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م2021 ه – سبتمرب1443  حمرم،)28(  العدد،جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية

.) من املنظور الشرعي والطيب19 اإلجراءات الوقائية لفريوس كوروان (كوفيد
 عيد بن حممد بن محد الدوسري.د

أستاذ الفقه املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ف جامعة الباحة

:امللخص

 وتعريف فريوس،تطرقت يف هذا البحث إىل بيان معىن الوقاية واملقصود ابإلجراءات الوقائية
، وقد ذكرت تفصيالً لألمراض غري املعدية واألمراض واملعدية،) ونشأته19كوروان (كوفيد
وقد وضحت يف هذه الدراسة احلكم الشرعي لإلجراءات الوقائية وبيان أهم اإلجراءات
.)19الالزمة للوقاية من فريوس كوروان (كوفيد
. اإلجراءات؛ الوقائية؛ فريوس؛ كوروان:الكلمات املفتاحية
Preventive Measures for Corona Virus (Covid-19) from an
Islamic and Medical Perspective
Dr. Eid Mohammad Hammad Aldosari
Assistant Professor of Islamic Studies at the department of Islamic Studies
Faculty of Arts and Humanities, Al-Baha University

Abstract:

In this paper, I explained the meaning of both preventionand
preventive measures as well as the definition of Corona virus (Covid19) and its beginning. I also discussed in detailthe infectious and
noninfectious diseases. Finally, I clarified the Islamic view concerning
preventive measures and the most important measures necessary to
prevent the Corona virus (Covid-19).
Keywords: Measures, Prevention, Virus, Corona.
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د .عيد بن حممد بن محد الدوسري :اإلجراءات الوقائية لفريوس كوروان (كوفيد  )19من املنظور الشرعي والطيب.

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فإن هللا سبحانه وتعاىل أمنت على هذه األمة هبذه الشريعة السمحاء ،فما من انزلة إال ويف كتاب هللا وسنة
رسوله حكمها ،نصاً أو استنباطاً.
لقد كثرت النوازل يف هذا العصر وتنوعت ،ويعد فريوس كوروان اجلديد (كوفيد  )19من أهم املوضوعات
املعاصرة املستجدة ،حيث تتعلق به مسائل كثرية جداً ،ليست مسطورة يف كتب الفقهاء السابقني ،مما حيتم على
أهل العلم ،ومحلة لواء الشريعة النظر يف هذه النازلة اليت هتدد العامل أمجع يف مجيع اجملاالت.
أوالً :أمهية البحث:
ميكن إمجال األسباب الداعية لبحث هذا املوضوع يف اآليت:
 .1أن هذه النازلة من النوازل اخلطرية واليت عمت هبا البلوى يف مجيع أحناء العامل ،وال سيما أن فريوس كوروان
(كوفيد )19يهدد النفس البشرية ،فضالً عن االقتصاد وغريه من جماالت احلياة.
 .2جهل كثري من الناس لألحكام الشرعية واإلجراءات الوقائية املتعلقة هبذا الفريوس ،واليت متس عباداهتم
ومعامالهتم.
 .3عدم وجود دراسات سابقة حول هذا املوضوع ،تبني اإلجراءات الوقائية يف الشريعة اإلسالمية لفريوس
كوروان (كوفيد.)19
اثنياً :تساؤالت البحث :يسعى البحث لإلجابة عن هذه األسئلة:
 .1ما معىن الوقاية وما املقصود ابإلجراءات الوقائية؟
 .2ما هي حقيقة فريوس كوروان اجلديد (كوفيد  )19ونشأته؟
 .3هل يعترب فريوس كوروان اجلديد (كوفيد )19-طبياً معدايً أوال؟
 .4ما حكم اإلجراءات الوقائية؟
 .5ما هي طرق الوقائية من فريوس كوروان اجلديد (كوفيد )19؟
اثلثاً :أهداف البحث:
 .1بيان معىن الوقاية واملقصود ابإلجراءات الوقائية.
 .2بيان حقيقة فريوس كوروان اجلديد (كوفيد  )19ونشأته.
 .3بيان فريوس كوروان اجلديد (كوفيد )19-طبياً معدايً أوال.
 .4بيان حكم اإلجراءات الوقائية.
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 .5بيان طرق الوقائية من فريوس كوروان اجلديد (كوفيد .)19

رابعاً :الدراسات السابقة:
مل أقف على دراسة حول هذه النازلة ،ختتص يف موضوع اإلجراءات الوقائية من املنظور الشرعي لفريوس
كوروان (كوفيد ،)19وقد استفدت من بعض املصادر واملراجع ،تتحدث عن األوبئة ونقل العدوى ،وقد أشرت
إليها خالل البحث يف اهلوامش ،ويف ثبت املراجع.
خامساً :خطة البحث:
قسمت هذا البحث إىل مقدمة ومخسة مباحث ،وخامتة ،على النحو التايل:
املبحث األول :معىن الوقاية واملقصود ابإلجراءات الوقائية ،ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :معىن الوقاية.
املطلب الثاين :املقصود ابإلجراءات الوقائية.
املبحث الثاين :حقيقة فريوس كوروان اجلديد (كوفيد –  )19ونشأته ،ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :تعريف فريوس كوروان اجلديد (كوفيد )19-
ملطلب الثاين :نشأة فريوس كوروان اجلديد (كوفيد .)19-
املبحث الثالث :يف حكم اإلجراءات الوقائية ،ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :األسباب الداعية إىل اإلجراء الوقائي من املنظور الطيب.
املطلب الثاين :حكم اإلجراءات الوقائية من املنظور الشرعي.
املبحث الرابع :ف بيان فريوس كوروان اجلديد (كوفيد( )19-طبياً)ابعتباره معدايً أوال؟ ويشتمل على

مطلبني:
املطلب األول :أمراض غري معدية.
املطلب الثاين :أمراض معدية.

املبحث اخلامس :طرق الوقائية من فريوس كوروان اجلديد (كوفيد  )19ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :احلجر الصحي:
املطلب الثاين :جتنب املخالطة للمصاب ابلفريوس املعدي كوروان (كوفيد .)19
مث اخلامتة :وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
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سادساً :منهج البحث:

املنهج الذي سرت عليه يف إعداد هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي واالستقرائي ،للوقوف على
جلي وواضح.
حيثيات موضوع البحث والوقوف على جزئياته بشكل ّ
ورجعت إىل آراء الفقهاء وحاولت الربط بني وجهة النظر الفقهية ووجهة النظر الطبية يف املسائل املتعلقة
ابملوضوع ،وفق اخلطوات التالية:
 .1مجع املادة العلمية املتعلقة ابملوضوع من خالل املصادر املتاحة.
 .2عزو اآلايت القرآنية الواردة يف البحث مع كتابتها ابلرسم العثماين.
 .3ختريج األحاديث الواردة يف البحث مع ذكر درجة احلديث ،يف غري الصحيحني ،معتمداً على الكتب اليت
هتتم بذلك.
 .4التعريف ابملصطلحات واأللفاظ الغريبة يف البحث من مصادرها األصلية.
وختاماً فإين أسأل هللا تعاىل التوفيق واهلدى والسداد ،وأن يغفر يل زالت اللسان والقلم ،إنه خري مسؤول
وأكرم مأمول ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
املبحث األول :معىن الوقاية واملقصود ابإلجراءات الوقائية.
املطلب األول :معىن الوقاية:
جاء يف معجم مقاييس اللغة ( :)1الواو والقاف والياء كلمة تدل على دفع شيء عن شيء بغريه ،يقال:
وقيته أقيه وقياً ،والوقاية :ما يقي الشيء.
ويف املعجم الوسيط( :)2اتقى ابلشيء جعله وقاية له من شيء آخر.
ويف لسان العرب ( :)3وقيت الشيء إذا صنته وسرتته عن األذى.
املطلب الثاين :املقصود ابإلجراءات الوقائية:

اإلجراء هو الشيء املتبع ،من قوهلم :أجرى املاء أي :أساله ،وأجرى عليه كذا أي :أدامه له ،وجاراه جماراة
وجراء :جرى معه (.)4
وبعد أن اتضح املدلول اللغوي هلذين اجلزأين (الوقاية ،واإلجراء) ،فإن املقصود يتحدد يل ،أبن املراد
ابإلجراءات الوقائية هو :األمور املتبعة واملقصودة ،واليت يراد منها الوقاية من أمر معني إبتباع شيء آخر.
( )1ألمحد بن فارس بن زكراي .131/6
( )2الصادر عن جممع اللغة العربية .1052/2
( )3ألبن منظور .522/1
( )4ينظر :املعجم الوسيط .119/1
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ويف اجملال الطيب جاء يف املوسوعة العربية العاملية( :الوقاية من املرض هي :اإلجراءات اليت تتخذ حلماية
اإلنسان من املرض ،وتسمى أيضاً :العالج الوقائي ،وهو على عكس العالج التقوميي والشفائي الذي يعطى
عندما يكون الشخص مصاابً مبرض ،أو يف حالة غري صحية) (.)1
والوقاية اجلماعية :هي الطب الوقائي يف جمال الصحة العامة ،فاتباع القوانني الصحية ،والتحقيق الشامل
ضد األمراض على سبيل املثال يساعدان على محاية اجملتمعات من أمراض كثرية (.)2
املبحث الثاين :حقيقة فريوس كوروان اجلديد (كوفيد –  )19ونشأته.
املطلب األول :تعريف فريوس كوروان اجلديد (كوفيد .)19-

فريوس كوروان اجلديد (كوفيد  )19-هو من فصيلة فريوسات (كوروان)؛ حيث ظهرت أغلب حاالت
اإلصابة به يف مدينة ووهان الصينية هناية ديسمرب 2019م على صورة التهاب رئوي حاد.
أحياان تتطور اإلصابة
وتشمل األعراض النمطية لفريوس كوروان اجلديد( :احلمى ،السعال ،ضيق التنفس) ،و ً
إىل التهاب رئوي ،وقد يتسبب يف مضاعفات حادة لدى األشخاص ذوي اجلهاز املناعي الضعيف ،واملسنني
)3(.
واألشخاص املصابني أبمراض مزمنة مثل( :السرطان ،والسكري ،وأمراض الرئة املزمنة)
املطلب الثاين :نشأة فريوس كوروان اجلديد (كوفيد .)19-

يف  31ديسمرب من عام 2019م مت إبالغ املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف الصني حباالت
االلتهاب الرئوي املسبب ملرض غري معروف ،مت اكتشافه يف مدينة ووهان مبقاطعة هويب الصينية ،ومت إعالن فريوس
(كوروان اجلديد) على أنه الفريوس املسبب لتلك احلاالت من قِبَل السلطات الصينية يوم  7يناير 2020م (.)4
املبحث الثالث :ف بيان فريوس كوروان اجلديد (كوفيد )19-طبياً ابعتباره معدايً أوال؟ ويشتمل على

مطلبني:
تطرقت يف هذا املبحث إىل توضيح األمراض والفريوسات املعدية وغري املعدية ،على النحو التايل:

املطلب األول :أمراض غري معدية:
وهي اليت ال تنتقل من شخص إىل آخر ،وأمثلة هذا القسم كثرية تشمل األمراض الوراثية ،واألمراض
النفسية ،واآلالم املوضعية ،كأمراض الدم ،أو الغذائية نتيجة لنقص بعض العناصر الغذائية يف اجلسم كالفيتامينات

( )1ينظر :املوسوعة العربية العاملية ،الصادرة عن مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود اخلريية .119/27
( )2ينظر :املوسوعة العربية العاملية.119/27 ،
( )3ينظر :املوقع الرمسي لوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية على شبكة االنرتنت.
( )4ينظر :املرجع السابق.
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والربوتينات أو األورام خبيثة كانت أو محيدة ،وكذا اآلالم املوضعية كأمراض القلب وقصور الكلى والصداع
والصرع(.)1
املطلب الثاين :األمراض املعدية:
لقد عرفت منظمة الصحة العاملية األمراض املعدية أبهنا( :األمراض اليت تنتج من اإلصابة بعدوى بعامل
مسبب ميكن انتقاله من إنسان إلنسان ،أو من إنسان حليوان ،أو من حيوان حليوان أو من البيئة لإلنسان واحليوان
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة) (.)2
وتنتقل األمراض املعدية من شخص آلخر إبحدى طرق انتقال العدوى ،وهي على النحو التايل:
 .1األمراض اليت تنتقل عن طريق التنفس:
ينتقل فريوس املرض عن طريق التنفس واهلواء كأمراض اجلهاز التنفسي كاإلنفلوانزا

()3

والسل الرئوي

()4

وااللتهاب الرئوي الالمنطي (سارس) (.)5
 .2األمراض اليت تنتقل عن طريق اجلهاز اهلضمي:
ينتقل فريوس املرض بسبب تلوث الطعام أو الشراب إىل داخل الفم عن طريق الفم كالتيفوئيد
والكولريا( ،)7وشلل األطفال (.)8

()6

( )1ينظر :األمراض املعدية د .فواد الشعبان ،ص  ،5وأحباث يف العدوى والطب الوقائي من أحباث املؤمتر العاملي األول لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،ص ،۲
واجلراثيم الطبية وأثرها على التغذية وصحة البيئة ،ص  ،233-231واألمراض املعدية وسبل الوقاية منها د .عبد الرمحن النجار ،ص  5وص ،25والعدوى بني الطب
وحديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم د .حممد علي البار ،ص .23
( )2ينظر :موقع منظمة الصحة العاملية على شبكة االنرتنت.
(.)3من أمراض اجلهاز التنفسي ،وينتقل املرض عرب الرذاذ واستنشاق اهلواء ،ومن أعراضه احتقان األنف وارتفاع احلرارة وآالم املفاصل والظهر ،وإسهال وفقده للشهية ،وله
مضاعفات كااللتهاب الرئوي والتهاب عضلة القلب وقد يتحول إىل وابء قاتل؛ ألنه سريع االنتشار كما حصل عام  1918-1919حيث أدى إىل وفاة املاليني.
ينظر :اجلراثيم الطبية ،ص  ،85- 86واألمراض املعدية للكاديكي ،واألمراض املعدية عبد رب حسني بريم .120
( )4السل :ابلكسر مرض قدي ،يسمى (التدرن) ،ينتقل عن طريق الرذاذ والفم ،ويصيب السل أي جزء من اجلسم ،وأهم األماكن الرئة ،وقد يؤدي السل إىل نزيف يف

الرئة .ينظر :املصباح املنري ،ص  ،286واألمراض املعدية للكاديكي ،ص .146 -141
( )5ينظر :األمراض املعدية ومستجداهتا العاملية د .أمني مشخص ص ،337موقع وزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية على اإلنرتنت ،موقع منظمة الصحة العاملية
على اإلنرتنت.

( )6التيفويئد :.محي معدية تصيب األمعاء وتؤثر على البدن كله ،ينتقل عن طريق الفم كتلوث األكل والشرب وأدوات املريض ،ويصيب املريض حبمي شديدة وصداع،
وقد يصاحبه إسهال أو إمساك ونزيف من األنف ،وقد يؤدي إىل هبوط يف الدورة الدموية والتهاب يف الكلى وانفجار يف األمعاء.
ينطر :األمراض املعدية د .بريم ،۱۲6األمراض املعدية للكاديكي ،ص .164-159
( )7مرض خطري يسبب إسهاالً وقيئاً ،ويلعب الذابب دوراً يف العدوى به ،وهو يؤدي إىل الوفاة إذا مل يعاجل بسرعة؛ ألنه يؤدي إىل جفاف اجلسم وهبوط يف الدورة
الدموية .ينظر :األمراض املعدية د .بريم  ،144األمراض املعدية للكاديكي ،ص .168-165
( )8مرض معدي ،قد يسبب الشلل لبعض أجزاء اجلسم ،يصيب األطفال يف البالد النائية والكبار يف البالد املقدمة بسبب تلوث غذاء الطفل بفريوسات املرض ،وينتقل
عرب الفم والرذاذ املتطاير ،وقد تشمل أعراضه إىل الشلل.
ينظر :األمراض املعدية لعبد الرمحن النجار ،ص  ،۵۱والطفل يف حال الصحة ويف حال املرض .د .حممد زلزلة ،ص  ،447واألمراض املعدية للكاديكي ،ص .80-77
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 .3األمراض اليت تنتقل عن طريق اجلماع:

ينتقل فريوس املرض عن طريق اجلهاز التناسلي ،وهي كثرية جداً ،كثري منها خطر ومهلك أيضاً ،يصعب
عالج معظمها خاصة مع تقدم املرض ،من أمهها اإليدز والزهري ( ،)1والسيالن ( ،)2وينتقل بعضها من احلامل إىل
اجلنني.
 .4األمراض اليت تنقل عن طريق املالمسة واملخالطة:
ينتقل فريوس املرض عن طريق مالمسة املصاب أو جمالسته وخمالطته ،كاألمراض اجللدية كاجلذام واجلدري
وجديري املاء "العنقز" ،وبعض األمراض املعدية اليت تنقلها احليواانت كانفلونزا الطيور ( )3وأبيوال (.)4
 .5األمراض اليت تنتقل عن طريق احلقن أو الوخز:
ويشمل نقل الدم ،وزراعة األعضاء ،وغسيل الكلى ،واحلقن الطبية ،ووخز البعوض واحلشرات اليت تنقل
املرض من احليوان وحنوها ،ومجيع األمراض املعدية تنتقل عن طريق نقل الدم؛ لوجود فريوس املرض فيه ،كالتهاب
الكبد الوابئي واإليدز واملالراي ( )5والطاعون ومحى التيفوس (.)6
بعد أن ذكرت األمراض املعدية ،وطرق انتقاهلا يتضح يل جلياً ،أن فريوس كوروان اجلديد (كوفيد  )19من
الفريوسات املعدية؛ وذلك النتقاله عن طريق املخالطة واملالمسة ،وعن طريق التنفس (.)7
وتشتمل األعراض النمطية لفريوس كوروان اجلديد (كوفيد ( :)19احلمى ،السعال ،ضيق يف التنفس،
أحياان تتطور اإلصابة إىل التهاب رئوي) ،وقد يتسبب يف مضاعفات حادة لدى األشخاص ذوي اجلهاز املناعي
و ً
( )1مرض معدي ،خطري ينتقل عن طريق االتصال اجلنسي وعن طريق األم املصابة لطفلها ،ويسبب إجهاضاً للحامل وتشويهاً للجنني ،وهو أخطر األمراض املعدية قبل
اكتشاف اإليدز .ينظر :األمراض اجلنسية د .حممود حجازي ص  ،30اآلفات الثالث د .سيف الدين حسني ص ،،۲۰۲واجلراثيم الطبية د .الفاضل عبيد ،م .47-46
( )2السيالن :مرض معدي ،يصيب الغشاء املطاطي للمجاري التناسلية ،وينتقل عن طريق االتصال اجلنسي فتنتقل اجلراثيم عن طريق اإلفرازات ،يؤدي إىل االلتهاب يف
القضيب واخلصيتني لدى الرجل والتهاب يف عنق الرحم لدى املرأة.
ينظر :األمراض اجلنسية د .حممود حجازي  ،19اآلفات الثالث د .سيف الدين حسني .۱۸۹
( )3أنفلونزا الطيور :مرض معدي،حيوان املنشأ يصيب الدواجن والطيور وبعض احليواانت كاخلنازير ا ينتقل عن طريق املالمسة للطيور أو إفرازاهتا ،متتد فرتة حضانته إىل
أربعة أايم ،ويسبب التهاب رئوي حاد يؤدي بعد ذلك إىل صعوبة ابلغة يف التنفس ومن ث املوت .ينظر :األمراض املعدية ومستحداثهتا العاملية د.مشخص ص .335
( )4أبيوال :مرض فريوسي معدي ،يبدأ حبمى مفاجئة وفتور وصداع وآالم يف العضالت يعقبه إسهال وقي ،ونزيف شديد يصاحبه تليف كبدي وفشل كلوي وقد تستمر

فرتة احلضانة  20يوماً ،وال يعرف مصدر العدوى على وجه الدقة ،وينتقل عن طريق الدم وإفرازات اجلسم ويعمل للمصاب عزل صارم والبد من مراقبة املخالطلني
ومتابعتهم .ينظر :األمراض املعدية ومستجداهتا العاملية د .مشخص ص .315
( )5مرض تسببه لدغة أنثى البعوض فيدخل طفيلي املالراي إىل اجلسم ويتكاثر يف خالاي الكبد ،ث يدخل يف كرايت الدم احلمراء ،وأعراض املرض متعلقة إبذن هللا تعاىل
على مناعة الشخص املصاب ،فقد حيصل له ارتفاع بسيط يف درجة احلرارة ،وقد تؤدي إىل احلمى السوداء بسبب سواد البول؛لتكسر كرايت الدم احلمراء وهبوط الكلى
وفقر الدم .ينظر :األمراض املعدية للكاديكي ،ص .252 – 249
( )6التيفوس :مرض قدي يسمى محى احلروب واملعتقالت .ينتقل عن طريق القمل يف رأس اإلنسان ،وأهم مضاعفاهتا :ارتفاع احلرارة والصداع واهليجان الشديد للمريض،

ويصبح غري قادر على الوقوف ،وقد يصاب بعقد السمع ويغطي لسانه طبقة بيضاء ،وينتشر الطفح اجللدي يف اجلسم .ينظر :األمراض املعدية للكاديكي ،ص-127
.131
( )7ينظر :املوقع الرمسي لوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية على شبكة االنرتنت.
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الضعيف ،واملسنني واألشخاص املصابني أبمراض مزمنة مثل( :السرطان ،والسكري ،وأمراض الرئة املزمنة) ،ويتم
حتديد نوع فريوس كوروان اجلديد (كوفيد  ،)19عن طريق التسلسل اجليين (.)1
املبحث الرابع :ف حكم اإلجراءات الوقائية ،ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :األسباب الداعية إىل اإلجراء الوقائي من املنظور الطيب:
ابلرجوع إىل كالم األطباء وتتبع ما ذكروه من مسوغات اإلجراءات الوقائية الطبية أجد أن هناك أسباب
طبية ملحة ،توضح ضرورة هذه اإلجراءات ،وجمموع هذه األسباب هي وقاية للفرد واجملتمع من مسببات الفريوس
واحلد من انتشاره(.)2
كما أن التصور الطيب ينبين عليه احلكم الشرعي هلذه اإلجراءات؛ ألن فريوس كوروان اجلديد ،يعترب من
النوازل اليت مل تكن معلومة لدى الفقهاء السابقني ،وبيان حكم إجراءات الوقاية منه يكون عن طريق القواعد
واألصول والضوابط الفقهية ،ويكون من خالل املقاصد العامة للشريعة ،فإن الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد
الشرع يف قيام مصاحلهم يف الدين والدنيا ،وابستقراء النصوص جند أن األحكام الشرعية راجعة إىل حفظ
الضرورايت اخلمس (الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،واملال) ( ،)3وما حنن بصدد التأصيل له وهو اإلجراء الوقائي
املتعلق بضرورة حفظ النفس.
والضرورة الطبية داعية إىل اإلجراءات الوقائية ومبىن الضرورة الطبية هو انتشار فريوس كوروان اجلديد
(كوفيد  )19اخلطري على النفس واملعدي يف اجملتمع وذلك يف مجيع أحناء العامل ،والذي ال يوجد له عالج حىت
كتابة هذا البحث.
املطلب الثاين :حكم اإلجراءات الوقائية من املنظور الشرعي:
إن احلكم الشرعي لإلجراءات الوقائية ،اليت حتمي اجملتمع من األمراض واألوبئة املعدية ،وعلى وجه
اخلصوص فريوس كوروان اجلديد (كوفيد  ،)19يكون واجباً إذا حتقق األمر املراد بتلك اإلجراءات ،وهي الوقاية
من اخلطر الواقع أو املتوقع على الفرد واجملتمع.
وميكن أتييد هذا احلكم مبا يلي:
 .1إ ن التصورات الطبية اليت ميكن اعتبارها ضرورة ،ابعتبار أن األطباء هم أهل االختصاص يف هذا ،وقوهلم
فيه معترب ويعتد بناء احلكم عليه ،كما تقدم معنا يف املطلب األول.

( )1ينظر :املصدر السابق.
( )2ينظر :املوقع الرمسي لوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية على شبكة االنرتنت.
( )3ينظر :املوافقات للشاطيب .5/1
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 .2إذا كان هناك نظام أو إلزام من ويل األمر ينبين على رعاية هذه املصاحل املتعدية ،والشك أن طاعة ويل
األمر من طاعة هللا ،قال هللا تعاىل :ﱡﭐﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱠ (.)1
وقال النيب « :من أطاعين فقد أطاع هللا ،ومن عصاين فقد عصى هللا ،ومن أطاع أمريي فقد أطاعين،
ومن عصى أمريي فقد عصاين» ( ،)2وتصرف ويل األمر يف رعيته منوط ابملصلحة ،وما أشري إليه من إجراء وقائي
مصلحة معتربة شرعاً ،السيما وقد اتضحت املصلحة ،وهي وقاية الفرد واجملتمع من فريوس كوروان اجلديد (كوفيد
 )19واحلد من انتقاله ابلعدوى إىل اآلخرين.
هذه من أهم األمور اليت ميكن االعتماد عليها يف بناء احلكم الشرعي ،وتوضيح وجهة النظر الشرعية.
املبحث اخلامس :طرق الوقائية من فريوس كوروان اجلديد (كوفيد  )19ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :احلجر الصحي:
احلجر يف اللغة ( ،)3بفتح احلاء وسكون اجليم :املنع والتضييق ،ومنه مسي احلرام حجراً ،قال تعاىل:
ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠﱠ ( ،)4أي حراماً حمتماً ( ،)5ويسمى العقل حجراً؛ ألنه مينع صاحبه عما يضره من القبائح
وغريها ( ،)6قال هللا تعاىل:

ﭐﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦﱠ

(.)7

واختلف أهل العلم يف تعريف احلجر فيما بينهم ،إال إهنم متفقون على أنه املنع من التصرف سواء كان
التصرف فعالً أو قوالً ،يف املال أو غريه ،وكالمهم متجه إىل احلجر يف املعامالت املالية ،قال البابريت يف العناية (:)8
(ويف عرفهم ،هو املنع عن التصرف.)...
وقال يف احلاوي الكبري (( :)9أما احلجر فهو من كالمهم ،املنع ،مسي به؛ ألن احملجور عليه ممنوع من
التصرف ابختياره).
وقال يف املغين (( :)10وهو يف الشريعة ،منع اإلنسان من التصرف يف ماله).
( )1اآلية 59 :من سورة النساء.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األحكام ،ابب قوله تعاىل( :وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأوىل األمر منكم) ،برقم ( ،)2797ومسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة،
ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية ،وحترميها يف املعصية( ،برقم .)1835
( )3ينظر :معجم مقاييس اللغة ص  ،297تفسري القرطيب  ،45/10القاموس احمليط ص .475
( )4اآلية  22من سورة الفرقان.
( )5ينظر :أحكام القرآن للجصاص  ،175/4اجلامع ألحكام القرآن .45/1
( )6ينظر :معجم مقاييس اللغة  ،297اجلامع ألحكام القرآن  ،94/7تفسري القرآن العظيم .508/4
( )7اآلية  5من سورة الفجر.
( )8شرح اهلداية للبابريت .254-253/9
( )9للماوردي .339/6
( )10البن قدامة 295/4
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ويعرف األطباء احلجر الصحي أبنه( :احلد من حتركات املريض ابملرض املعدي الساري أو املشتبه إبصابته،
م ّدة معلومة ،حىت يتم التأكد من شفائه ،أو يتم حتصينه)(.)1
ومفهوم احلجر الصحي ،عرفه املسلمون وعملوا به قبل أن يعرفه العامل ،فالعامل مل يعرف مفهوم احلجر
الصحي إال أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين (.)2
جاء يف احلديث الصحيح عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال :مسعت رسول هللا يقول« :الطاعون
رجس أرسل على طائفة من بين إسرائيل ،أو على من كان قبلكم ،فإذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه ،وإذا وقع
أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فراراً منه» (.)3

ومدلول احلديث هو معىن احلجر الصحي ،وهذا ما قرره الطب احلديث بعد أن عرف الكثري من طبائع
األمراض املعدية ،وتوصل إىل أن احلجر الصحي من أهم أسباب مكافحة األمراض املعدية والقضاء عليها(.)4
فاحلكمة من النهي عن الدخول إىل البلد املصاب خشية اإلصابة ابملرض – إبذن هللا تعاىل واضح
ومفهوم ،أما احلكمة من النهي عن اخلروج من البلد املصاب فال يعلمها كثري من الناس؛ ألن اخلارج منه أحد
شخصني(:)5
مضرة لنفسه ولغريه ،إذ إن يف خروجه نشراً
 .1إما مصاب ابملرض ظاهرة عليه أعراض املرض ،فخروجه فيه ّ
للمرض ،أما لغريه فَبَ ْني ،وأما لنفسه ،فألن املصاب ابملرض املعدي يلزمه السكون والراحة ،ويف احلركة
الشديدة له  -ومن ذلك اخلروج  -إضرار به (.)6
وقد أشار إىل ذلك ابن القيم  -رمحه هللا ( - )7فقال(:جيب عند وقوع الطاعون املكوث وال ّدعة ،وتسكني
هيجان األخالط ،وال ميكن اخلروج من أرض الوابء ،والسفر منها إال حبركة شديدة ،وهي مضرة ج ّداً).
 .2وإما أن يكون حامالً مليكروب املرض ،فهذا مل تظهر عليه آاثره ،وهذا أحد شخصني :إما حصل تعايش
بني املرض وجهاز املناعة فال يكون مريضاً لكنه معد لغريه ،أو يكون املرض يف دور احلضانة أو كمون

( )1ينظر :املوسوعة الطبية الفقهية د .أمحد كنعان ص  ،704واألمراض املعدية ومستجداهتا العاملية د .مشخص ص.353
( )2ينظر :أحباث املؤمتر العاملي الرابع من الطب اإلسالمي ،اإلسالم والطب الوقائي ص  ،207العدوى وحديث املصطفى ص86و.100
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب أحاديث األنبياء ،ابب حديث الغار ،برقم ( ،)3473ومسلم يف صحيحه ،يف كتاب السالم ،ابب (الطاعون والطرية والكهانة
وحنوها) برقم (.)2218
( )4ينظر :العدوى بني الطب وحديث املصطفى ص .100
( )5ينظر :أحكام األمراض املعدية يف الفقه اإلسالمي ،عبد اإلله السيف ص.459
( )6ينظر :العدوى بني الطب وحديث املصطفى ص .107
( )7ينظر :زاد املعاد .43/4
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الداء؛ ذلك أن املرض املعدي له فرتة حضانة يف اجلسم ،قبل أن تظهر آاثره على املريض ،تطول أو تقصر،
حبسب املرض نفسه (.)1
وخروجه من البلد املصاب فيه خطر أعظم من خروج املصاب ابملرض؛ ألن الذي حيمل املرض ومل تظهر
عليه آاثره فرصة إعداءهِ لآلخرين أكرب؛ ألنه ال حيرتز منه ،وال مينع من خمالطة غريه (.)2
احلجر الصحي يتناول مبفهومه جانبني أساسيني مها:
اجلانب األول :احلجر على األصحاء الذين اختلطوا مبن أصيب ابملرض الساري املعدي خالل فرتة قابلية
املرض لإلعداء ( ،)3كمن كان يف بلد انتشر فيها الطاعون أو احلمى القالعية أو فريوس كوروان اجلديد (كوفيد
 )19لكن مل تظهر عليه آاثر املرض ومحله للفريوس.
يهدف احلجر على األصحاء إلمور ،وهي على النحو التايل:
األمر األول :احلد من انتشار الفريوس املعدي يف اجملتمع؛ ألن هؤالء قد يكونوا مصابني ابلفريوس ،لكن
مل تظهر عليهم آاثره بعد؛ لكونه ال زال يف طور احلضانة  -وهي الفرتة من دخول امليكروب أو الفريوس اجلسم
حىت ظهور أعراض املرض .-
األمر الثاين :من أهداف احلجر على الصحيح املخالط :التأكد من خلوه من الفريوس ،إذا مل تظهر عليه

عالمات خالل فرتة بقائه حتت املراقبة يف احلجر الصحي.

األمر الثالث :حتصينه ض ّد املرض إذا كان مل يصب به ،أو عالجه ،إذا ظهرت عليه اآلاثر وقت احلجر
عليه (.)4
اجلانب الثاين :احلجر على املريض املصاب ابملرض املعدي أو حبمله فريوس كوروان اجلديد (كوفيد ،)19
واهلدف من ذلك أمران:
األمر األول :منع تفشي املرض وانتشاره يف اجملتمع.
األمر الثاين :عالج املصاب ابملرض واحلامل للفريوس إذا أمكن ،وتوفري العناية الطبية له.
وهذا النوع من احلجر خيتلف ابختالف املرض املعدي ذاته ،ولذلك أقر األطباء طريقة احلجر على
املصابني ابألمراض املعدية ،وحتديد حتركاهتم ،أو عزهلم يف أماكن مستقلة ،أو يف املستشفيات ،وجعلوا قوانني

( )1ينظر :أحكام األمراض املعدية يف الفقه اإلسالمي ،عبد اإلله السيف ص.113
( )2ينظر :العدوى بني الطب وحديث املصطفى ص .102
( )3ينظر :املوسوعة الطبية الفقهية ص  ،۷۰4واألمراض املعدية ومستجداهتا العاملية د .مشخص .354
( )4ينظر :أحكام األمراض املعدية يف الفقه اإلسالمي ،عبد اإلله السيف ص.114
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صارمة جترب املصاب ابملرض ابلعزل يف املستشفى ،أو يف أماكن مستقلّة تسمى دور النقاهة ،وتسمى هذه الفئة من
األمراض ابألمراض ِ
احملجريّة اليت جيب فيها حجر املصاب أو املشتبه إبصابته ابملرض (.)1
طريقة احلجر أو العزل تنقسم إىل قسمني (:)2
القسم األول :احلجر اإلجباري :يتم فيه عزل املريض أو املشتبه فيه َعزالً إجبارايً اتماً أبقسام العزل
املخصصة ،ويستمر العزل حىت يتم شفاء املريض ،وسلبية النتائج املخربية ،ومن ث مساح السلطة الصحية املختصة
له مبغادرة املعزل ،وينطبق هذا النوع من العزل على األمراض احملجرية ومن أمهها الطاعون احلمى الصفراء واحلمى
املخية الشوكية ،وكذلك املصاب بفريوس كاروان (كوفيد .)3( )19
القسم الثاين :احلجر االختياري املشروط :وفيه يتم تقييد حركة احملجور عليه املريض يف املنزل مثالً ،أو
وضعه حتت املراقبة الطبية غري املباشرة ،أو منعه من مغادرة البلد ،أو عزله عن احلي الذي يسكن فيه ،مىت توافرت
يف مكان العزل الشروط اليت تقرها السلطة الصحية ابلبلد إذا كانت حالته تستدعي ذلك(.)4
ومن الشروط الواجب توفرها للعزل يف املنزل أو األماكن األخرى غري أقسام العزل احلكومية املتخصصة
لذلك:
 .1ختصيص غرفة صحية منعزلة عن ابقي غرف املنزل ،أو املكان ،وأال يكون هبا غري األاثث الضروري الالزم
للمريض فقط.
 .2ختصيص أدوات خاصة للمريض ال يستعملها أحد غريه ،كاملناشف واملالعق واألطباق واملفروشات،
والسواك ،وأدوات احلالقة ،وغريها.
 .3منع إقامة أحد ابلغرفة غري املريض منعاً اتماً ،وال يسمح ابلدخول إليه سوا الشخص املسؤول عن اإلشراف
عليه.
 .4وضع سلك شبكي على النوافذ واألبواب يف حالة األمراض اليت تنتقل ابلذابب والبعوض ملنع دخوهلا.
 .5أن يكون املريض حتت إشراف طبيب معاجل ،وأن يقوم خبدمته شخص متدرب على التمريض ،على أن
يكون متفرغاً خلدمته ،وال يشرتك يف أي عمل منزيل آخر.
 .6اعمل التطهري الالزم جلميع افرازات وخملفات وأدوات ومفروشات املريض حسب نوع املرض.
 .7تنظيف غرفة املريض يومياً ،ورشها وتنظيفها مبحلول مطهر.
(.)1ينظر :املوسوعة الطبية الفقهية ص  705 704واألمراض املعدية ومستجداهتا العاملية د .مشخص .351-350
( )2ينظر :األمراض املعدية ومستجداهتا العاملية د .مشخص ص .351 – 350
( )3ينظر :املوقع الرمسي لوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية.
( )4ينظر :األمراض املعدية ومستجداهتا العاملية د .مشخص ص .351 – 350
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 .8استمرار عزل املريض يف غرفته مدة العدوى إىل أن تزول مجيع أعراض املرض ،مع مراعاة أخذ العينات
الالزمة لكل مرض؛ للتأكد من زوال مسببات العدوى منها.
 .9بعد شفاء املريض تقوم السلطة الصحية بعمل التطهري النهائي الذي يشمل مجيع ما يف غرفته من مالبس
ومفروشات وأدوات طعام وعالج وغريها ،حسب تعليمات التطهري اخلاصة بكل مرض (.)1
املطلب الثاين :جتنب املخالطة للمصاب ابلفريوس املعدي كوروان (كوفيد .)19
من أهم وسائل وطرق مكافحة الفريوس املعدي كوروان (كوفيد  ،)19والوقاية منه  -إبذن هللا تعاىل -
جتنب خمالطة املصاب به( ،)2وهذه الوسيلة هي من أقدم الوسائل يف مكافحة املرض املعدي.
وهبذا جاءت السنة املطهرة ابلنهي عن خمالطة املصاب يف قوله« :ال يوردن ممرض على مصح»(،)3
وقوله« :فر من اجملذوم فرارك من األسد» ( ،)4وهذا فيه دليل على كون املخالطة سبباً يف العدوى بقدر هللا
ومشيئته ،فوجب اتقاء ذلك السبب ،ذلك أن كثرياً من األمراض تنتقل عن طريق املخالطة بني املصاب والسليم
خاصة تلك اليت يطلق عليها األمراض الوابئية شديدة العدوى كالطاعون واجلذام واإلنفلوانزا وااللتهاب الرئوي
الالمنطي (سارس) وأبيوال وكذلك فريوس كوروان (كوفيد  )19وحنوها مما ينتقل عن طريق املالمسة( ،)5فهي سريعة
االنتشار ،قاتلة يف بعض األحيان ،تسبب إعاقات مستدمية يف أحيان أخرى (.)6
وابتعاد املصاب وجتنب السليم له ،حي ّد من انتشار املرض وتفشيه ،ويتأكد ذلك فيما لو كان املرض وابئياً

منتشراً ،وفيه خطر على الناس ( ،)7وقد قال هللا تعاىل:
السليم:

ﱡ ﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ

(.)8

وسوف أذكر فيما أييت أبهم أنواع املخالطة اليت تؤدي إىل انتقال الفريوس املعدي من املصاب به إىل

( )1املخالطة اللصيقة ابملصاب:

وهي من أسباب انتقال العدوى ،واألمراض اليت تنتقل عن طريقها نوعان:

( )1ينظر :املوقع الرمسي لوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية على شبكة االنرتنت ،وأحكام األمراض املعدية يف الفقه اإلسالمي ،السيف ص.117
( )2ينظر :املوقع الرمسي لوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية على شبكة االنرتنت.
( )3أخرجه البخاري ،يف كتاب الطب ،ابب ال هامة ،برقم (.)5771
( )4أخرجه البخاري ،يف كتاب الطب ،ابب اجلذام ،برقم (.)5707
( )5ينظر :املوقع الرمسي لوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية على شبكة االنرتنت.
( )6ينظر :أحكام األمراض املعدية يف الفقه اإلسالمي ،عبد اإلله السيف ص.114
( )7ينظر :األمراض املعدية للكاديكي ،ص  ،21األمراض املعدية ،د .عبد الوهاب الشعبان ،ص  ،5اإليدز بني الرعب واالهتمام ،د .عبداهلادي مصباح ،ص ،127
اإليدز ومشاكله االجتماعية ،د.البار ،ص .11- 10
( )8اآلية 195من سورة البقرة.
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النوع األول :أمراض تنتقل طريق مالمسة اجللد املصاب سواء كان املصاب إنساانً أو حيواانً ،ومن تلك

األمراض اجلرب واألمراض اجللدية اجلرثومية كاجلمرة اخلبيثة ،واألمراض اجللدية الفطرية اليت تؤثر على اجللد
والشعر ،واألظافر وفروة الرأس.
وتكمن خطورة تلك األمراض يف أهنا تؤثر على جلد املصاب الذي هو خط املناعة األول ،وكثري منها
يؤدي إىل ارتفاع درجة احلرارة ،بل قد تؤدي إىل وفاة املصاب ،كما أن األشخاص املصابني بنقص املناعة تؤدي
إصابتهم بتلك األمراض إىل مضاعفات خطرية (.)1
النوع الثاين :أمراض تنتقل عن طريق اإلفرازات الصادرة عن املصاب كالتنفس والرذاذ واللعاب واملخاط

وحنو ذلك ،وهي كثرية وخطرية ،وقد تتحول إىل أمراض وابئية متفشية كفريوس كوروان (كوفيد )19وااللتهاب
الرئوي واإلنفلونزا واجلذام والطاعون والتيفوس والسل وأبيوال ( )2وغريها.
ويؤدي االزدحام الشديد ،إىل انتشار تلك األمراض وخاصة يف األماكن العامة.

ويكون جتنب انتقال العدوى أبمور ،منها:
 .1من قبل املصاب ابلفريوس املعدي ،بتجنب أماكن جتمعات الناس املزدمحة كاألسواق واملستشفيات
واملساجد ولزوم الراحة؛ إذ ذاك يف مصلحته لسرعة الشفاء إبذن هللا ،ومصلحة إخوانه حبيث ال ينشر
املرض بينهم ،ويتأكد ذلك يف حقه إذا كان انتشر املرض املعدي بصورة وابئية.
 .2على السليم احلرص عند خمالطة املصاب أال يصيبه شيء من إفرازات املصاب ،أو املالمسة املباشرة ،أو
املكث الطويل عنده ،أو الذهاب إىل أماكن الزحام بال حاجة.
وقد جاءت الشريعة اإلسالمية الشريعة الكاملة ابآلداب اليت تكفل محاية اإلنسان وحتميه وتصونه إبذن
هللا تعاىل ،ومن أمهها:
النهي عن االستنجاء ابليمني ومس الذكر هبا:
قال رسول هللا « :إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلانء ،وإذا أتى اخلالء فال ميس ذكره بيمينه وال
يستنج بيمينه» (.)3
وهو منهي عنه إبمجاع العلماء ،واحلكمة من النهي هو تكري اليمني ،وكوهنا لألمور احملرتمة كالسالم
واألكل والشرب واإلعطاء ،وألن الشيطان أيكل بشماله ،ويشرب (.)4
( )1ينظر :األمراض املعادية للكاديكي ،ص  ،228-221وموقع وزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية على شبكة االنرتنت.
( )2ينظر :املوقع الرمسي لوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية على شبكة االنرتنت ،واألمراض املعدية للكاديكي ،ص.62-59
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب الوضوء ،ابب النهي عن االستنجاء ابليمني ،رقم احلديث (.)153
( )4ينظر احمللي  318/1بدائع الصنائع  ،21/1املغين ،103/1واجملموع للنووي  ،125/2وجمموع فتاوى ابن تيمية  211/21والتاج واإلكليل  ،388/1طرح التثريب
.133/8
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وتظهر حكمة أخرى وهي أن اليمني هبا يصافح املرء غريه ويالمسه ،واستنجاؤه ابليمني مظنة بقاء اجلراثيم
هبا وهي ال ترى ابلعني اجملردة؛ إذ معلوم أن املاء وحده ال يزيل كل اجلراثيم وامليكروابت مبجرد الغسل ،فلو
استنجى ابليمني ث المست ميينه غريه النتقلت امليكروابت إليه فيحصل له الضرر بذلك ،يدل على ذلك أن كل
حمل للقاذور منهي عن تنظيفه ابليمني مع القدرة على استعمال اليسار (.)1
قال ابن مفلح( :ويكره لكل أحد أن ينتثر وينقي أنفه ووسخه ودرنه وخيلع نعله وحنو ذلك بيمينه مع
القدرة على ذلك بيساره) (.)2
تغطية أنفه بيده أو حنوها إذا عطس:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :النيب « :إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه» (.)3
وقد أثبت الطب احلديث أن هناك حكمة ،وهي أن اإلنسان بوضع يده أو طرف ثوبه أو منديله مينع
خروج امليكروابت ،فال تنتقل إىل السليم فتعديه إبذن هللا ،إذ إن كثرياً من األمراض املعدية تنتقل عن طريق اجلهاز
التنفسي بسبب استنشاق الرذاذ املتطاير يف اهلواء الذي يكون متشبعاً ابمليكروب (.)4
النهي عن التنفس ف اإلانء أو النفخ فيه:

قال « :إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلانء»( ،)5وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا :
«هنى أن يتنفس يف اإلانء وأن ينفخ فيه» (.)6
وقد ذكر أهل العلم حكماً لذلك النهي منها:
 .1إنه من ابب أدب اجملالسة؛ ألنه يندر أال يكون مع النفس ريق أو لعاب (.)7
 .2قد خيرج مع النفس بصاق أو خماط ،أو خبار رديء فتتغري رائحة اإلانء فتقذر النفس به(.)8

( )1ينظر :أحكام األمراض املعدية يف الفقه اإلسالمي ،عبد اإلله السيف ص.130
( )2ينظر :اآلداب الشرعية ألبن مفلح ..157/3
( )3أخرجه أبو داود يف مسنده كتاب األدب ،ابب يف العطاس ،رقم احلديث ( ،)5029والرتمذي يف سننه كتاب األدب ،ابب ما جاء يف خفض الصوت وختمري الوجه
عند العطاس ،رقم احلديث ( )2745وقال :هذا حديث حسن صحيح،
قال األلباين :حسن صحيح .ينظر :صحيح أيب داود .948/3
( )4ينظر :أحكام األمراض املعدية يف الفقه اإلسالمي ،السيف ص.131
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب الوضوء ،ابب النهي عن االستنجاء ابليمني ،رقم احلديث (.)153
( )6أخرجه أبو داود يف سننه كتاب األشربة ،ابب يف النفخ يف الشراب والتنفس فيه ،رقم ( ،)3728والرتمذي يف سننه كتاب األشربة ،ابب ما جاء يف كراهية النفخ يف
الشراب ،رقم ( ،)۱۸۸۸وقال :هذا حديث حسن صحيح ،وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي .173/2
( )7ينظر :التمهيد البن عبد الرب  ،398/1فتح الباري ،92/10 ،املنتقى  ،236/7واآلداب الشرعية .180 -179/3
( )8بنظر :فتح الباري  253/1و  ،92/10إحكام األحكام البن دقيق العيد  ،105/1نيل األوطار  80/8واملدخل االبن احلاج  230/1و 235واآلداب الشرعية
.180-179/3
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 .3إن الشرب مع التنفس غري حممود عند أهل الطب ،ورمبا يؤدي إىل أذى الكبد ،وذكر األطباء أن الذي
يتنفس يف اإلانء أو ينفخ فيه إذا كان مصاابً مبرض قد يعدي اآلخرين وينتقل املرض عن طريق الرذاذ
ويلحق الضرر ابآلخرين الشاربني من بعده ،وقد يتسبب يف نقل العدوى إليهم (.)2
احلث على النظافة ،النهي عن تلويث البيئة ومصادر املياه:
حرص اإلسالم على نظافة البيئة وحث على احملافظة عليها( ،)3ومن ذلك النهي عن تنجيس األماكن اليت
حيتاجها الناس أو إفساد مواردهم ،كالنهي عن التخلي يف طريق الناس أو ظلهم روى أبو هريرة عنه أن رسول هللا
 قال « ا تقوا اللعانني ،قالوا :وما اللعنان اي رسول هللا؟ قال :الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم » (،)4
قال النووي( :هنى عنه ملا فيه من إيذاء املسلمني بتنجيس من مير به وننتنه واستقذاره) (.)5

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه مسع النيب « :ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ث يغتسل
منه» (.)6
ففضالت اإلنسان ولو كان سليماً يوجد هبا جراثيم وطفيليات وبويضات الديدان تقوم بعض احلشرات
بنقلها إىل غريه وحصول التلوث للبيئة أو املياه ابلبول أو التغوط فيها ٍ
مؤد إىل تفشي األمراض ،وحصول الضرر
للناس سواء بطريق مباشر كشرب الناس من تلك املياه امللوثة ،أو مالمستها للجسم ابلوضوء منها ،أو االغتسال،
أو بطريق غري مباشر ابنتقال مسببات األمراض إىل غري املصاب عن طريق احلشرات كالذابب والبعوض أو
احليواانت اليت تستخدم تلك الفضالت.
ويتضح لنا جلياً أن اإلسالم جاء ابخلري للناس يف كل اجملاالت ،ومن أمهها اجملال الصحي أو ما يعرف
ابلطب الوقائي ،فحث اإلسالم على النظافة سواء النظافة العامة أو اخلاصة ملا يف احملافظة عليها من محاية للفرد
واجلماعة.
والواجب على املصاب احلرص على عدم إحلاق الضرر إبخوانه ولو كان حمتمالً ،فال يؤذيهم أبي نوع من
أنواع الضرر ولو كان يسرياً ،فعليه ما أمكن جتنب مزامحتهم يف أماكن جتمعاهتم كاألسواق وحنوها ،خاصة يف أزمنة
ظهور األوبئة وتفشيها(.)7
( )1ينظر :التمهيد  ،397/1الفواكه الدواين للنفراوي  ،318/2وحاشية العدوي .462/2
( )2ينظر :أحكام األمراض املعدية يف الفقه اإلسالمي ،السيف ص.132
( )3ينظر :أمراض العصر د .الدنشاري ود البكريي ص .289
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الطهارة ،ابب (النهي عن التخلي يف الطرق والظالل) ،رقم احلديث (.)269
( )5شرح النووي لصحيح مسلم .162/3
( )6أخرجه مسلم يف صحبيه كتاب الطهارة ،ابب (النهي عن البول يف املاء الراكد) 279 ،رقم احلديث (.)282
( )7ينظر :األمراض املعدية للكاديكي .21
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 -2استخدام أدوات الغري:

من األمور اليت تؤدي إىل انتقال الفريوس كوروان (كوفيد  ،)19وجيب جتنها ،هو استخدام األدوات اليت
ختص اآلخرين ،ومجيع األمراض املعدية تنتقل من املصاب إىل السليم عن طريق استخدام السليم ألدوات املريض،
وأهم تلك األدوات ما يلي :األدوات اجلراحية الطبية امللوثة ،واحلقن الطبية ،وأدوات احلالقة ،وفرشاة األسنان،
واملناشف والفرش ،وأمشاط الشعر (.)1
فكل أداة المست جلد الغري سواء تسببت يف جرح يف اجلسم أو ال إذا استخدمت من قبل السليم فقد
تؤدي إىل نقل العدوى بنسبة كبرية جداً.
فالواجب اختاذ اإلجراءات الالزمة اليت حتمي إبذن هللا تعاىل من هذا اخلطر القائم ومن ذلك:

أوالً :على اجلانب الشخصي:
 .1أن حيرص الشخص على أن تكون له أدواته اخلاصة به كاملناشف وأدوات احلالقة وفرشاة األسنان والسواك
وحنوها.
 .2أن حيرص املصاب على منع غريه من استعمال أدواته وعدم استخدامه ألدوات غريه حىت ال يتسبب يف
إحلاق الضرر واألذى بنفسه أو ابآلخرين ،وعند الضرورة الستخدام أدوات الغري ،فال بد من التأكد من
سالمتها وتعقيمها.
 .3تثقيف رب األسرة ألوالده وأهل بيته وحرصه على استعمال كل فرد من األسرة أدواته اخلاصة به.
اثنياً :على اجلانب احلكومي:
 .1على اجلهات احلكومية العمل على جعل األدوات اجلراحية اليت تستخدم يف اجلانب الطيب تستخدم ملرة
واحدة كاإلبر الطبية ،وإن احتيج إىل استعماهلا األكثر من مرة فيكون ذلك بعد اليقني الكامل من أنه قد
مت تعقيمها جيداً ،وسالمتها لالستخدام مرة أخرى ،وخاصة يف عيادات األسنان والعيون.
 .2تطعيم العاملني يف املهن اليت حيتاج فيها إىل استخدام تلك األدوات كاملمرضني واحلالقني وحنوهم ،والتأكد
من خلوهم من األمراض املعدية ،واحلرص على ربط رخص العمل ابلكشف الطيب ،كما يتم احلرص
والتأكد من التزام العاملني يف تلك املهن ابإلجراءات الصحية ،كنظافة املكان وتعقيم األدوات وخاصة
احلالقني الذين يتساهل كثري منهم يف التقيد بتلك اإلجراءات.
خامتة البحث:
وتشتمل على النتائج والتوصيات ،وهي على النحو التايل:
( )1ينظر :املوقع الرمسي لوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية على شبكة االنرتنت.
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أوالً :النتائج:

 .1مشولية مفهوم اإلجراءات الوقائية ،وظهور معناه قدمياً وحديثاً.
 .2أن فريوس كوروان (كوفيد )19من أخطر الفريوسات املعدية ،وال يزال مستعصياً ،مما يظهر أمهية الوقاية
منه.
 .3إن اإلجراءات الوقائية من ابب األخذ ابألسباب النافعة اليت تعترب مباشرهتا من متام التوكل على هللا.
 .4إذا ألزم ويل األمر ابإلجراءات الوقائية ،أصبحت الزمة من جهتني ،احلاجة الطبية الداعية ،واألمر امللزم.
 .5أن النظافة من أهم وسائل مكافحة األمراض والفريوسات املعدية ،فنهى عن االستنجاء ابليمني وإفساد
موارد الناس أو ظلهم ابلبول أو التغوط فيها ،وأمر بوضع اليد أو حنوها على األنف وقت العطاس.
 .6هنيه صلى هللا عليه وسلم عن اخلروج من البلد املصاب ابلطاعون ،أو الدخول إليه إعجاز علمي ،إذ هذا
احلديث أصل يف احلجر الصحي الذي مل يعرفه العامل.
 .7من خالل البحث تظهر مقاصد التشريع اإلسالمي من احملافظة على النفس ،حيث هني عن خمالطة
املصاب ابملرض والفريوس املعدي.
 .8يتجلى أمر الشارع ابألخذ ابألسباب كاألمر ابلفرار من املصاب ،والنهي عن الدخول للبلد املصاب،
واحلجر الصحي ،والتطعيم ،وجتنب خمالطة املصاب.
 .9يتبني من خالل البحث حرص الشريعة اإلسالمية على البيئة واهتمامها ابحملافظة عليها ،فنهي عن البول
يف املاء الراكد ،أو االغتسال فيه ،وهني عن التخلي يف موارد الناس وطرقهم.
 .10يظهر بوضوح عناية اإلسالم ابلنظافة اخلاص منها والعام ،من طهارة البدن والثوب واملسكن ،والنهي عن
االستنجاء ابليمني ،والنهي عن التنفس يف اإلانء وغري ذلك من اآلداب الراقية اليت فيها اخلري لإلنسانية
أمجع.
اثنياً :التوصيات:

يوصي الباحث مبا يلي:
 .1العناية بدراسة النوازل الفقهية يف اجملاالت الطبية ،وحنوها من اجملاالت املعاصرة ،وتبصري الناس حبكم الشرع
املطهر فيها.
 .2االهتمام بنشر الثقافة الصحية وعقد الدورات الطبية لطالب العلم الشرعي.
 .3ضرورة التواصل بني اجلهات الطبية واهليئات الشرعية إلصدار الفتاوى الطبية يف حاالت األمراض الوابئية.
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ويف ختام هذا البحث أسأل هللا أن يتقبل ما فيه من عمل ،وأن يغفر ما فيه من نقص وخلل ،وأصلي
وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
املراجع
*(القرآن الكري جل منزله وعال).
أحباث يف العدوى والطب الوقائي من أحباث املؤمتر العاملي األول لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة إسالم
آابد .ابكستان يف الفرتة من  28-25صفر سنة 1408ه .
األحباث وأعمال املؤمتر العاملي الرابع عن الطب اإلسالمي ،اإلسالم والطب الوقائي ،ابلكويت ربيع األول
1407ه إشراف وتقدي :د .عبد الرمحن العوضي ،احملرر د .علي السيف ،ود .أمحد اجلندي ،ود .عبد الستار أبو
غدة.
إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  /لتقي الدين حممد بن علي ،ابن دقيق العيد مطبعة السنة احملمدية.
أحكام القرآن  /أليب بكر بن علي الرازي (اجلصاص) دار الفكر.د.ط1414 :ه 1993 /م.
أحكام القرآن  /حممد بن إدريس الشافعي .دار الكتب العلمية.د.ط1412 ،ه 1991 /م.
أحكام األمراض املعدية يف الفقه اإلسالمي ،عبد اإلله السيف ،رسالة ماجستري2004،م ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية.
اآلداب الشرعية واملنح املرعية /حممد بن مفلح بن حممد املقدسي ،عامل الكتب.د.ط.
األشباه والنظائر /لعبد الرمحن بن بكر بن حممد السيوطي دار الكتب العلمية .ط1،1403،ه /
1983م.
اإلعالم بفوائد عمدة األحكام /أليب حفص عمر بن علي األنصاري الشافعي (ابن امللقن) ،حتقيق ،عبد
العزيز املشيقح ط 1:دار العاصمة1417 ،ه .1997 /
اآلفات الثالث :التدخني ،املخدرات ،األمراض اجلنسية /سيف الدين حسني شاهني ط  ،3دار األفق
الرايض1414 ،ه .
األمراض املعدية والغدد الصم والسرطان د/عبد املنعم مصطفى .ط 1:املؤسسة العربية للدراسات والنشر
1990م.
األمراض املعدية /د .عثمان الكاديكي ،دار الكتب الوطنية .بنغازي ط1998 :م.
األمراض املعدية /د .فؤاد عبد الوهاب الشعبان ،مطبعة اخللود.
األمراض املعدية /د .حممد عبد احلميد بك ،ط .مطبعة املعارف مبصر1344 ،ه .
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األمراض املعدية ومستجداهتا الدولية /د .أمني عبد احلميد مشخص وآخرون أعد ابلتعاون بني وزارة
الصحة واملكتب اإلقليمي لشرق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية 2004م مطابع دار اهلالل الرايض.
األمراض املعدية /د .عبد رب احلسني بريم ،منشورات دار مكتبة احلياة1407 ،ه .
األمراض اجلنسية أسباهبا وعالجها  /د .حممد علي البار ،دار املنارة جبدة .ط 1407 ،4:ه 1986 /م.
األمراض اجلنسية عقوبة إهلية  /د .عبد احلميد القضاة ،دار عامل الكتب ط1406 2:ه 1986 /م.
أمراض العصر األسباب واإلجراءات الوقائية /د .عز الدين سعيد الدنشاري ود .عبدهللا بن حممد البكريي،
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 1419ه 1998 /م.
اإليدز الوابء القاتل /حممد زيد ،دار األندلس – بريوت1996 ،م.
اإليدز بني الرعب واالهتمام واحلقيقة د .عبد اهلادي مصباح املهدي .ط 2:الدار املصرية اللبنانية
1413ه 1993 /م.
اإليدز ومشاكله االجتماعية والفقهية /د .حممد علي البار ،دار املنارة جبدة ط1416 1:ه 1996/م.
بدائع الصنائع يف الرتتيب الشرائع /ألبيب بكر بن مسعود الكاساين ،دار الكتب العلمية ،ط ،2
1406ه .
بريقه حممودية  /حممد بن حممد بن مصطفى اخلادمي ،دار إحياء الكتب العربية.د .ط 1348ه .
التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل  /أليب عبد هللا حممد بن يوسف العبدري ،دار الكتب العلمية،
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق /عثمان بن علي الزيلعي ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط.2
التلخيص احلبري /أمحد بن على بن حممد الكناين (العسقالين) مؤسسة قرطبة ط1416 ،1ه .
التمهيد  /أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمريي ،حتقيق :مصطفى أمحد العلوي وحممد عبد
الكبري البكري ،وزارة عموم األوقاف ابملغرب 1387ه .
جامع البيان يف أتويل القرآن /أليب جعفر بن جرير الطربي ،دار الفكر بريوت1405 ،ه .
جامع الرتمذي  /أليب عبد هللا عيسى بن حممد الرتمذي ،ط ،1دار السالم ابلرايض1420 ،ه .
اجلامع الصحيح /أليب احلسني مسلم بن احلجاج ،إخراج وتنفيذ فريق بيت األفكار الدولية1419 ،ه .
اجلراثيم الطبية وأثرها على التغذية وصحة البيئة /د .الفاضل العبيد عمر ،ط ،1دار املطبوعات احلديثة،
1410ه .
اجلوهرة النرية /أليب بكر حممد بن علي احلدادي العبادي ،املطبعة اخلريية 1322ه .
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير /حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ،دار أحياء الكتب العربية.
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حاشية العدوي /علي الصعيدي العدوي ،دار الفكر1414 ،ه .

احلاوي الكبري .علي بن حممد املاوردي ،الطبعة األوىل ،بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،ه  ،حتقيق:
عادل عبد املوجود وعلي معوض.
الذخرية /شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،دار املغرب -بريوت 1994م.
رؤية إسالمية للمشاكل االجتماعية ملرض االيدز( ،ملخص أعمال الندوة السابعة للمنظمة اإلسالمية
للعلوم الطبية) املنعقدة يف الكويت 1414/6/23ه  ،د .أمحد رجائي اجلندي ،من مطبوعات املنظمة.
روضه الطالبني  /أليب زكراي حيىي بن شرف النووي الدمشقي ،حتقيق :الشيخ .عادل أمحد بعد املوجود
والشيخ .علي حممد معوض ،دار الكتب العلمية ط1412 1:ه 1992م.
زاد املعاد يف هدي خري العباد /مشس الدين حممد بن أيب بكر (ابن القيم) ،ط ،14طبعة مؤسسة الرسالة،
بريوت1406 ،ه .
سنن ابن ماجة /أليب عبد هللا ،حممد بن يزيد الربعي ابن ماجة القزويين ،دار السالم ،الرايض ،ط،1
1420ه .
سنن أيب داود /أيب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين ،دار السالم ابلرايض ،ط،1
1420ه .
شرح النووي على صحيح مسلم /ألي زكراي حيي بن شرف النووي ،دار إحياء الرتاث ،بريوت ،ط،2
1392ه .
صحيح ابن حبان /حممد بن حبان أبو حامت البسيت ،مؤسسة الرسالة1414 ،ه .
صحيح البخاري /أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري ،ط ،1دار السالم ابلرايض1417 ،ه .
الطب النبوي /عبد امللك بن حبيب األندلسي األلبريي ،شرح وتعليق :د .حممد بن علي الباز ،دار القلم
بدمشق.
طرح التثريب /عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،دار إحياء الكتب العربية.
الطفل يف حال الصحة ويف حال املرض /د .حممد زلزلة ،ط1987 ،2م ،ذات السالسل ،الكويت.
العدوى بني الطب وحديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم / .د .حممد بن علي البار.
العناية شرح اهلداية  /حممد بن حممد بن حممود البابريت .دار الفكر.
غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب  /حممد بن امحد بن سامل السفاريين ،مؤسسة قرطبة ط1414 ،2ه
1993 /م.
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الفائق يف غريب احلديث  /حممود بن عمر الزخمشري .حتقيق :علي حممد البجاوي ،حممد أبو الفضل
إبراهيم دار املعرفة بريوت ط.2
الفتاوى الكربى /تقي الدين ابن تيمية ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1386 ،1ه .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري /أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت  ،852دار املعرفة
بريوت 1379ه حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب.
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين /أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي املالكي ،دار
الفكر بريوت 1415ه 1995م.
القاموس احمليط /للفريوز اابدي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
قصة اإليدز د/رفعت كمال مطابع دار أخبار اليوم القاهرة.
املبسوط /حممد بن أمحد السرخسي ،دار املعرفة1409 ،ه .
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  /أليب العباس أمخد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،ط ،2مكتبة ابن تيمية،
مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم النجدي وابنه حممد.
احمللى ابآلاثر /علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ،دار الفكر.
املعجم الوسيط ،الصادر عن جممع اللغة العربية ،طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
معجم مقاييس اللغة /أليب احلسني بن فارس بن زكاراي ،ط ،1دار الفكر بريوت1415 ،ه .
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري /أمحد بن حممد الفيومي ،املكتبة العلمية.
املوافقات يف أصول الشريعة /أليب إسحاق إبراهيم الشاطي ،طبعة دار بريوت.
املوسوعة العربية ،مستمدة من دائرة املعارف العاملية ،وإضافات الباحثني العرب ،صادرة عن مؤسسة
سلطان بن عبد العزيز آل سعود اخلريية ،الناشر ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع ،ط 1419 ،2ه .
موقع منظمة الصحة العاملية ،على شبكة االنرتنت.
موقع وزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية ،على شبكة االنرتنت.
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