهم, واٟتفاظ على ذلك واجب,

ومن وسائل رفعو التيسَت على الناس؛  ,ف رفع اٟترج واجب شرعيإ "؛ إذ رفع اٟترج إعماال لقاعدة " -2
ھ  چ  وقولو تعاىل:(, ٧٩ٔالبقرة: ) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ   :اىللقولو تع

   (.78اٟتج: ) چ ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ
 وقع ما فإذا. (152)" " يُتحَمل الًضرر  ا٠تاص لدفِع الضرر العاـ , وقاعدة(151)" " الضرر يزاؿ قاعدة : -3

  يزاؿ ال الضرر كاف إذا ولكن ضرر, ببل ا١ترض أف يزاؿ الضرر ويُعاِب فاألصل ا١ترض وحدث الضرر
الضررين يتعلق ٔتصلحة عامة, واآلخر ٔتصلحة خاصة, فبل بد من وجود ضرر آخر وكاف أحد  مع إال

 درء الضرر العاـ بتحمل الضرر ا٠تاص.
 ومن ناحية أخرى :

 التخلص على ا١تريض مساعدة إف الواجب شرًعا على الطبيب القياـ بالوظيفة األساس للطب وا١تتمثلة ُب
وا١تقصد العظيم ُب ظل استغبلؿ الطبيب ٟتاجة ا١تريض ولن يتحقق ىذا الواجب  اليت يعاين منها, األمراض من

للعبلج, ولتحقيق ذلك البد من منع األطباء, بل وإيقاع العقوبات ا١تناسبة اليت يراىا ويل األمر وفق رؤية 
الشرع ُب حالة إصرار الطبيب على ذلك, وىذا ٔتثابة ا١تقدمة أو الوسيلة اليت ال يتم الواجب إال هبا, وما ال 

    .واجب إال بو فهو واجبيتم ال
وينطبق ىذا على ا١تستشفيات ا٠تاصة وا١تراكز الطبية وا١تستوصفات كوهنا من تقـو بتحديد ا١تقابل ا١تادي 

وكذلك اٟتاؿ بالنسبة للمختربات الطبية اليت تقـو بإجراء التحاليل الطبية,  للتطبب عند األطباء التابعُت ٢تا,
ظروؼ االستثنائية كما ىو اٟتاؿ بالنسبة لوباء كورونا يكوف ا١تنع من باب وُب ال وىذا ُب الظروؼ العادية,

 أوىل.
 وجو بنائو على القاعدة : 

الواجب شرًعا السعي إلزالة الضرر إذا كاف واقًعا, واستغبلؿ ا١ترضى فيو ضرر, وتيسَت العبلج ٓتفض 
فيو ٛتاية لؤلنفس, وكذلك منع األطباء ُب عياداهتم  - عند قدرة الدولة على ذلك -ا١تقابل ا١تادي أو ٣تانيتو 

ا٠تاصة, وا١تستشفيات وا١تراكز الطبية وا١تستوصفات ا٠تاصة وا١تختربات من استغبلؿ ا١ترضى فيو ٛتاية للنفس, 
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 دفع أجرة التطّببعلى فمن ال ٯتلك ا١تاؿ الكاُب ليشبع بو جشع األطباء أو اٞتهة التابع ٢تا ٯتوت لعدـ قدرتو 
, فيكوف الطبيب أو اٞتهة التابع ٢تا ُب ىذه اٟتالة أحد األسباب ا١تؤدية إىل ىبلؾ األنفس نتيجة الفحص أو

والضرر واجب  , وىذا ضرر يلحق با١تريض,التقاعس عن الواجب ا١تتمثل ُب مساعدة ا١تريض والتخفيف عنو
 واجب. والواجب إال بو فه زالة إال با١تنع والعقوبة على ا١تخالف, وما ال يتمإزالتو, وال تتم اإل

 : استعمال العقاقير واألدوية المحّرمة التطبيق الثاني عشر:
غَت جائز  -كا٠تمر والبوؿ وغَت ذلك من النجاسات, والطاىر اٟتراـ   -األصل أف التداوي باحملـر  

نساف من نقاذ حياة اإلوكاف إعند فقداف البديل ا١تباح, , وىذا ا١تنع مرىوف بتوفر البديل ا١تباح, أما (153) شرًعا
, فإف اٟترمة ترتفع (154) متوقًفا على استعما٢تا فبل بأس بذلك على الراجح من أقواؿ أىل العلما٢تبلؾ 

, أو ٧تاسات سواء كاف فيها مادة ٥تّدرة؛ فيقاس على ذلك التداوي بالعقاقَت واألدوية احملّرمة, (155)للضرورة 
 الفَتوس بإذف اهلل.بقدر ما ٭تصل بو إنقاذ حياة الناس من ىذا 

أف إنقاذ حياة اإلنساف من ا٢تبلؾ ضرورة, باعتبار ؛ (156)وإعمااًل لقاعدة : " الضرورات تقدر بقدرىا "
وإف كانت  ,وىذا الواجب ٖتصيلو مرتبط ٔتثل ىذه األدوية مقصًدا شرعًيا كلًيا واجب احملافظة عليو, وٯتثل

, وبضابط أف يتم استخداـ ىذا العبلج (157)يتحقق الواجب إال هبا ال اليتكانت ٔتثابة الوسيلة وا١تقّدمة و ٤تّرمة 
وٖتديد كميتة ومدة استخدامو ٖتت إشراؼ ٞتنة طبية متخصصة, وما زاد على ما ٖتدده يعود ألصلو وىو 

 التحرمي, كوف الضرورة تقدر بقدرىا.
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

 (.173البقرة: ) چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ  عمـو قولو تعاىل: -1
إف األصل ىو األكل من الطيبات, والتداوي با١تباحات, ويستثٌت من ذلك حالة تعذر  وجو االستدالؿ :

بلؾ, وجود الطيبات, مع الوصوؿ إىل حالة الضرورة فبل إٍب عليو إف أكل ٦تا حَرـ اهلل إلنقاذ النفس من ا٢ت
,  فيقاس على ذلك استخداـ العقاقَت واألدوية احملرمة, ّتامع (158)ويكوف آٙتًا باغًيا عند األكل لغَت ضرورة

 إنقاذ النفس من ا٢تبلؾ.
 .(159) (ال ضرر وال ضرار  الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ : ) حديث -2

وجو االستدالؿ : إف حفظ النفس, يتحقق ّتلب ا١تصاّب ٢تا ودرء ا١تفاسد عنها بالوسائل ا١تناسبة, ومنها 
التداوي باحملرمات للضرورة, ٞتلب منفعة الشفاء بإذف اهلل, ودفًعا ١تفسدة ا٢تبلؾ, كوف األخَتة ٘تثل ضررًا على 

 النفس, والضرر منهي عنو. 
 .عند الضرورة ّتامع إنقاذ حياة اإلنساف من ا٢تبلؾ : قياًسا على أكل ا١تيتة لقياسا -3
 : إعمااُل لعدد من القواعد الفقهية منها -4
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, (160) اشديدً عسرًا : وىي ما تكوف حياة اإلنساف دوهنا عسرة تنزؿ منزلة الضرورة قاعدة اٟتاجة  - أ
ات, واٟتاجة ف إذا وقع ُب حالة الشدة والعسر فيبيح لو بعض احملرمولذلك يراعي الشرع حاجة ا١تكل  

 ىنا تنزؿ منزلة الضرورة.
, أي : إنو عند تعرض ا١تكلف لشدة ملجئة أو غلب على ظَنو أف قاعدة الضرورات تبيح احملظورات - ب

تلك اٟتالة سوؼ تضرّه ُب نفسو, أو عرضو أو عقلو, أو مالو, فتلك الشدة تصبح سبًبا شرعًيا إلباحة 
 . (161)احملرمات؛ كوف حالة الشدة ال تندفع إال هبا

  القاعدة :وجو بنائو على 
مة من الوسائل ا١تساعدة على حفظ النفس ُب حالة انعداـ البديل ا١تباح, وكوف إف استعماؿ األدوية احملر  

شرًعا, وال يقع إال بتحصيل تلك الوسيلة أو ا١تقدمة, فيًتتب على ذلك أهنا تكوف  ااحملافظة على النفس واجبً 
 إال بو فهو واجب.ألف ما ال يتم الواجب  ؛ةواجب

 بخطورة مرض كورونا : توعية المجتمع لث عشر:التطبيق الثا
ومثل , ٔتخاطره منو والتعريفوطرؽ العدوى والوقاية  ا ا١ترضهبذالبد من القياـ بالتوعية للمجتمع ككل 

, وا١تقصد ىذه التوعية تعد من الواجبات الشرعية, باعتبار أهنا وسيلة أو مقدمة, والوسيلة تأخذ حكم ا١تقصد
التوعية على عاتق جهات ٥تتلفة كاألوقاؼ عن طريق تقع , و من التوعية ٛتاية األنفس, وٛتايتها واجب

 مقروءة. ,مسموعة مرئية, : والربامج اإلعبلمية, وتتحقق بوسائل ٥تتلفة والصحة, الدعاة, ومؤسسات ٣تتمعية,
 األدلة اآلتية يؤصل ىذا الفرع على: تأصيلو الشرعي : 

سبحانو وتعاىل قد أمر ُب سبيل دفع األضرار عن النفس أف نعد القوة اليت من خبل٢تا يتحقق خوؼ اهلل  -1
األعداء وإرىاهبم, كإجراء وقائي لدفع أذاىم, وكل ذلك ُب حدود االستطاعة كما جاء ُب قولو سبحانو 

 (٤ٓاألنفاؿ:  ) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  وتعاىل :
وُب ذلك داللة على وجوب دفع الضرر الكوين بشىت األسباب الكونية ا١تمكنػة, وال شػك ُب أف مػن األسػباب 

  ا١تمكنة لدفع ضرر الفَتوس التوعية بضرره وخطره على اجملتمع.  
, فالضرر ا١تتوقع حدوثو يقيًنا أو على سبيل الظن الغالب, الواجب الضرر يدفع بقدر اإلمكاف : قاعدة -2

عو بالكلية, إف مل يكن كذلك, فيكوف ا١تنع ْتسب االستطاعة, تقليبًل ٟتجم الضرر ُب أقل شرَعا من
؛ وال شك ُب أف التوعية ٔتخاطر ىذا الفَتوس من (162)تقدير, فلفظ اإلمكاف : أي القدرة واالستطاعة

جوب األخذ وسائل اٗتاذ التدابَت ا١تمكنة والكفيلة بعدـ وقوع ا١ترض أو انتشاره, والقاعدة تدؿ على و 
 باألسباب.

  القاعدة :وجو بنائو على 
 ف  إ إذ ؛من العدوى األنفسجب شرعي كإجراء وقائي للتحرز على اف توعية اجملتمع ٔتخاطر ىذا الوباء و إ

 . ةال يقع الواجب إال هبا فتكوف واجب اليتىذا الوسائل بالنسبة لتحصيل التوعية ٔتثابة ا١تقدمة 
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 إفصاح المصاب بإصابتو بالمرض وإخباره عن من خالطهم :  التطبيق الرابع عشر:
الواجب شرًعا على من أصيب هبذا الفَتوس, أو خالط مصابُت بو أف يفصح عن ذلك للجهات 
ا١تختصة؛ كي  يتم دفع الضرر عن نفسو بتلقي العبلج, ودفًعا لؤلذى عن الناس ْتصر ا١ترض والتقليل من 

ريض بإصابتو للجهات الصحية يدخل ُب مقدوره واستطاعتو, وكل ما انتشاره, وال شك ُب أف إفصاح ا١ت
 .  (163)يصدر إليو من التعليمات الصحية الواجب عليو القياـ بذلك

 األدلة اآلتية يؤصل ىذا الفرع على:  تأصيلو الشرعي : 
 (.16التغابن: ) چہ  ہ  ہ  ھ   چ  : قولو تعاىل -1

الوقوع بالكلية, فإف حاؿ األمر وتعذر الدفع بالكلية فيكوف وجو االستدالؿ : إف الدفع للضرر يكوف قبل 
ٹ  چ   ْتسب االستطاعة؛ ألف اهلل ال يكلف فوؽ االستطاعة, يؤيد ذلك سبب نزوؿ قولو تعاىل : ٹ  ٹ  

, فشق ذلك على ا١تسلمُت فأنزؿ يعصى ويذكر فبل ينسى : أف يطاع فبل أي (, 102آؿ عمراف:) چڤ  
, وإفصاح ا١تريض بإصابتو وإف مل يكن فيو دفع بالكلية, إال أف فيو دفًعا (164)ٗتفيًفا عليهماهلل تعاىل ىذه اآلية 

  بقدر االستطاعة عن غَت ا١تصابُت, وفيو رفع عن نفسو وعن من خالطهم من ا١تصابُت بتلقي العبلج .

, فيقاس على ذلك الضرر (165)النهي عن ا١تضارة ُب استعماؿ اٟتق كما ورد ُب حديث ٝترة بن جندب -2
سكوت ا١تصاب وعدـ اإلفصاح بإصابتو أو عمن خالطهم من ا١تصابُت, وما يًتتب على ا١تًتتب على 

 ذلك من ضرر بغَتىم, والضرر منهي عنو.
إعمااًل للقاعدة الفقهية : ال ضرار وال ضرار, وىي تنطبق على ىذه اٟتالة ١تا فيها دفع ورفع للضرر,  -3

دفع الضرر قبل  ع بقدر اإلمكاف, فإف وقع يزاؿ إعمااًل للقاعدة : الضرر يزاؿ؛ ألفوقاعدة : الضرر يدف
 .للنهي عن إيقاعو, وذلك كلو معلق باالستطاعة بعد الوقوع واجب ورفعووقوعو, 

ف الضرر ٬تب دفعو, قبل الوقوع وإزالتو بعد الوقوع, بالكلية ما مل فيكوف ْتسب إ وجو بنائو على القاعدة:
وسائل أو ا١تقدمات اليت يتحقق هبا ىذا المن  واإلفصاح عن اإلصابة أو عمن خالطهم ,(166)االستطاعة

 الواجب, وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.

 المصابة بالمرض على الطبيب:كشف المرأة التطبيق الخامس عشر:  
؛ إذ إف الطبيب ليس من احملاـر فبل  ٬توز ٢تا الكشف عليو األصل أف ا١ترأة ال تكشف إال على ذي ٤تـر

عند ٤تـر كالطبيب ذي غَت  على مع توفر الطبيبة اليت ٘تلك نفس مهارة الطبيب؛ ولكنو ٬توز ٢تا الكشف
إذا كانت ال تستطيع ٔتفردىا القياـ ٔتعاٞتة ا١ترضى ا١تصابُت بالفَتوس وجودىا  انعداـ الطبيبة, أو ُب حالة 

رٔتا أدى إىل  ,واالنتظار للطبيبة فيو ٥تاطرة, أف ىذا الفَتوس قاتل, السيما أنو ثبت طبًيا ىمنتيجة كثرة اعداد
 تبلؼ نفس ا١تريضة.إ
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 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 
عند طبيب مع  ا١ترأة واالمتناع عن عبلج نساف نفسو للهبلؾ,ف اهلل سبحانو وتعاىل هنى عن تعريض اإلإ -1

ہ  ہ      ہچ  النهي, لقولو تعاىل: تعذر توفر الطبيبة يدخل ٖتت ىذا  (.٥٩ٔالبقرة: ) چ ۀ   ۀ  
 وجو االستدالؿ:

مع  -, وال شك ُب أف انتظار ا١ترأة لطبيبة كي تعاٞتها (167)إف ُب اآلية هنًيا عن تعريض النفس للهبلؾ
االنتظار يًتتب تعذر ذلك, أو مع وجودىا لكنها تلبث وقًتا طويبًل النتظارىا النشغا٢تا ٔترضى آخرين, وىذا 

 , وفيو تعريض للنفس للهبلؾ وىو أمر غَت جائز.-عليو استفحاؿ ا١ترض 
وجعل ٢تم من الوسائل والرخص الكثَت, وشرع  ,رفع ا١تشقة واٟترج عن ا١تكلفُت إف اهلل سبحانو وتعاىل -2

ھ  ے   ے  ۓچ  قاؿ تعاىل:ف٢تم اليسر عند العسر   , وقاؿ تعاىل: (٨٧اٟتج: )چ  ھ  ھ   ھ   

ٴۇ   ۋ  چ  (.185البقرة: ) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  
     ما ورد ُب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصبلة والسبلـ النهي عن الضرر بقولو : ) ال ضرر  -3

فيو ضرر على  ,عند الطبيب مع تعذر وجود طبيبة تقـو مقامو ا١ترأة , وعدـ عبلج(168)(  وال ضرار
 النفس.

 منها: ا,الفقهية الذي ٯتكن التأصيل عليهإعمااًل لعدد من القواعد  -4
قاعة اٟتاجة, واٟتاجة للعبلج قائمة للمحافظة على النفس, ويكوف كشفها للطبيب بقدر اٟتاجة للعبلج 

 للضرورة.
 وغَتىا من القواعد. ,وقاعدة ا١تشقة ٕتلب التيسَت, والضرورات تبيح احملظورات وقاعدة ا١تصلحة, 
  القاعدةوجو بنائو على: 

  صل أف ا١ترأة تتطبب عند طبيبة إذا كاف األمر متاًحا وميسورًا, واحملافظة على النفس واجب, فا١ترأة األ
بل إذا فعلت ذلك تكوف آٙتة ومتسببة ُب ىبلؾ  ,ال ٘تلك نفسها حىت ٘تتنع عن العبلج عند الطبيب فتهلك

إلنقاذ حياهتا بالعبلج عند الطبيب, بيح ٢تا الوسائل األخرى أوقد  يها,باحملافظة عل ةنفسها؛ ألهنا مأمور 
وسيلة ومقدمة لتحقيق واجب  - آخرين يمع انعداـ الطبيبة أو عجزىا أو انشغا٢تا ٔترض -فالعبلج عنده 

 احملافظة على النفس, وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.
 الخاتمة 

 على النحو اآلٌب:بعد االنتهاء من ىذا البحث البد من ذكر بعض النتائج والتوصيات, وذلك 
 :أواًل: النتائج

  واجب الفعل والًتؾ مًعا؛  , وأف ا١تراد بالواجب؛ما يتوقف عليها وجود الواجبا١تراد ٔتقدمة الواجب
 . ترؾ اٟتراـ يسمى واجًبا باعتبار أف
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  ,من أىم تطبيقات مقدمة الواجب ا١تتعلقة ّتائحة كورونا تعليق اٞتمع واٞتماعة, واٟتجر الصحي
ومنع التجواؿ, ومعاقبة ناقل العدوى, وتوفَت األدوية وا١تستشفيات, والعبلج بالعقاقَت احملّرمة,  والعزؿ,

 وعدـ استغبلؿ ا١ترضى وتشريح اٞتثث, وغَتىا ٦تا ورد ُب البحث حفظًا على األنفس من ا٢تبلؾ.
 : تظهر أ٫تية القاعدة من حيث إهنا  
 الواجبات, وترؾ ا١تقدمات اليت تكوف مدخبًل للمنكرات.هتتم بفعل ا١تقدمات اليت تعُت على أداء  - أ

تتماشى مع واقعية الشريعة, فهي تدؿ على عدـ التكليف باحملاؿ من ناحية, ومن ناحية أخرى على  - ب
 رفع اٟترج والتخفيف عن ا١تكلفُت, فبل تكليف إال با١تقدمات اليت تكوف ُب قدرة ا١تكلف وال عكس. 

  والوسائل اليت يًتتب عليها حفظ الضروريات اليت منها حفظ النفس.إف القاعدة تعتٍت با١تقدمات 
 فا١تقدمة أخص من الوسيلة, والوسيلة أعم  بُت ا١تقدمة والوسيلة, عبلقة عمـو وخصوص مطلق, وجود

 .مطلًقا
  اشًتاؾ ا١تقدمة والوسيلة ُب أف كبًل منهما مستقل عن األصل ومتقدـ عليو, وأف كبًل منهما ٔتثابة

 غَته, فإف سقط ا١تقصود األصلي سقط ما ىو تبٌع لو. الواجب ل
  إذا تعذر التمييز بُت موتى ا١تسلمُت والكفار بفَتوس كورونا وجب أف يغسلوا ويكفنوا  وُيَصل ى عليهم

 ٚتيًعا وينوي ا١تسلمُت, ألف ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.
 ن استوَب النصاب حفاظًا على األنفس من وجوب تعجيل الزكاة ُب زمن اٞتائحة قبل حوالف اٟتوؿ ٦ت

 ا٢تبلؾ إذا كاف ال يتحقق اٟتفاظ عليها إال بالتعجيل؛ ألف ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب. 
  إف قرارات ويل األمر باٟتجر والعزؿ ومنع السفر وغَت ذلك من اإلجراءات اليت يًتتب عليها حفظ

تثا٢تا من قبل الرعّية, ولو معاقبة من ٮتالفها, لوجوب األنفس واليت ال تتناقض مع الشريعة واجب ام
 طاعة ويل األمر, وإعمااًل لقاعدة مقدمة الواجب.

  الواجب على الدولة  اٗتاذ اإلجراءات البلزمة للتخفيف من معاناة ا١ترضى من توفَت العبلج والطبيب
و ا١تستشفيات, أو ا١تختربات, اٟتاذؽ وا١تشاُب ومنع استغبل٢تم, سواء من قبل األطباء أو الصيادلة, أ

 واٗتاذ اإلجراءات العقابية ١تن تصدر منو مثل ذلك سواء كانوا أفراًدا, أو ٚتاعات, أو مؤسسات. 
  ,٬توز للمرأة أف تكشف أماـ الطبيب لبلستطباب من مرض فَتوس كورونا عند تعذر وجود طبيبة    

أو عند وجودىا مع كثرة ا١ترضى وعدـ قدرهتا على القياـ ٔتعاٞتة اٞتميع؛ ألف الواجب عليها اٟتفاظ 
 على نفسها من ا٢تبلؾ, وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب. 

  يقع على عاتق الدولة عرب اٞتهات الرٝتية ا١تعنية بالتوعية, وكذلك على مؤسسات اجملتمع ا١تدين توعية
 الفَتوس؛ كوف التوعية تعُت على توقي ٥تاطرة, حفاظًا على أنفسهم. الناس ٔتخاطر

 .معاقبة من يقـو بنشر العدوى متعمًدا بقصد اإلضرار بالغَت ٔتا يتناسب مع حجم جرمو ونتائجو 
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 :التوصيات –ثانًيا 
نا يوصي الباحث ٔتزيد من الدراسات فيما يتعلق بالقواعد األصولية ذات الصلة ٔتوضوع جائحة كورو 

وغَتىا من اٞتوائح؛ وبياف أثر تلك القواعد ُب مواجهة مثل ىذه اٞتوائح ومعاٞتها, مثل قاعدة القياس, 
ومآالت األفعاؿ, وسد الذرائع, وا١تصلحة, ومن القواعد الفقهية قاعدة التابع تابع, وقاعدة دفع الضرر, وغَت 

للمسائل  -للبحث العلمي للتأصيل والتخريج ذلك من القواعد وىي كثَته, واليت ٯتكن أف تفتح آفاًقا رحبة 
 على تلك القواعد وغَتىا. -ا١تتعلقة هبذه النازلة وغَتىا 
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 : الهوامش
 

تعليق عبد ا١تنعم خليل  التاج السبكي, ؛ ٚتع اٞتوامع ُب أصوؿ الفقو,1/93: احملصوؿ, ( ىذا التعبَت للرازي, وابن السبكي, ينظر1)
 .14-13إبراىيم, ص

 . 31ص واألىدؿ, : السياغي, ابن األمَت الصنعاين, ٖتقيق : إجابة السائل, ( ينظر2)
؛ األ٧تم الزاىرات 1/65 الغزايل, ا١تستصفى, ينظر : والغزايل, وا١تارديٍت, وابن قدامة, ( ىذا التعبَت أخذ بو إماـ اٟترمُت ُب الورقات,3)

 .26ص ؛ روضة الناظر, ابن قدامة,86ص على حل ألفاظ الورقات ُب أصوؿ الفقو, ا١تارديٍت ٖتقيق : النملة,
       ؛ 14 -13تعليق عبد ا١تنعم خليل إبراىيم, ص التاج السبكي, ؛ ٚتع اٞتوامع ُب أصوؿ الفقو,1/93 صوؿ,: احمل ( ينظر4)

 .26ص روضة الناظر, ابن قدامة,
 .2/106 : مكتب البحوث والدراسات, وباعتبار الفعل وجوب, التقرير والتحبَت, بن عمر, ٖتقيق ( ألنو باعتبار القياـ إ٬تاب,5)
 مادة)وجب(؛ ا١تصباح ا١تنَت, فصل الواو, الفَتوز ابادي, القاموس احمليط, مادة )و ج ب(؛ الرازي, باب الواو, الصحاح,( ٥تتار 6)

 )مادة وجب( . كتاب الواو, الفيومي,
 . 1/74األسنوي,  ؛ هناية السوؿ,1/95( احملصوؿ, الرازي,7)
 . 42-1/41للبدخشي, ج العقوؿ,مناى : ؛ ينظر42( كالقاضي البيضاوي, ا١تنهاج, البيضاوي, ص8)
؛ التحقيقات ابن 89-88ص ا١تارديٍت, : األ٧تم الزاىرات, ينظر ( التعريف إلماـ اٟترمُت, ُب الورقات وتبعو ا١تارديٍت, وابن قاواف,9)

 .81ص التبصرة ُب أصوؿ الفقو, ؛ وقاؿ الشَتازي "متعلق العقاب بًتكو"102ص قاواف,
 . 42-2/41 البدخشي, : مناىج العقوؿ على ا١تنهاج, ؛ ينظر1/74 األسنوي, ( هناية السوؿ,10)
 . 1/75األسنوي,  هناية السوؿ, ( ينظر :11)
 . 1/42للبدخشي, : كبلـ ا١تراغي )رٛتو اهلل( ُب مناىج العقوؿ, ( ينظر12)
     لى تعريفو وىذا التعريف ا" ع"يذـ" عرب عنو بػ"يعاقب" وأضاؼ الباحث لفظ"شرعً  ( ىذا التعريف البن قدامة, بإستثناء لفظ13)
: روضة النظر, ابن  ينظر ستبدؿ بلفظ "من غَت عذر",أُ ا  الوارد ُب تعريفو يبعد عن تعريف البيضاوي بل نفسو باستثناء لفظ مطلقً  ال

 .8؛ تنقيح الفصوؿ, القراُب, ص42البيضاوي, ص ؛ ا١تنهاج,26قدامة, 
 . 1/134للسمرقندي,  : ميزاف األصوؿ, ( ينظر14)
 .20/221, الزبيدي, ؛ تاج العروس87/ 2, , ابن فارسمقاييس اللغة معجم  : ( ينظر15)
 .2/314 األنباري,: الزاىر ُب معاين كلمات الناس,  ( ينظر16)
 .2/139: مقاصد الشريعة, ابن عاشور,  ( ينظر17)
 . 148/ 9: روضة الطالبُت, النووي ,  ( ينظر18)
 .  2/18: ا١توافقات, الشاطيب,  ( ينظر19)
 : موقع منظمة الصحة العا١تية: ينظر (20)
 https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/middle  
مل يكن ىناؾ أي علم بوجود ىذا الفَتوس اٞتديد ومرضو قبل بدء تفشيو ُب مدينة ووىاف الصينية ُب كانوف األوؿ/ ديسمرب  (21)

 اآلف إىل جائحة تؤثر على العديد من بلداف العامل؛ ينظر : موقع منظمة الصحة العا١تية: 19-. وقد ٖتّوؿ كوفيد2019
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/middleمدى اعتبار ا١تصاب ّتائحة كورونا  ؛

 . 62قاتبل ٔتخالطتو لغَته متعمًدا, ص 19 ا١تستجد
وما يتعلق بو من معاٞتات طبية وأحكاـ  (19-)كوفيد : "فايروس كورونا ا١تستجد توصيات الندوة الفقهية الطبية الثانية بعنواف(22)

 .3ص ـ,2020/ابريل/  16ىػ ا١توافق 1441شعباف  23شرعية", ُب دورهتا ا١تنعقدة عن بعد 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/middle
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/middle؛
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 نفس ا١تصدر. (23)
 .241/ 33؛ تاج العروس, الزبيدي, 465/ 12: لساف العرب, ابن منظور,  ينظر (24)
 .241/ 33العروس, الزبيدي, ؛ تاج 465/ 12لساف العرب, ابن منظور,  (25)
 .241/ 33تاج العروس, الزبيدي,  (26)
 .  113/ 1 ( احملصوؿ, الرازي,27)
 470/ 2( ينظر : نفس ا١تصدر, 28)
 .142( القواعد والفوائد, ابن اللحاـ, ص29)
 .1/360: الكوكب ا١تنَت, ابن النجار,  ؛ وينظر2/932( التحبَت شرح التحرير, ا١ترداوي, 30)
      مع إضافة لفظ "أو عدمو" باعتبار  18ص ,ٚتع احملصوؿ ُب شرح رسالة ابن سعدي ُب األصوؿ للشيخ الفوزاف, ( التعريف31)

 شامبًل لواجب الفعل والًتؾ مًعا. أف الواجب
 .174/ 1( ينظر: االهباج ُب شرح ا١تنهاج, البيضاوي, 32)
 .32؛ البياف ا١تلمع عن الفاظ اللمع, اٟتاجيٍت, ص9ص اللمع ُب أصوؿ الفقو, الشَتازي, ( ينظر:33)
 .  1/100:  قواطع األدلة, ابن السمعاين, ( ينظر34)
٤تمد اٟتبش, , ؛شرح ا١تعتمد1/96لورقات, ٛتيد, ؛ ينظر: لشرح على شرح احمللي على ا1/100: هناية السوؿ, األسنوي, ظرين (35)
1/74 . 
 . 168/ 1 (سد الذرائع وٖترمي اٟتيل, ابن القيم,36)
 البصري ذكرىا من توابع األمر. ,93/ 1؛ ا١تعتمد, البصري, 1/160, , البيضاوياالهباج ُب شرح ا١تنهاج (37)
 .1/100(ينظر : نفس ا١تصدر والصفحة؛ قواطع األدلة, البن السمعاين, 38)
 .2/931 ا١ترداوي, ؛ التحبَت شرح التحرير,8/ 1اللمع ُب أصوؿ الفقو, الشَتازي,  (39)
 .93/ 1ا١تعتمد, البصري ,  (40)
 . 183/ 1الربىاف, اٞتويٍت,  (41)
 . 183/ 1: الربىاف, اٞتويٍت,  ينظر (42)
   . 931/ 2التحبَت شرح التحرير, ا١ترداوي  (43)
 .   931/ 2التحبَت شرح التحرير, ا١ترداوي  (44)
 .1/23تنقيح الفصوؿ, القراُب,  (45)
 . 87/ 1؛ هناية السوؿ, األسنوي, 168, 160/ 1, السبكياإلهباج,  (46)
 .1/3 ؛ كتاب لب األصوؿ, االنصاري,159/ 2حاشية العطار على شرح اٞتبلؿ احمللي,  (47)
حضور  : أف ما ال يتم الوجوب إال بو مثل : فرٌؽ بُت ىذه العبارة وعبارة "ما ال يتم الوجوب إال بو فليس بواجب" بياف ذلك (48)

"ما ال يتم الوجوب إال بو ليس بواجب, أما  رأي من يشًتط النعقاد صبلة اٞتمعة األربعُت؛ ألف الوجوب ما ًب, فهنااألربعُت, على 
: السعي لصبلة اٞتمعة أو اٞتماعة, إنك ٘تشي؛ وال يصح القوؿ من ا١تكلف أنو مل  مثل عبارة" ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب"

فحسب, فبل يلزمٍت السعي, وتعليل عدـ صحة ىذا القوؿ؛ ألف األمر بصبلة اٞتمعة أمر بالسعي إليها؛ يؤمر با١تشي, وإ٪تا أمر بالصبلة 
 (.96/  1) -: الشرح على شرح جبلؿ الدين احمللي للورقات  ألف ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب, ينظر

     22؛ ماال يتم الواجب إال بو, نور صاّب, ص285, صينظر: فتح الذرائع وأثره ُب الفقو اإلسبلمي, الطبقجلي (49)
 .1/95روضة الناظر مع شرحها فتح الويل الناصر, ابن قدامة,  ينظر: (50)
 بعدىا.. وما 1/92روضة الناظر مع شرحها فتح الويل الناصر, ابن قدامة,  ينظر: (51)
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     22: ماال يتم الواجب إال بو, نور صاّب, ص ينظر (52)
     22ماال يتم الواجب إال بو, نور صاّب, ص : ينظر (53)
 وما بعدىا. 25ينظر : القواعد واألصوؿ اٞتامعة, السعدي  (54)
 .101-100/ 1؛ شرح البدخشي, 182: شرح الورقات, ابن إمامة الكاملية, ص ينظر (55)
 . 1/91 ينظر: هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ, االسنوي, (56)
الشرعي مثل: دخوؿ الوقت بالنسبة لوجوب الصبلة, فإنو سبب لو ْتكم الشرع, والعقلي مثل: النظر باعتباره سبًبا للعلم فبل بد  (57)

منو لو, والسَت للحج, والعادي مثل: حز الرقبة بالنسبة للقتل والذبح, قضت العادة بسببيتو للذبح والقتل, ينظر: تيسَت التحرير, 
 .1/100؛ شرح البدخشي, 1/91السوؿ, األسنوي,  ؛ هناية2/215بادشاه, 

: ترؾ اٟتراـ ٟتصوؿ الواجب,  ضوء للصبلة؛ ألف الشرع ىو الذي اشًتط لصحتها الوضوء, والعقلي مثلو الشرط الشرعي مثل, ال (58)
شرطيتو  اقتضى : غسل جزء من شعر الرأس إل٘تاـ غسل الوجو, فالذي فاقتضاء شرطيتو للواجب كاف من قبل العقل؛ والعادي مثل

؛ شرح البدخشي, 1/91؛ هناية السوؿ ,األسنوي, 2/215: تيسَت التحرير, بادشاه,  والعرؼ, ينظر غسل الوجو ىي العادة إل٘تاـ
1/100. 
: رفع اٟتاجب عن  ٟتصوؿ ا١تأمور بو فكاف' واجًبا 'ينظر ""شرطا فالوضوء للصبلة مقدمة لوجودىا, وال عبلقة لو بالوجوب, فهو (59)

 . 528/ 1, السبكي٥تتصر ابن اٟتاجب, 
فإنو مقدمة للوجوب  , فالزكاة وجوهبا متوقف على النصاب,528/ 1, السبكي: رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب,  ينظر (60)

 وجود.فبل ٬تب على ا١تكلف إ٬تاد النصاب لكي ٕتب عليو الزكاة, لكن لو وجد فهو سبب للوجوب وشرط لل والوجود,
 قواطع األدلة ُب األصوؿ, ابن السمعاين, ىو ما يلـز من عدمو عدـ ا١تشروط وال يلـز من وجوده وجود ا١تشروط وال عدمو لذاتو, (61)
1/100. 
 .1/101 ىو ما يلـز من وجوده وجود ا١تسبب ومن عدمو عدـ السبب, قواطع األدلة ُب األصوؿ, ابن السمعاين, (62)
 ابن مفلح, أصوؿ الفقو, ؛1/179البحر احمليط, الزركشي,  ؛1/100 ة ُب األصوؿ, ابن السمعاين,: قواطع األدل ينظر (63)
1/382. 
؛ 1/358لنجار, شرح الكوكب ا١تنَت, ابن ا 23؛ تنقيح الفصوؿ ُب علم األصوؿ, القراُب, 1/138: ا١تستصفي, الغزايل,  ينظر (64)

 .287السائل شرح بغية اآلمل, ص؛ إجابة 1/153اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ, اآلمدي, 
؛ تنقيح الفصوؿ ُب 1/138؛ ا١تستصفي, الغزايل, 293: التلخيص, اٞتويٍت, ص إال على رأي من ٬تيز التكليف باحملاؿ, ينظر (65)

؛ إجابة 1/153؛ اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ, اآلمدي, 358/ 1شرح الكوكب ا١تنَت, ابن النجار,  23علم األصوؿ, القراُب, 
 .1/336 ؛ شرح ٥تتصر الروضة, الطوُب,287ئل شرح بغية اآلمل, صالسا

 .923/ 2( التحبَت, ا١ترداوي, 66)
 أي سواء كاف كل منهما شرعًيا أو عقلًيا أو عاديًا, وقد سبق التمثيل لذلك. يراد بإطبلؽ السبب والشرط ىنا, (67)
الباجي,  اإلحكاـ ُب فصوؿ األحكاـ, 1/100 السمعاين, ؛ قواطع األدلة ُب األصوؿ, ابن293: التلخيص, اٞتويٍت, ص ينظر (68)
شرح  ؛1/91؛ هناية السوؿ, األسنوي, 1/153؛ اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ, اآلمدي, 1/57الغزايل,  ؛ ا١تستصفى,1/150

والفوائد, ابن ؛ القواعد 2/925؛ التحبَت, ا١ترداوي, 2/16الددو الشنقيطي, ؛ شرح الورقات,1/361الكوكب ا١تنَت, ابن النجار, 
 .288؛ إجابة السائل شرح بغية اآلمل, ص1/382 ابن مفلح, ؛ أصوؿ الفقو,130اللحاـ, ص

 .2/926: التحبَت, ا١ترداوي,  ( ينظر69)
 .2/927: التحبَت, ا١ترداوي,  ينظر (70)



 

62 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. عزيز ٤تمد علي ا٠تطري ...على النفس  قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب وأثرىا ُب احملافظة
 

 

؛ قواطع األدلة 293؛ التلخيص, اٞتويٍت, ص1/183: الربىاف, للجويٍت,  منهم اإلماـ اٞتويٍت, وابن اٟتاجب والطوُب, ينظر (71)
        528/ 1 السبكي, ؛ رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب,2/927؛ التحبَت, ا١ترداوي, 1/102ُب األصوؿ, ابن السمعاين,

 .1/382 ابن مفلح, ؛ أصوؿ الفقو,1/336 ؛ شرح ٥تتصر الروضة, الطوُب,534 و
 . 99-2/98اشية العطار, ح : ( ينظر72)
 .183ص : مصادر التشريع اإلسبلمي األصلية والتبعية ومباحث اٟتكم, الكردي, ( ينظر73)
ابن  ؛ أصوؿ الفقو,1/131 ؛ القواعد والفوائد ابن اللحاـ,2/928؛ التحبَت, ا١ترداوي, 293: التلخيص, اٞتويٍت, ص ينظر (74)

 .1/382 مفلح,
 .339 ؛ تفسَت السعدي,8/156القرآف, القرطيب, : اٞتامع ألحكاـ  ( ينظر75)
ـّ ٢تم وتعجيز", تفسَت الكشاؼ, الز٥تشري, : "فإف قلت : ما معٌت قولو َمَع اْلقاِعِدينَ  قاؿ الز٥تشري (76) ؛ 2/276 ؟, قلت : ىو ذ

 .10/407تفسَت ا١تنار, رضا,  :ينظر
 .   101/ 1؛ أصوؿ الفقو ف أبو النور زىَت, 532/ 1 السبكي, : رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب, ينظر (77)
 . 102/ 1؛ أصوؿ الفقو ف أبو النور زىَت, 1/77فواتح الرٛتوت, بن نظاـ الدين,  : ينظر (78)
 . 102/ 1: أصوؿ الفقو ف أبو النور زىَت,  (ينظر79)
 .2/82البورين, ؛ الوجيز ُب أصوؿ الفقو, 1/361: شرح الكوكب ا١تنَت, ابن النجار,  ينظر (80)
؛ الوجيز ُب أصوؿ الفقو, 1/361؛ شرح الكوكب ا١تنَت, ابن النجار, 1/100: قواطع األدلة ُب األصوؿ, ابن السمعاين, ينظر (81)

 .2/82البورين, 
 نكري,؛ جامع العلـو ُب اصطبلحات الفنوف, 10/349الفيومي,  ؛ ا١تصباح ا١تنَت,2/279اٞتوىري,  : الصحاح ُب اللغة, ينظر (82)
3/313. 
 .11/724 ابن منظور, لساف العرب, (83)
 .1/55 ؛ سد الذرائع, ابن القيم,3/51القراُب, أنوار الربوؽ ُب أنواع الفروؽ, (84)
 .297معامل أصوؿ الفقو عند أىل السنة, اٞتيزاين, ص ؛302سد الذرائع وٖترمي اٟتيل, ابن القيم, ص : ينظر (85)
 طلب األوؿ من ا١تبحث األوؿ من ىذا البحث.صيغ القاعدة ٖتت ا١ت : ينظر (86)
, ص الوسائل, قواعد ؛83صسد الذرائع, الربىاين,  : ينظر (87)    . ٥386تدـو
ويسمى وسيلة؛  مة من وجو فهو مقدمة من ناحية صحة الصبلة شرًعا؛ لتوقفها على ذلك,دومن ذلك : الوضوء  وسيلة ومق (88)

األداء و٣تّرد الفعل؛ فقد يصلي ا١تكلف وال تتوقف الصبلة على الوضوء, فإذا صلى دوف ويطلق عليو وسيلة فحسب من ناحية مطلق 
 قواعد:  وىكذا بقية الشروط واألسباب الشرعية, ينظر التطبيقات لكن صبلتو غَت صحيحة ُب نظر الشارع, بالفعل؛ وضوء فقد قاـ

, ص  .386-385الوسائل, ٥تدـو
 .179/ 1 البحر احمليط, الزركشي, (89)
, 2/51للبورين,  ؛ الوجيز ُب أصوؿ الفقو,2/352؛ ا١توافقات, الشاطيب, 119-118/ 1ينظر: األشباه والنظائر, السيوطي,  (90)

ْتيث لو و  وإ٪تا ىي تبع للمقاصد, " وقد تقرر أف الوسائل من حيث ىي وسائل غَت مقصودة ألنفسها,–رٛتو اهلل  -يقوؿ الشاطيب 
لو فرضنا عدـ ا١تقاصد ٚتلة مل يكن ْتيث و  ْتيث لو توصل إىل ا١تقاصد دوهنا مل يتوسل هبا, اصد سقطت الوسائل,قسقطت ا١ت

؛ ويقوؿ الشيخ البورين: "وىذه القاعدة شبو طردة ُب 2/353ا١توافقات, الشاطيب,  ..."للوسائل اعتبار بل كانت تكوف كالعبث
ء آخر يتبعو ُب الوجود يكوف ذلك فرًعا مبتٌت عليو", الوجيز ُب احملسوسات وا١تعقوالت, فالشيء الذي يكوف وجوده أصبًل لوجود شي

 -فإذا زاؿ اإلٯتاف وٚتيع األعماؿ فروع, ومن التطبيقات على ذلك : االٯتاف  باهلل سبحانو وتعاىل أصل, .51/ 2أصوؿ الفقو, البورين, 
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تقضي  تها صلوات ُب أياـ اٟتيض واٞتنوف والنفاس الألف اعتبارىا مبٍت عليو, وكذلك ومن فات حبطت األعماؿ؛ -والعياذ باهلل تعاىل
 .51/ 2؛ الوجيز ُب أصوؿ الفقو, البورين, 119-118/ 1وغَتىا من التطبيقات, ينظر: األشباه والنظائر, السيوطي,  سننها الرواتب"

 . 121/ 1؛ األشباه والنظائر, ابن ٧تيم؛ 1/188السيوطي,  األشباه والنظائر, (91)
, ص: أحك ينظر (92)  . 397اـ الوسائل, ٥تدـو
 . 186/ 1سد الذرائع وٖترمي اٟتيل, ابن القيم,  (93)
, ص ينظر (94)  . 397: أحكاـ الوسائل, ٥تدـو
 ا, وليس ٣ترَد وىٍم؛ ألف ترؾ الواجب ال ٬توز إال عند غلبة الظن, أو طلب أويل األمر وأىل االختصاصبأف يكوف ا٠توُؼ ٤تققً  (95)
 .  2/325؛ الدر ا١تنثور, السيوطي, 2/661: تفسَت ابن ا١تنذر,  ( ينظر96)
 (.1637) , برقم147/ 2( صحيح مسلم, كتاب الصبلة, باب الصاغة ُب الرحاؿ, 97)
 .     6/126 : ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص كتاب مسلم, باب جواز التخلف عن صبلة اٞتمعة, ( ينظر98)
(؛ سنن الًتمذي, باب: فيمن ىيسمع النداء, ٖتقيق 560) , برقم3/66ترؾ اٞتماعة, صحيح أيب داوود, باب التشديد ُب  (99)

 (, قاؿ األلبانيب صحيح.217) برقم ,1/422شاكر واأللباين, 
صحيح مسلم,  وليقعد ُب بيتو(, –أوقاؿ: فليعتزؿ مسجدنا -قاؿ عليو الصبلة والسبلـ : ) من أكل ثوًما أو بصبًل فليعتزلنا  (100)

 (.1281) برقم 2/80أكل ثوًما,  باب هني من
 .  51/ 1: درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ, حيدر, ( ينظر101)
 .13: فتاوى العلماء حوؿ فَتوس كورونا, صربي, ص  ( ينظر102)
 .17: نفس ا١تصدر, ص  ( ينظر103)
 وما بعدىا. 13: نفس ا١تصدر ص ( ينظر104)
 :ا٠تصوصينظر: قرارات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل هبذا  (105)
  https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 
 . 289: القواعد والضوابط الفقهية ا١تتضمنة للتيسَت, العبد اللطيف, ص  ( ينظر106)
؛ 384/ 3, 343/ 3؛ اٟتاوي, للماوردي, 3/137وما بعدىا؛ الذخَتة للقراُب,  46/ 4الكاساين, : بدائع الصنائع,  ينظر (107)

 :فقو اإلسبلمي الدويل هبذا ا٠تصوصقرارات ٣تمع ال ؛181/ 5ا١تغٍت, ابن قدامة, 
  https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 
, قاؿ الًتمذي حسن؛ ا١تستدرؾ على الصحيحُت, للحاكم, 63/ 3, 678باب: تعجيل الزكاة, برقم: سنن الًتمذي, كتاب,  (108)

: تعليقو ُب التلخيصقاؿ الذىيب ُب قاؿ اٟتاكم صحيح اإلسناد, و  ,375/ 3, 5431برقم: --باب: ذكر إسبلـ العباس 
 صحيح. 

 . 20/ 9؛ شرح سنن أيب داوود, العباد, 130/ 2: سبل السبلـ, الصنعاين,  ينظر (109)
 . بتصرؼ.181/ 5: ا١تغٍت, ابن قدامة,  ينظر (110)
 .5915, برقم 29/ 7صحيح مسلم, باب الطاعوف والطَتة,  (111)
 .    324/ 9: شرح صحيح البخاري, ابن بطاؿ,  ينظر (112)
 , وصححو األلباين.1/ 4, 3857سنن أيب داوود بتحقيق وتعليق األلباين, ُب الرجل يتداوى,  (113)
 .180/ 1: القواعد والضوابط الفقهية ا١تتضمنة للتيسَت, العبد اللطيف/  ينظر (114)
 .  2/4: القواعد الفقهية, البورنو, ينظر (115)
 .392-7/391: اٞتامع ألحكاـ القرآف, القرطيب,  ينظر (116)

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
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 (.5380) , برقم5/2158صحيح البخاري, باب اٞتذاـ,  (117)
 (.5923) , برقم7/31 : ال عدوى وال طَتة, صحيح مسلم, باب (118)
 سبق ٗتر٬تو.  (119)
( قاؿ الًتمذي ىذا حديث صحيح؛ 2038) , برقم4/383 سنن الًتمذي بتحقيق شاكر واأللباين, باب الدواء واٟتث عليو (120)

 ( قاؿ األلباين صحيح.  3855) برقم ,2/396الرجل يتداوى, : ُب  سنن أيب داوود, باب
؛ شرح التلويح على التوضيح , 87؛  األشباه والنظائر, ابن ٧تيم, ص103/ 2: االختيار لتعليل ا١تختار, ا١توصلي,  (ينظر121)

 .   405/ 2التفتازاين, 
 .87ص : األشباه والنظائر, السيوطي, ينظر (122)
 .515/ 7للقواعد الفقهية واألصولية, : معلمة زايد  ينظر (123)
 .176ص : األشباه والنظائر, السيوطي, ينظر (124)
 .11/130, 4/22: لساف العرب  ينظر (125)
 .424: معجم اللغة العربية ا١تعاصرة, ص ينظر (126)
 :: قرارات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل هبذا ا٠تصوص ينظر (127)
  https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 
 . 209/  8شرح صحيح البخاري, ابن بطاؿ,  (128)
 .186؛ تفسَت السعدي, ص5/273: تفسَت القرطيب,  ينظر (129)
 .549/  4اإلسبلمي,  الفقو ٣تمع , ٣تلة) 7/94و ُب دورتو التاسعة, برقم )قرار ٣تمع الفق:  ينظر (130)
ُب حالة القتل وأخذ ا١تاؿ مًعا فالقتل والصلب, أو قيامهم بالقتل دوف أخذ ا١تاؿ فيقتلوا فحسب, أو أخذ ا١تاؿ دوف القتل  (131)

وكثَت  --وىذا قوؿ ابن عباس  ا١تاؿ فينفوا من األرض,فيقطع اليد والرجل من خبلؼ, أو أخافوا الناس دوف أف يقتلوا ومل يأخذوا 
 .229ينظر : تفسَت السعدي, ص ل,من األئمة, على اختبلؼ ُب بعض التفاصي

صحيح الًتغيب, باب:  (23114) , برقم -  - ,5/362مسند أٛتد, باب : أحاديث رجاؿ من أصحاب النيب  (132)
 ( وقاؿ صحيح. 2805) برقم 2/42الًتغيب ُب اٟتياة, االلباين, 

 .  9/2283: عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داود, أبو الطيب,  ينظر (133)
 سبق ذكر اٟتديث ٖتت الفرع ا١تتعلق باٟتجر الصحي من ىذا البحث.  (134)
, 1/773(؛ صحيح وضعيف اٞتامع الصغَت وزيادتو, األلباين, 26226) , برقم6/255مسند أٛتد, باب: حديث عائشة,  (135)

 ( قاؿ األلباين صحيح. 7725) برقم
 قرارات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل هبذا ا٠تصوص, ؛40: ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب, الصويغ, ص ينظر (136)

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 
 .21/ 2ىذا التعريف للحاجة من خبلؿ تعريف اٟتاجيات, ا١توافقات, الشاطيب,  (137)
 .243: القواعد والضوابط الفقهية ا١تتضمنة للتيسَت, ص ينظر (138)
 .51األشباه والنظائر, السبكي, ص (139)
 .105ص الزرقاء, : شرح القواعد الفقهية, ينظر (140)
 :الفقو اإلسبلمي الدويل هبذا ا٠تصوصقرارات ٣تمع  (يراجع141)
  https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 
 .  324: تفسَت السعدي, ص ينظر (142)

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
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( قاؿ أبو عيسى حديث حسن صحيح, وقاؿ األلباين 2344) برقم, 4/573سنن الًتمذي بتحقيق شاكر واأللباين,  (143)
 صحيح.

 .  20/  27: شرح سنن أيب داوود, للعباد,  ينظر (144)
 (.6945) / برقم 56/  8 صحيح مسلم, باب ُب األمر بالقوة وترؾ العجز, (145)
 .25: القواعد الفقهية الناظمة للممارسات الطبية وتطبيقاهتا, ىريبد, ص ينظر (146)
فُروي من طريق أيب  -, و٣تموع طرقو توصلو إىل مرتبة اٟتسن.  من عد ة طرٍؽ, كما روي مرسبًل ُروي ىذا اٟتديث موصواًل  (147)

وقاؿ : صحيح اإلسناد على شرط ُمسلٍم ومل ٮتر جاه, ووافقو الذ ىيب؛ وُب صحيح  2345, 2/66سعيد ا٠تُدري ا١تستدرؾ, للحاكم: 
 (.  896) , برقم1/272؛ وصححو ُب ٥تتصر إرواء الغليل, 1895قم بر  ,2/39ابن ماجو, لؤللباين 

 .131/ 12لساف العرب, ابن منظور,  (148)
 .  2/52قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ, العز بن عبدالسبلـ,  (149)
 .232/ 8 الفروؽ, القراُب, (150)
 .87ص , األشباه والنظائر, ابن ٧تيم,1/35األشباه والنظائر, السيوطي,  (151)
 .3/351درر اٟتكاـ, علي حيدر,  (152)
الدر ا١تختار شرح تنوير  ؛16/447تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي  ؛437/ 1البحر الرائق, ابن ٧تيم,  ينظر: (153)

؛ شرح 1/571؛ أسٌت ا١تطالب, زكريا األنصاري, 3/91 ,447/ 2, اآلداب الشرعية البن مفلح ؛1/210األبصار, اٟتصكفي, 
 .3/242, ابن مفلح,  الفروع

 نفس ا١تصادر. : ينظر (154)
                    ؛   16/447: تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي  ينظر (155)
                  .  195: ا١توسوعة الطبية الفقهية, كنعاف, ص ينظر (156)
                  .  195؛ ا١توسوعة الطبية الفقهية, كنعاف, ص347غياث األمم ُب التياث الظلم, ص (157)
 . 1408/  5: تفسَت ابن أيب حاًب,  ينظر (158)
 سبق ٗتر٬تو.   (159)
 .130معجم لغة الفقهاء, قلعو جي وقنييب, ص (160)
 .155القواعد والضوابط الفقهية ا١تتعلقة بالبيئة,البلوي, ص ينظر: (161)
    . 1/118ينظر: شرح القواعد الفقهية, الزرقاء, ص  (162)
 https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar:  ينظر (163)
 .706/  3: الدر ا١تنثور, السيوطي, ينظر (164)
حديث ٝترة بن جندب أنو كانت لو عضد من ٩تل َب حائط رجل من األنصار قاؿ ومع الرجل أىلو قاؿ فكاف ٝترة يدخل  (165)

فذكر ذلك لو فطلب إليو النيب  -  - إىل ٩تلو فيتأذى بو ويشق عليو فطلب إليو أف يبيعو فأىب فطلب إليو أف يناقلو فأىب فأتى النيب 
 -  -  أمرا رغبو فيو فأىب فقاؿ " أنت مضار ". فقاؿ «. فهبو لو ولك كذا وكذا » أف يبيعو فأىب فطلب إليو أف يناقلو فأىب. قاؿ

( وقاؿ عنو األلباين 3638) برقم 3/352سنن أيب داوود, باب ُب القضاء,".لؤلنصارى : اذىب فاقلع ٩تلو  -  - رسوؿ اهلل 
 ضعيف.

 .227, الدوسري, ص: القواعد الفقهية ينظر (166)
 . 204/ 6: شرح صحيح البخاري, ابن بطاؿ,  ينظر (167)
 .   وسبق ٗتر٬ت (168)

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
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 فهرس المصادر والمراجع:
عبداهلل ٤تمد . د    : ٖتقيق ىػ(,474أيب الوليد سليماف بن خلف الباجي )ت إحكاـ الفصوؿ ُب أحكاـ األصوؿ, .1

 .ـ(1989ىػ=1409, 1)ط/ اٞتبوري, مؤسسة الرسالة, بَتوت,
 –اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ, علي بن ٤تمد اآلمدي أبو اٟتسن, ٖتقيق : د. سيد اٞتميلي, دار الكتاب العريب  .2

 ىػ.1404بَتوت, ط/ األوىل, 
 االختيار لتعليل ا١تختار, عبد اهلل بن ٤تمود بن مودود ا١توصلي اٟتنفي, ٖتقيق : عبد اللطيف ٤تمد عبد الرٛتن,  .3

 ـ. 2005 -ىػ  1426 -ت / لبناف, ط/الثانية بَتو  -دار الكتب العلمية 
اآلداب الشرعية, عبد اهلل ٤تمد بن مفلح ا١تقدسي, ٖتقيق: شعيب األرناؤوط + عمر القياـ, مؤسسة الرسالة,  .4

 ـ.1999ىػ, 1419ط/الثالثة,   بَتوت,
     االستذكار, أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري, ٖتقيق : سامل ٤تمد عطا, ٤تمد علي معوض,  .5

 ـ.2000 – 1421بَتوت, ط/األوىل,  –دار الكتب العلمية 
 ـ.1983ىػ/1403 عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي, دار الكتب العلمية, ط/ األوىل,, األشباه والنظائر .6
َفَة النػ ْعَماِف, الش ْيخ زَْيُن اْلَعاِبِدْيَن ْبِن إِبْػرَاِىْيِم ْبِن ٧ُتَْيمٍ اأْلَْشَباُه  .7 , دار الكتب العلمية, َوالن ظَائُِر َعَلى َمْذَىِب َأيبْ َحِنيػْ

 ـ.1980ىػ=1400بَتوت, لبناف, ط :
 ط/ب.أصوؿ الفقو, ٤تمد ابن مفلح ا١تقدسي, ٖتقيق: فهد بن ٤تمد السدحاف, مكتبة العبيكاف / .8
أصوؿ الفقو ا١تسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل, ٤تمد بن إٝتاعيل األمَت الصنعاين, ٖتقيق : القاضي حسُت بن  .9

 .1986بَتوت, ط/ األوىل,  –أٛتد السياغي والدكتور حسن ٤تمد مقبويل األىدؿ, مؤسسة الرسالة 
 ط.ب.ت. أصوؿ الفقو, ٤تمد أبو النور زىَت, ا١تكتبة األزىرية للًتاث, مصر, .10
 .اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع, مشس الدين ٤تمد بن أٛتد الشربيٌت ا٠تطيب القاىرى الشافعي .11
 مشس الدين ٤تمد بن عثماف بن علي ا١تارديٍت, األ٧تم الزاىرات على حل ألفاظ الورقات ُب أصوؿ الفقو, .12

    .ـ( 1996ىػ=1416, 2)ط/ الرياض, مكتبة الرشد, عبد الكرمي علي النملة,. : د ٖتقيق ىػ(,871)ت
اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ على مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل, عبلء الدين أبو اٟتسن علي بن سليماف  .13

 ىػ.1419ا١ترداوي الدمشقي الصاٟتي, دار إحياء الًتاث العريب بَتوت ػػ لبناف, ط/األوىل, 
 ىػ(.684أٛتد بن إدريس ا١تالكي الشهَت بالقراُب )ا١تتوَب :  أنوار الربوؽ ُب أنواع الفروؽ, أبو العباس شهاب الدين .14
        البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو, بدر الدين ٤تمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي, ٖتقيق : ٤تمد ٤تمد تامر,  .15

 ـ.2000 -ىػ 1421 دار الكتب العلمية,
 , أٛتد اٟتجي الكردي.- لتبعية ومباحث اٟتكممصادر التشريع اإلسبلمي األصلية وا - ْتوث ُب علم أصوؿ الفقو .16
 بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع, أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين عبلء الدين. .17
الربىاف ُب أصوؿ الفقو, عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف اٞتويٍت أبو ا١تعايل, ٖتقيق : د. عبد العظيم ٤تمود  .18

 ىػ.1418الرابعة,  مصر, ط/ –ا١تنصورة  -الديب, الوفاء 
 إسحاؽ الشَتازى, أٛتد سهل بن أىب ىاشم ٤تمد ٤تفوظ سبلـ اٟتاجيٌت. لبياف ا١تلمع عن ألفاظ اللمع أليبا .19
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تاج العروس من جواىر القاموس, ٤تّمد بن ٤تّمد بن عبد الرزّاؽ اٟتسيٍت, أبو الفيض, ا١تلّقب ٔترتضى, الز بيدي,  .20
 ا٢تداية.ٖتقيق : ٣تموعة من احملققُت, دار 

         التحبَت شرح التحرير ُب أصوؿ الفقو, عبلء الدين أيب اٟتسن علي بن سليماف ا١ترداوي اٟتنبلي, ٖتقيق :  .21
 ـ.2000 -ىػ 1421د. عبد الرٛتن اٞتربين, د. عوض القرين, د. أٛتد السراح, مكتبة الرشد, الرياض, 

  .ب اإلسبلمي, ط/الثانيةط. دار الكتا تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي, .22
القصيم, اكتوبر,  الشرعية, جامعة العلـو ٣تلة ا١تنتصر, بن وفوائده, قطب ضوابطو, مسالكو, الوسائل بُت الًتجيح .23

2014. 
تفسَت ابن أىب حاًب, اإلماـ اٟتافظ أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن أيب حاًب الرازي, ٖتقيق : أسعد ٤تمد الطيب, ا١تكتبة  .24

 صيدا. –العصرية 
 ـ.1990 ٤تمد رشيد بن علي رضا, ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب, تفسَت القرآف اٟتكيم )تفسَت ا١تنار(, .25
 ـ.1996 -ىػ 1417 التقرير والتحرير ُب علم األصوؿ, ابن أمَت اٟتاج, ٤تمد بن ٤تمد, دار الفكر, .26
التلخيص ُب أصوؿ الفقو, أبو ا١تعايل عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف اٞتويٍت, ٖتقيق : عبد اهلل جومل النبايل وبشَت  .27

 ـ.1996 -ىػ1417أٛتد العمري, دار البشائر اإلسبلمية, بَتوت, 
 لقراُب.تنقيح الفصوؿ ُب علم األصوؿ, اإلماـ أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس ا١تالكي الشهَت با .28
أبو منصور ٤تمد بن أٛتد األزىري, ٖتقيق : ٤تمد عوض مرعب, دار إحياء الًتاث  هتذيب اللغة ػ موافقا للمطبوع, .29

 ـ.2001 -بَتوت, ط/األوىل  –العريب 
وما يتعلق بو من معاٞتات  (19-)كوفيد توصيات الندوة الفقهية الطبية الثانية بعنواف: "فايروس كورونا ا١تستجد .30

 .ـ2020/ابريل/  16ىػ ا١توافق 1441شعباف  23اـ شرعية", ُب دورهتا ا١تنعقدة عن بعد طبية وأحك
التوقيف على مهمات التعاريف, ٤تمد عبد الرؤوؼ ا١تناوي, ٖتقيق : د. ٤تمد رضواف الداية, دار الفكر ا١تعاصر,  .31

 ىػ.1410بَتوت, دمشق, ط/ األوىل,  -دار الفكر 
عبد الرٛتن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي, ٖتقيق: عبد الرٛتن بن معبل  ـ ا١تناف,تيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبل .32

 ـ. 2000-ىػ 1420اللو٭تق, مؤسسة الرسالة, ط/األوىل, 
اٞتامع الصحيح سنن الًتمذي, ٤تمد بن عيسى أبو عيسى الًتمذي السلمي, ٖتقيق : أٛتد ٤تمد شاكر وآخروف,  .33

 بَتوت. –دار إحياء الًتاث العريب 
ا من جوامع الكلم, اإلماـ اٟتافظ الفقيو زين الدين أيب الفرج عبد الرٛتن امع العلـو واٟتكم ُب شرح ٜتسُت حديثً ج .34

 ماىر ياسُت الفحل. : ٖتقيق بن شهاب الدين البغدادي ٍب الدمشقي الشهَت بابن رجب,
ر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي مشس اٞتامع ألحكاـ القرآف = تفسَت القرطيب, أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بك .35

 -ىػ 1384ط/ الثانية,  القاىرة, –ٖتقيق : أٛتد الربدوين وإبراىيم أطفيش, دار الكتب ا١تصرية  الدين القرطيب,
 ـ. 1964

اٞتامع ألحكاـ القرآف, أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب,  .36
 ـ. 2003ىػ/  1423البخاري, دار عامل الكتب, الرياض, ا١تملكة العربية السعودية, ط/ ٖتقيق : ٝتَت 
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   تعليق  ىػ(,771)ت  لقاضي القضاة تاج الدين عبد الوىاب بن على السبكي, ٚتع اٞتوامع ُب أصوؿ الفقو, .37
 .ـ(2001ىػ = 1421, 1)ط/ بَتوت, دار الكتب العلمية, عبد ا١تنعم خليل إبراىيم,

 ـ.2003 احملصوؿ ُب شرح رسالة ابن سعدي ُب األصوؿ, عبداهلل بن صاّب الفوزاف, دار ا١تسلم للنشر والتوزيعٚتع  .38
 حاشية العطار على شرح اٞتبلؿ احمللي على ٚتع اٞتوامع, حسن بن ٤تمد العطار . .39
    با١تاوردي,  اٟتاوي ُب فقو الشافعي, أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهَت .40

 ـ.1994 -ىػ 1414دار الكتب العلمية, ط/األوىل, 
 مصر, –ٖتقيق : مركز ىجر للبحوث, دار ىجر  الدر ا١تنثور ُب التفسَت با١تاثور, عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي, .41

 ـ .2003ىػ ػ 1424
/ : دار الكتب العلمية, لبناف ,: احملامي فهمي اٟتسيٍت درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ, علي حيدر, ٖتقيق تعريب .42

 بَتوت.
 .ـ1994 بَتوت, الذخَتة, شهاب الدين أٛتد بن إدريس القراُب, ٖتقيق: ٤تمد حجي, دار الغرب, .43
: علي بن عبد الكاُب السبكي, ٖتقيقرفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب, تاج الدين أيب النصر عبد الوىاب بن  .44

 1419 -ـ  1999 -ط/ األوىل لبناف / بَتوت, -د, عامل الكتب علي ٤تمد معوض, عادؿ أٛتد عبد ا١توجو 
 ىػ.

 ىػػ. 1405أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النووي, ا١تكتب اإلسبلمي, بَتوت,   روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت, .45
عبد الرٛتن  روضة الناظر وجنة ا١تناظر, عبد اهلل بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي أبو ٤تمد, ٖتقيق : د. عبد العزيز .46

 ىػ.1399الرياض, ط/الثانية,  –السعيد, جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود 
 ـ.1960ىػ/ 1379ط/ الرابعة  مكتبة مصطفى البايب اٟتليب, سبل السبلـ, ٤تمد بن إٝتاعيل الصنعاين, .47
 ـ.1985 -ىػ 1406سد الذرائع ُب الفقو اإلسبلمي, ٤تمد ىشاـ الربىاف, دار الفكر, دمشق, ط/ األوىل,  .48
 .سد الذرائع وٖترمي اٟتيل, أبو عبد اهلل ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد, مشس الدين, ابن قيم اٞتوزية  .49
 دار الفكر.  , ٖتقيق : ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد,اف بن األشعث أبو داود السجستاينسنن أيب داود, سليم .50
          ٖتقيق: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين, شرح التلويح على التوضيح ١تنت التنقيح ُب أصوؿ الفقو, .51

 .1996 -ىػ  1416لبناف, ط/ األوىل,  –زكريا عمَتات, دار الكتب العلمية بَتوت 
 شرح القواعد الفقهية, الشيخ أٛتد بن الشيخ ٤تمد الزرقا, دار القل.  .52
ز بن علي الفتوحي ا١تعروؼ بابن النجار, شرح الكوكب ا١تنَت, تقي الدين أبو البقاء ٤تمد بن أٛتد بن عبد العزي .53

 ـ.1997 -ىػ 1418ٖتقيق : ٤تمد الزحيلي و نزيو ٛتاد, مكتبة العبيكاف, ط/ الثانية, 
 ـ2010, دار الكتب العملية, بَتوت, ط/ شرح الورقات, ابن إمامة الكاملية, ٖتقيق: أٛتد فتحي حجازي .54
     : حساـ الدين بن موسى عفانو,  لي الشافعي, ٖتقيقشرح الورقات, العبلمة جبلؿ الدين ٤تمد بن أٛتد احمل .55

 ـ. 1999 -ىػ  1420ط/ األوىل, 
شرح تنقيح الفصوؿ, شهاب الدين أٛتد بن إدريس الصنهاجي القراُب, دراسة وٖتقيق, ناصر بن علي بن ناصر  .56

 الغامدي, رسالة ما جستَت.  
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  : ك بن بطاؿ البكري القرطيب, ٖتقيقعبد ا١تلالبن بطاؿ, أبو اٟتسن علي بن خلف بن  شرح صحيح البخارى, .57
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The Rule of What is Due only by It, It is a Duty and its Impact on the 

Self-preservation of the Risks of Coronavirus 

"Fundamental, Purposeful and Applied  Study" 

Dr.. Aziz Mohammed Ali Alkhatry  
 

Abstract: 
 

This study came to show the rule of introducing  duty and its impact in maintaining one of 

the necessary objectives, namely to save oneself from the risks of coronavirus. 

The study examined the concept of regulation and its sections, its importance and 

governance, its relationship to purposes and measures , and its impact on self-preservation 

through its contemporary applications related to the coronavirus . 

The method used in the study were: inductive, analytical, descriptive, in addition to the 

root aspect, and the study concluded a number of results,  the most important of which are: 

 *The introduction of Duty depends on the existence of the duty, and that the duty is to act 

and leave; considering that leaving the Haram is called a duty. 

*Shows the importance of the rule in terms of doing introductions that help to perform 

duties, leaving introductions that are the entrance to the denial, as well as taking care of 

introductions and means that entail saving necessities, including self-preservation. 

*It is the responsibility of the Authority to take the necessary preventive measures against 

the virus, as well as to alleviate the suffering of patients from providing treatment, skilled 

doctor and hospitals and prevent their exploitation, as well as to raise awareness of the 

risks of the virus, and punish those who work to spread it, or violate the decisions of the 

Authority. 

*One of the most important issues on the base: suspension of the gathering and the group, 

quarantine, isolation, prevention of roaming, punishment of the vector of infection, 

provision of medicines and hospitals, treatment with forbidden drugs, non-exploitation of 

patients, dissection of bodies, detection of women in front of male doctors, and others to 

save souls from death. 

Key words: 

 Introduction duty-self-preservation-quarantine –forbidden drugs. 
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