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الملخص

 ماألة تتعلق بالجانب االجتماعي وهي التعزية في الحاالت غير:إن هذا البحث يتناو
 فما هو حكمها الشرعي وماهي واائل تحقيقها دون إحداث،العادية في زمن األوبئة
 فاإلناان مطالب بأن،الضرر ببقية األفراد مع تحقيق الجانب التكافلي من مشروعيتها
 الحديثة (الهاتف واالنترنت) فهو ياعى إلى تحقيق المصلحة:ياتفيد من واائل االتصا
.ودرء المفادة في الجمع بين التكافل والمحافظة على النفس
. الجنائز، التعزية:الكلمات المفتاحية
ABSTRACT
This research deals with a situation related to the social side , which
is condolence in extraordinary cases in the time of epidemics, so
what is its Islamic relgion rules and what are the means of
achieving it without causing damage to the rest of the individuals of
the community and to achieve the devotional aspect of its
legitimacy, the person is required to benefit from modern means of
communication (phone and The Internet) to achieve interest and
stave off corrupting in the combination of solidarity and selfpreservation.
Key words: The funerals, Condolence.
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مقدمة

إن التعزية في المصائب من القربات التي يتخلق بها اإلناان ليخفف على أخيه مصيبته،

وهي ثابت ة بالانة القولية و الفعلية للنبي صلى هللا عليه و الم  ،و هي من الواائل التي
توثق العالقة بين أفراد المجتمع الواحد ة تحفظ لهم ترابطهم و تكافلهم تحقيقا لقو :النبي
صلى هللا عليه و الم الذي رواه النعمان بن بشير رضي هللا عنه قا :امعت راو :هللا
ِِ
صلى هللا عليه و الم يقو :م َثل اْلم ْؤ ِمِن ِ
ط ِف ِه ْم َم َث ُل
اح ِم ِه ْمَ ،وَت َعا ُ
َ
ين في َت َواده ْمَ ،وَتَر ُ
َ ُ ُ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َه ِر َواْل ُح َّمى . وكذلك
ب
د
س
ج
ل
ا
ر
ائ
س
ه
ل
ى
َّ
اْل َج َس ِدِ ،إ َذا ْ
اش َت َكى مْن ُه َش ْي ٌءَ ،تَد َ
اع َ ُ َ ُ ْ َ َ
ِ َّ
النِب ِي َّ
ِ
واىَ ،ع ِن َّ
الم ْؤ ِم َن ِلْل ُم ْؤ ِم ِن
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َم َق َ
ا  :إ َّن ُ
َ
الحديث الذي رواه أَبو ُم َ
َكاْلُبْنَي ِ
َصا ِب َع ُه ( ،)2فالتعزية في زمن األوبئة المعدية الخطيرة
ان َي ُشُّد َب ْع ُ
ض ُه َب ْع ًضاَ و َشَّب َك أ َ
لها أحكام خاصة بها تختلف عن األحكام العادية.
فاإلشكالية في هذا البحث هي كيف نوفق في الجمع بين األدلة الداعية إلى التعزية وبين
األدلة الداعية إلى المحافظة على الصحة بصفة عامة والحياة بصفة خاصة.
فيهدف هذا البحث إلى بيان حكم التعزية في هذه حاالت الخاصة باألوبئة ،مع بيان حكم

الشرع في بيان بعض األفعا :المالزمة لها.

والمنهج المتبع في البحث هو الوصفي الذي يعرض أقوا :الفقهاء في الماائل المطروحة
في البحث .
وكذلك المنهج التحليلي في الترجيح بين أراء الفقهاء في الماائل المعروضة.
فقامت البحث إلى ثالثة مطالب تناولت.
في المطلب األو :ماهية التعزية

في المطلب الثاني أحكام التعزية
في المطلب الثالث األحكام الخاصة بالتعزية في زمن وباء الكورونا
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المطلب األول  :ماهية التعزية

نتطرق في هذا المطلب إلى تعريف التعزية و مشروعيتها و الحكمة منها .
الفرع األول  :تعريف التعزية

أوال  :تعريف التعزية لغة

إن التعزية مصدرها عزي و هو األمر و الندب إلى الصبر و االحتااب و المواااة في
الموت الذي ألم بهم  ،و رفع معنوياتهم

()3

و أنه من قدر هللا و أن أمر المؤمن كله خير

كما قا :عليه الصالة و الاالم في
الحديث الذي رواه اإلمام مالم .

()4

وقا :ابن فارس (عزيته ،أي قلت له انظر إلى غيرك ومن أصابه مثل ما أصابك)
الر ْح َم ِن ْب ِن َااِب ٍط،
وأصل هذا حديث النبي الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير َع ْن َع ْب ِد َّ
عن أَِب ِ
ُصيب أَحد ُكم ِبم ِ
ِ ِ
ِ َّ
يهَ ،قاَ :قا :راو :هللاِ َّ
ص َيب ٍةَ ،فْلَي ْذ ُك ْر
َْ
َ َ َُ ُ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َم  إ َذا أ َ َ ُ ْ ُ
َ
()6
ِ
ِ
ِ
صائ ِب ع ْن َدهُ . 
َع َ
ُمص َيبتَ ُه ِبيَ ،فِإَّن َها أ ْ
ظ ُم اْل َم َ
ثانيا  :تعريف التعزية اصطالحا
()5

،

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف التعزية و المعنى واحد .
ِ ِ ()7
وذكر ابن عابدين في حاشيته (وبِتع ِزي ِة أ ِ ِ
صِب ِ
يرِه ْم َو ُّ
الد َع ِاء َل ُه ْم به).
َ َْ َ ْ
َهله أ ْ
َي تَ ْ
ِ
الصب ِر ِبوعدِ
ِ
قا :الدردير على مختصر خليل (و ُن ِدب َتع ِزي ٌة أل ِ
َهله َوِه َي اْل َح ْم ُل َعَلى َّ ْ َ ْ
ْ
َ َ ْ َ
()8
ِ
الد َع ِاء لِْلمِي ِت واْلمص ِ
الصِب َّي اْل َغ ْي َر اْل ُم َمي ِ
َج ِر َو ُّ
َّز ) .
اب َوِا َّال َم ْخ ِشَّي َة اْلِف ْتَنة َو َّ
ْاأل ْ
َ َ َُ
ِ ِ
َج ِرَ ،والتَّ ْح ِذ ُير ِم ْن
و عرفها صاحب مغني المحتاج ( ْاأل َْم ُر ِب َّ
الص ْب ِر َواْل َح ْم ُل َعَل ْيه ِب َو ْعد ْاأل ْ
()9
اب ِبجب ِر اْلم ِ
الد َعاء لِْلمِي ِت ِباْلم ْغِفرِة ،ولِْلمص ِ
ِ ِ
ص َيب ِة ) .
َْ ُ
َ َ َ َُ
اْلوْزِر باْل َج َزِعَ ،و ُّ ُ َ
ِ
و عرفها الحنابلة ( وم ْعَنى التَّ ْع ِزي ِة التَّالِي ُة و ح ُّث اْلمص ِ
َج ِر
اب َعَلى َّ
الص ْب ِر ِبَو ْعد ْاأل ْ
ْ َ
َ
َ
َُ
ََ
()10
ِ
و ُّ ِ
ِ
ان مالما واْلمص ِ
اب) .
الد َعاء لِْل َمِيت ْ
إن َك َ ُ ْ ً َ ُ َ
َ
من خال :تعاريف فقهاء المذاهب يمكن تعريف التعزية هي وايلة مواااة و تخفيف على
أهل الميت و األجر الذي ينتظرهم مقابل صبرهم و تحذرهم من الوقوع في الحرام بابب
جزعهم و عدم رضاهم بالمصيبة  ،مع رفع معنويتهم بتحريك اإليمان فيهم .
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الفرع الثاني  :مشروعية التعزية

إن التعزية مشروعة بأدلة شرعية عامة و خاصة تحث على المواااة و الوقوف بجانب

المصاب .
أوال  :األدلة العامة

إن أدلة مشروعية التعزية تدخل ضمن أدلة التكافل و الحث على الصبر و األمر

بالمعروف و النهي على المنكر مثل قوله

تعالى َ وَت َع َاوُنوا َعَلى اْلِب ِر َو َّ
الت ْق َوى َوَال
ِ
يد اْل ِعَق ِ
اب ( ،)11( )0فالمواااة من باب
َشد ُ

ان َو َّاتُقوا َّ ِ
اْل ْثمِ َواْل ُع ْد َو ِ
َت َع َاوُنوا َعَلى ِْ
َّللا
َّللا إ َّن َّ َ
َ
من أبواب البر التي يتقرب بها المؤمن هلل تعالى .

و من األدلة أيضا الحديث الذي رواه الطبراني عن ُع َم َر رضي هللا عنه  ،أ َّ
اء
َن َر ُج ًالَ ،ج َ
ِ ِ ِ َّ
ِإَلى َِّ
الن ِ
َي َّ
َي
َح ُّب ِإَلى َّ
وَّ :
صَّلى َّ
َّللاِ َ ،وأ ُّ
َّللاِ  ،أ ُّ
اس أ َ
اَ :يا َرُا َ
َّللاُ َعَل ْيه َوآله َو َال َم َ ،فَق َ
النب ِي َ
َّللاِ؟ َفَقا :راوِ َّ :
اس ِإَلى َّ ِ
ِ ِ ِ َّ
ْاأل ْ ِ
الن ِ
َح ُّب َّ
َّللا
صَّلى َّ
َح ُّب ِإَلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َوآله َو َال َم  أ َ
َع َما :أ َ
َ َُ ُ
َّللا َ
ال إَِلى َّ ِ
َعم ِ
أَْن َف ُع ُه ْم لِ َّلن ِ
ف َعْن ُه ُكْرَب ًة
ور ُت ْد ِخُل ُه َعَلى ُم ْسلِمٍ  ،أ َْو َت ْك ِش ُ
اس َ ،وأ َ
َّللا ُسُر ٌ
َح ُّب ْاأل ْ َ
ِ
وعا ،)12(
 ،أ َْو َت ْقضي َعْن ُه َدْيًنا  ،أ َْو َت ْطُرُد َعْن ُه ُج ً
ِ
ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َاَّل َم ... 
اَ :رُا ُ
اَ :ق َ
و كذلك حديث الذي رواه أَبو ُه َرْي َرَةَ ،ق َ
و :هللا َ
ِ
ِ
ِ ِ
هللا َعَلْي ِه ِفي ُّ
هللا
الدْنَيا َو ْاْلخَرةَ ،و َم ْن َس َتَر ُم ْسل ًماَ ،س َتَرُه ُ
َو َم ْن َي َّسَر َعَلى ُم ْعس ٍرَ ،ي َّسَر ُ
َخ ِ
ِ
الدْنيا و ْاْل ِخرِة ،و ِ
ِ
ان اْلعبُد ِفي عو ِن أ ِ
يه  ، )13( ...و
هللا في َع ْو ِن اْل َعْبد َما َك َ َ ْ
َْ
في ُّ َ َ َ َ ُ
التعزية من باب التفريج و اإلعانة على تحمل المصيبة و كلها من اآلداب العامة و
األخالق الحميدة .
ثانيا  :األدلة الخاصة و قد دلت الانة الفعلية و القولية على مشروعية التعزية.
أ  :السنة الفعلية فعن مع ِاوي َة ب ِن ُقَّرة ،عن أَِب ِ
ِ
ف ِإَلى َِّ
يه أ َّ
صَّلى
َ َْ
َن َرُج ًال َك َ
ان َي ْخَتل ُ
َُ َ ْ
النب ِي َ
ِ
َّ
َّ
ِ
هللا َعَل ْي ِه واَّلم وم َع ُه ْاب ٌن َل ُهَ ،فَقاَ :ل ُه َِّ
َّك
َحب َ
ا :أ َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َم أ َُتحُّب ُه؟َ ، ق َ
َ
ُ
النب ُّي َ
ََ َ ََ
ِ
َّ
َّ
ِ
هللا َكما أ ِ
ُّهَ ،فتُوفي ْابُن ُهَ ،فَقاَِّ :
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َم أَْي َن ُف َال ٌن؟َ ، قاُلوا َيا
ُحب
َ
النب ُّي َ
ُ َ
ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َن َال َتأْتي
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َم أ ََو َال َي ُسُّر َك أ ْ
و :هللا َم َ
اَ :ل ُه َرُا ُ
ات ْابُن ُهَ ،فَق َ
َرُا َ
و :هللا َ
َ
ِ
ِ َِّ
ِ
اص ًة أ َْم َلَنا
و :هللاِ أََل ُه َخ َّ
اء َحَّتى َي ْف َت َح ُه َل َكَ ، قاُلوا َيا َرُا َ
َب ًابا م ْن أَْب َواب اْل َجَّنة إال َج َ
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ُّ
اَ :ال َب ْل َل ُك ْم ُكُّل ُك ْم. 
ُكلَنا؟َ ،ق َ
عليه و الم و تعزيه و مواااته و إدخا :الارور على قلبه .
س ب ِن م ِال ٍك ،ر ِ
َّللاِ َّ
ِ
ضي َّ
صلى هللاُ
اَ :رُا ُ
اَ :ق َ
َّللاُ َع ْن ُه َق َ
وَ َّ :
ب  :السنة القولية َع ْن أََن ْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ام ِة ُحَّل ًة
اه اْل ُم ْؤ ِم َن م ْن ُمص َيب ٍة َك َس ُ
َعَل ْيه َو َال َم َ م ْن َعزَّى أَ َخ ُ
اه َّ ُ
َّللا َعَّز َو َج َّل َي ْوَم اْلقَي َ
يحبر ِبهاِ قيل يا راوِ َّ :
ِ
ط ِب َها.)15( 
اُ ::ي ْغَب َ
ُ ْ َُ َ
َّللا َما ُي ْحَب ُر ب َها؟ َق َ
َ َ َُ َ
المطلب الثاني  :أحكام التعزية
()14

فهذا الحديث يد :صراحة على ذهاب النبي صلى هللا

الفرع األول  :حكم التعزية اتفقت كلمة جميع الفقهاء على ااتحباب تعزية أهل الميت

اواء كان قبل الدفن أو بعده ،

()16

ِ
ض ِاء
َن ُي ْاتَ َح َّب التَّ ْع ِزَي ُة ِح َينِئ ٍذ لَِئ َّال َيتَ َا َّخ َ
و جاء في مختصر خليل ( َفَي ْنَبغي أ ْ
اب ِبَق َ
ص ُ
ط اْل ُم َ
َعَل ُم ْانتَ َهى ) (.)17
َّللاِ تَ َعاَلى َفَي ْأثَ َم َوَ َّ
َّ
َّللاُ أ ْ

و ورد في كتاب األذكار لإلمام النووي (وهي ماتحبة ،فإنها مشتملة على األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ) (.)18

و ورد في كتاب الفروع (ياتَح ُّب تَع ِزي ُة أَه ِل اْلم ِ
الص ِغ ِ
ير ولو بعد الدفن)(.)19
ص َيب ِة َحتَّى َّ
ُْ َ ْ َ ْ ُ
و حكى ابن قدامة في كتاب المغني االتفاق على ااتحباب التعزية بقوله (وياتحب تعزية
أهل الميت ال نعلم في هذه الماألة خالفا ) .

()20

و في النهاية نقو :أن التعزية حكمها االاتحباب و الندب لألدلة الاابقة و ألقوا :العلماء
رحمهم هللا و كذلك للحكم التي نذكرها فيما يلي .
الفرع الثاني  :الحكمة من مشروعية التعزية

فهي تحقق مصالح كثيرة و فيها ثواب عظيم بلحق المعزي و الميت و أهله .

()21

أوال  :مواساة أهل الميت و ذلك بخفيف المصيبة عليهم وتاليتهم و خاصة إذا كان أحد
أنواع الشهادة التي شهد لهم النبي صلى هللا عليه و اله بها و حثهم على الصبر و

الرضا بقضاء هللا و قدره  ،بضرب األمثلة على مصائب األنبياء عليهم الاالم و

الصحابة رضوان هللا عليهم بتقبلهم لقضاء هللا بنفس مطمئنة
راضية بقضائه .
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ثانيا  :الدعاء للميت و أهله بجبر نفواهم و تعويضهم عن مصابهم بجزيل الثواب و
ِ
و:
إبدالهم خير منه في الدنيا و األخيرة و خير دليل َع ْن أ ِ
ُم َاَل َم َة ،أََّن َها َقاَل ْت َام ْع ُت َرُا َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ
هللاِ َّ
هللاِ{ :إَّنا
َمَرُه ُ
وَ  :ما م ْن ُم ْسل ٍم ُتص ُيب ُه ُمص َيبةٌَ ،فَيُق ُ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َمَ ،يُق ُ
ول َما أ َ
َ
ِ ن ()22
ِ
َِّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
ف
ل
َخ
أ
ال
إ
ا،
ه
ن
م
ر
ا
ي
خ
ي
ل
ف
ل
َخ
أ
و
ي،
ت
يب
ص
م
ي
ف
ي
ن
ر
ج
أ
م
الله
،
}
و
ع
اج
ر
ه
ي
ل
إ
ا
ن
ّلِل َوِا َ ْ َ ُ َ
َ ْ ْ
َْ َ
ُ َّ ُ ْ
َ ًْ ْ َ
ُ َ
ِِ
ِ
ين َخ ْيٌر ِم ْن أَِبي َاَل َم َة؟
ات أَُبو َاَل َم َةُ ،قْل ُت أ ُّ
هللا َل ُه َخْيًار مْن َها َ ،قاَل ْت َفَل َّما َم َ
َي اْل ُم ْالم َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
َّ
َخَلف هللا لِ
ِ
ِ
ِ
و:
ا
ر
ي
أ
ف
ا،
ه
ت
ل
ق
ي
ن
إ
م
ث
،
م
ل
ا
و
ه
ي
ل
ع
هللا
ى
ل
ص
هللا
و:
ا
ر
ى
ل
إ
ر
اج
ه
ت
ي
ب
:
ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ
َُ َ
ُْ ُ َ َ ْ َ ُ
َ
أََّو ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
هللاِ صَّلى هللا عَلي ِه واَّلمَ ،قاَلت أَرال ِإَل َّي راو :هللاِ صَّلى هللا عَلي ِه واَّلم ح ِ
اط َب ْب َن أَِبي
ُ َْ ََ َ َ
َُ ُ
ْ َْ َ
َ
َ
ُ َْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َن ُي ْغِنَي َها
أ
هللا
و
ع
د
ن
ف
ا
ه
ت
ن
اب
ا
َم
أ

ا:
ق
ف
،
ور
ي
غ
ا
َن
أ
و
ا
ت
ن
ب
ي
ل
ن
إ
ت
ل
ق
ف
،
ه
ل
ي
ن
ب
ط
خ
ي
َّ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ
َبْلتَ َع َة َ ْ ُ ُ َ ُ َُ ْ ُ
ْ ً َ َ َ ُ ٌ ََ َ
َن َي ْذ َه َب ِباْل َغْيَرِة.)23(
هللا أ ْ
َعْن َهاَ ،وأ َْد ُعو َ
ِ َّ
النِب َّي َّ
َن َّ
َع ْن َع ْب ِد هللاِ ْب ِن َج ْعَف ٍر ،أ َّ
َن َيأِْتَي ُه ْم ثُ َّم
آَ :ج ْعَف ٍر ثَ َالثًا أ ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َم أ َْم َه َل َ
َ
َخي بع َد اْليومِ ثُ َّم َقاِ ِ ِ ِ ُ  :
ِ
ِ
اخ
يء ِبَنا َكأََّنا أَ ْف َر ٌ
اَ :ال َتْب ُكوا أ َ ْ َ ْ
أَتَ ُ
َ
اه ْم َفَق َ
ايتوني بَبني أَخيَ فج َ
ِ
ِ
َفأ ِ
يه
يه َع ِمَنا أَِبي َ
ط ِال ٍبَ ،وأ َّ
ا :أ َّ
َما َعْبُد هللا َف َشِب ُ
َما ُم َح َّمٌد َف َشِب ُ
َم َر ب َحْل ِق ُرُءواَنا " ثُ َّم َق َ
َ
َهِل ِه ،وب ِار ْك ِلعب ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هللا ِفي
أ
ي
ف
ر
ا
ف
ع
ج
ف
ل
اخ
م
الله

ا:
ق
م
ث
ي
د
ي
ب
ذ
َخ
أ
م
ث

ي
ق
ل
خ
و
ي
ق
َخْل َ ُ ُ
َْ
ْ ََ
ُ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ ً
ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ
ِ ِ ِِ
اخُلف جع َف ار ِفي أ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ ِ
اخُل ْف
الله َّم ْ
ْ
َهلهَ ،وَب ِار ْك ل َعْبد هللا في َص ْفَقة َيمينهُ ،
َص ْفَقة َيمينهُ ،
الله َّم ْ ْ َ ْ ً
َهِل ِه وب ِار ْك ِلعب ِد ِ
ِ
هللا ِفي َص ْفَق ِة َي ِم ِين ِه.)24( 
َْ
َج ْع َفًار في أ ْ َ َ
ثالثا  :األمر بالمعروف و النهي عن المنكر فإن في المأتم كثير من المنكرات فاإلناان
المؤمن ال يترك فرصة فيها النصيحة لغيره فيكون له أجرين أجر التعزية و أجر النصح

فروى البيهقي رحمه هللا وروى البيهقي بإاناده ،في مناقب الشافعي  ،أن الشافعي بلغه أن
ع عليه عبد الرحمن جزعاً شديداً،
فجز َ
عبد الرحمن بن مهدي رحمه هللا ،مات له ابن َ
فبعث إليه الشافعي رحمه هللا يا أخي! ِ
ااتقبح من فعلك
غيرك ،و
َ
ْ
عز نفاك بما تَ َعَّزى به ُ

ٍ
وحرمان أجر ،فكيف
ارور،
فقد
تاتقبحه من فعل غيرك .واعلم أن َّ
ما
أمض المصائب ُ
ُ
ُ
ِ
َّ
تطلبه وقد نأى
إذا اجتمعا مع اكتااب وزر؟ فتناو :حظ َ
ك يا أخي إذا قرب منك قبل أن َ
أحرز لنا ولك بالصبر أج اًر؛ وكتب إليه
عنك ،ألهمك َّ
َّللاُ عند المصائب صب اًر ،و َ
ِ ٍ
ِ
الخُلوِد َوَل ِك ْن ُاَّن ُة الد ِ
ين
يك ال أني على ثَقة  ...م َن ُ
إني ُم َع ِز َ
ِ ِ ()25
َفما الم َعَّزى ٍ
بباق َب ْع َد َمِيِت ِه َ ...وال ال ُم َعزِي َوَل ْو عاشا إلى حين
َ ُ
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المطلب الثالث :أحكام التعزية الخاصة في فترة وباء الكورونا
الفرع األول :وباء الكورونا

أوال :تعريف كورونا نعتمد في تعريف فيروس الوباء و المرض الناتج عنه من موقع
منظمة الصحة العالمية .

أ  :تعريف فيروس كورونا فقد عرفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ب (

فيرواات كورونا

هي االلة وااعة من الفيرواات التي قد تابب المرض للحيوان واإلناان .ومن المعروف

أن عدداً من

فيرواات كورونا تابب لدى البشر أمراض تنفاية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة

إلى األمراض األشد وخاصة مثل متالزمة الشرق األواط التنفاية (ميرس) والمتالزمة
المكتشف مؤخ اًر مرض كوفيد-
التنفاية الحادة الوخيمة ( اارس) .ويابب فيروس كورونا ُ
()26
. )91
ب  :تعريف مرض كوفيد –  21فقد عرفته أيضا منظمة الصحة العالمية ب (مرض

كوفيد 91-هو مرض معد ياببه آخر فيروس تم اكتشافه من االلة فيرواات كورونا.
ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة

ووهان الصينية في كانون األو /:ديامبر  .9191وقد تحو :كوفيد 91-اآلن إلى جائحة
تؤثر على العديد من بلدان العالم.)27( ) .
الفرع الثاني  :وسائل انتقال المرض

إن إجراءات الاالمة و الحذر تحتم علينا معرفة واائل انتقا :المرض من شخص إلى
أخر و بالتالي يجب علينا أن نلتزم الحذر و الحيطة فمن هذه الواائل ما يلي .

()28

أوال  :وفقاً للبينات الحالية المتاحة ،تنتقل العدوى بالفيروس المابب لمرض كوفيد91-

أااااً من شخص إلى آخر عن طريق القطي ارت التنفاية والمخالطة .
ثانيا  :تنتقل العدوى عن طريق القطيرات عندما يخالط شخص شخصاً آخر تظهر لديه
أعراض تنفاية (مثل الاعا :أو العطس) مخالطة لصيقة (في حدود ماافة متر واحد)

مما يجعل هذا الشخص عرضة لخطر تعرض أغشيته المخاطية (الفم واألنف) أو
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ملتحمته ( العين) لقطيرات تنفاية ُيحتمل أن تكون معدية .وقد تنتقل العدوى أيضاً عن
طريق أدوات ملوثة توجد في البيئة المباشرة المحيطة بالشخص المصاب بالعدوى ،وعليه
فإن العدوى بالفيروس المابب لمرض كوفيد 91-يمكن أن تنتقل إما عن طريق المخالطة

المباشرة ألشخاص مصابين بالعدوى أو المخالطة غير المباشرة بمالماة أاطح موجودة
في البيئة المباشرة المحيطة أو أدوات ماتخدمة على الشخص المصاب بالعدوى (مثل
اماعة الطبيب أو الترمومتر) .
و لقد صرح مدير الصحة لوالية المدية على أمواج اإلذاعة المحلية أن من أاباب انتقا:

المرض التجمعات الغير الصحية و خاصة األعراس و المآتم أو األماكن العامة للتاوق

و خاصة المالبس بما يعرف عندنا بمحالت ( البا ازرات ) أو محالت بيع الحلويات (
الزالبية و المرطبات ) التي ال تحترم اإلجراءات الوقائية فنتج عن هذا االاتهتار أن
ارتفعت إلى  91الحالة بعدما كانت ال تتعدى أربع حاالت خال :أابوع و كان هذا اببا
في منع التجمعات كافة  ،و الذي يهمنا اإلجراءات الشرعية الخاصة بتجمعات الجنائز أو

ما يعرف فقهيا

بأحكام التعزية .
المطلب الثالث  :أحكام التعزية في زمن وباء كورونا

الفرع األول  :مكان التعزية

اختلفت أراء الفقهاء للجلوس للتعزية في مكان معين مثل أن تجعل خيمة أو في فناء
الدار أو تخصيص مكان في الشارع الاتقبا :المعزين انقامت آراؤهم إلى رأيين .

الرأي األول  :أنه لم يرد نص صريح من الشرع بتخصيص مكان للتعزية .

الرأي الثاني  :تعارض األحاديث و النصوص الشرعية فمنها ما يظهر جواز الجلوس
للتعزية و منها ما يفيد المنع و عدم الجواز .

و نتيجة لهذه اآلراء اختلفت أقوا :الفقهاء في ماألة الجلوس للتعزية إلى قولين .
القول األول  :الحكم بكراهة الجلوس للتعزية و هو قو :جمهور الفقهاء

بما يلي .
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ير ب ِن عب ِد َّ ِ
ِ ِ
ِ
َه ِل اْل َمِي ِت
اُ  :كَّنا َن ُعُّد اال ْجت َم َ
اع ِإَلى أ ْ
ااتدلوا بما رواه َج ِر ِ ْ َ ْ
َّللا اْلَب َجل ِيَ ،ق َ
ِِ ِ ِ
و ِ
َّ
اح ِة  ،)30( قا :الاندي قوله (كنا نعد) الخ .هذا بمنزلة
يع َة الط َعا ِم َب ْع َد َد ْفنه م َن النَي َ
صن َ
َ َ
رواية إجماع الصحابة أو تقرير النبي صلى هللا عليه والم  ،وعلى الثاني فحكمه الرفع

على التقديرين فهو حجة )31(.و ااتدلوا أيضا من المعقو :أن الجلوس و ااتقبا :المعزين
فيه تجديد للحزن ألهل الميت  ،و يحتوى على بعض المخلفات الشرعية مثل تكليف أهل

الميت فوق ما ياتطيعون خاصة إذا كانوا فقراء .

القول الثاني  :جواز الجلوس للتعزية و هو رأي بعض الحنفية و المالكية و رواية عند

الحنابلة )32(،و ااتدلوا بما يلي .
ااتدلوا بحديث َع ِائ َش َةَ ،قاَل ْت 
س َرسول َّ ِ َّ
هللا َعَلْي ِه
َّللا َصلى ُ
َجَل َ ُ ُ

َل َّما ُقِتل َزيد بن ح ِارَثةَ ،وجعَفر ،وعبد َّ ِ
اح َة
َ َ ْ ٌ َ َُْ
َّللا ْب ُن َرَو َ
َ ُْ ْ ُ َ
()33
ِ
ِ
،
ف ِفي َو ْج ِهه اْل ُح ْز ُن 
َو َسَّل َمِ ،في اْل َم ْس ِجد ُي ْعَر ُ

ياتفاد من هذا الحديث جواز الجلوس للعزاء باكينة و وقار الاتقبا :المعزين .
َّللاِ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن اْل َع ِ
اَ :قَب ْرَنا َم َع
و ااتدلوا أيضا بحديث َع ْب ِد َّ
اص رضي هللا عنه َ ،ق َ
ِ
َّللاِ َّ
ِ َّ
َّللاِ َّ
ِ
ِ
ص َر َ
صلى هللاُ
ف َرُا ُ
وَ َّ :
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َم َ -ي ْعني َ -ميتًا َفَل َّما َف َر ْغَناْ ،ان َ
َرُاوَ َّ :
عَلي ِه واَّلم ،وانصرْفنا معهَ ،فَل َّما حا َذى بابه وَقفَ ،فِإ َذا نحن ِب ٍ ِ ٍ
ا :أَ ُ
ظُّنهُ
َ َُ َ َ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ُ
َ
ام َأرَة ُمْقبَلةَ ،ق َ
َُْ ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َم
وَّ :
َع َرَف َها َفَل َّما َذ َهَب ْتِ ،إ َذا ِه َي َفاط َم ُة َعَل ْي َها َّ
اَ :ل َها َرُا ُ
الا َالمَ ،فَق َ
َّللا َ
اطم ُة ِمن بيِت ِك؟َ ،فَقاَلت أَتيت يا راوِ َّ :
ِ
ما أ ْ ِ
َه َل َه َذا اْلَب ْي ِت َف َرَّح ْم ُت
َّللا ،أ ْ
َخَر َجك َيا َف َ ْ َ ْ
ْ َْ ُ َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ ِ ِ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َم َ فَل َعَّلك َبَل ْغت َم َع ُه ُم
وَّ :
اَ :ل َها َرُا ُ
إَل ْيه ْم َميتَ ُه ْم أ َْو َعَّزْيتُ ُه ْم بهَ ،فَق َ
َّللا َ
اْل ُكدى؟ َ ،قاَلت معا َذ َّ ِ
ِ
ِ
اَ  :ل ْو َبَل ْغ ِت َم َع ُه ُم
َ
َّللاَ ،وَق ْد َام ْعتُ َ
ْ ََ
يها َما تَ ْذ ُك ُرَ ،ق َ
ك تَ ْذ ُك ُر ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح َس ُب
ِيع َة َع ِن ُ
يما أ ْ
اْل ُك َدى َ ف َذ َك َر تَ ْشد ًيدا في َذل َ
ا :اْلُقُب ُ
كَ ،ف َاأَْل ُت َرب َ
الك َدى؟ َفَق َ
ور ف َ
.

()35

()34

ياتفاد من هذا الحديث أن فاطمة ذهبت تعزي أهل الميت في بيتهم و هم مجتمعون

فد :على جواز الجلوس للتعزية .

()36

بما أننا في زمن الوباء و هو معدي و خطير نأخذ بالقو :األو :القائل بالكراهة و يمكن
أن يرتقي الحكم إلى تحريم الجلوس إذا كان يهدد حياة األفراد  ،و كل هذا يدخل في باب

المصالح في المحافظة على مقصد النفس و هو ضروري في المحافظة عليه .
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الفرع الثاني  :المصافحة في التعزية في زمن الكورونا

مما يالحظ في المآتم المصافحة و المعانقة فما هو حكم الشرع فيها مع وضعنا الحالي
في زمن الكورونا .
المصافحة في التعزية في الحاالت العادية ليات من الانة قا :أبو داود الاجاتاني قلت
ِ
ِ
ِ
آخ ُذ ِبي ِد َّ ِ ِ
ْخ ْذَ ،وَأرَْي ُت
َخ ْذ َتَ ،وِا ْن ش ْئ َت َل ْم تَأ ُ
اِ :إ ْن ش ْئ َت أ َ
ألحمد َ ُ 
الر ُجل في التَّ ْع ِزَية؟ َق َ
الر ُج ِل ِفي التَّ ْع ِزَي ِة،
ْخ ُذ ِبَي ِد َّ
َح َم َد َيأ ُ
أْ
ِ
ِ
اك لُِب ْع ِد َع ْه ِد ِه ِب ِه .)37( 
ُي َال ُم َعَل ْيه َوَذ َ
و قا :الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا عن المصافحة في العزاء  و لكن

الناس اتخذوها عادة  ،فإن كانوا يعتقدون أنها انة فينبغي أن يعرفوا أنها ليات بانة  ،و
أما إذا كانت عادة بدون أن يعتقدوا أنها انة فال بأس بها و عندي فيها قلق  ،و تركها

بال شك أولى .)38( 
هذا في الحاالت العادية أما في زمن وباء الكورونا فالوضع يختلف فالتعزية األصل فيها
أنها ماتحبة و ال يأثم المالم بتركها  ،أما في الوضع الوبائي فالمحافظة على النفس
واجب فإذا نتج عن التعزية بالمصافحة ضرر  ،يتغير حكمها من االاتحباب إلى الحرمة

 ،خاصة إذا نقل الوباء إلى أفراد كبار الان أو مرضى فيصبح اإلناان متابب في قتلهم

و هو نوع من أنواع القتل في الشريعة اإلاالمية و هو القتل بالتابب .

()39

الفرع الثالث  :التعزية بوسائل االتصال الحديثة

َّ
ص ًابا)
(م ْن َعزى ُم َ
ورد في شرح حديث َ 
ِبما يه ِو ُن اْلم ِ
الص ْب ِر
ص َيب َة َعَل ْي ِه َوَي ْح ِمُل ُه ِب َّ
ُ
َ َُ

َي َوَل ْو ِب َغ ْي ِر َم ْو ٍت ِباْل َمأْتَى َل َد ْي ِه أ َْو ِباْل ِكتَ َاب ِة ِإَل ْي ِه
أْ
ِبوع ِد ْاألَج ِر أَو ِب ُّ ِ
ك
ظ َم َّ
َع َ
الد َعاء َل ُه ِبَن ْح ِو أ ْ
َْ
َّللاُ َل َ
ْ ْ

الص ْب َر وَرَزَق َ ُّ
َي
َج َر َوأَْل َه َم َ
ْاأل ْ
ك الش ْك َر َفَل ُه أ ْ
ك َّ َ
ا :عَلى اْلخي ِر َكَف ِ
َج ِر اْلم ِ
َفلِْلمعزِي ِم ْثل أ ْ ِ
َن َّ
ص ْب ِرِه ِأل َّ
اعلِ ِه 
الد َّ َ
َْ
َي َن ْح ُو أ ْ
َُ
َج ِره أ ْ
ُ
صاب َعَلى َ
َُ
(.)40
نرى أن شراح الحديث تكلموا عن التعزية المباشرة أو عن طريق الكتابة إذا تعذرت
المباشرة  ،ألن الغرض من التعزية هو التخفيف و يمكن تحقيق الهدف بأي وايلة
مشروعة .
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و بما أن نحن األن في زمن الوباء و االحتياط واجب ال مانع شرعا من التعزية عن

طريق الهاتف أو أي وايلة اتصا :أخرى ال تحقق الضرر أو حتى بتوكيل فرد ينوب عن
عائلة أو مجموعة  ،ألن حماية األنفس واجب شرعا و مقصد من مقاصد الشريعة  ،و

يتأكد األمر إذا كان المعزي أو أحد أفراد أارته عنده أمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو
يل َّ ِ
الربو أو الارطان فحماية النفس واجب شرعا لقوله تعالى َ وأَْن ِفُقوا ِفي سِب ِ
َّللا َوَال
َ
ِ
الت ْهُل َك ِة َوأ ْ ِ ِ
يك ْم ِإَلى َّ
ين ( )41(  )210و كذلك قوله
ُتْلُقوا ِبأَْي ِد ُ
َّللا ُي ِح ُّب اْل ُم ْح ِسن َ
َحسُنوا إ َّن َّ َ
ِ
َّللا َك َ ِ
ِ
يما ( )42(  )01و حضور الجنائز فيه
تعالى َ وَال َت ْقُتُلوا أَْن ُف َس ُك ْم إ َّن َّ َ
ان ب ُك ْم َرح ً
خطر عظيم في زمن الوباء .

فليحذر اإلناان من فعل عمل يعتذر منه في الماتقبل ألنه مخالف لانة النبي صلى هللا
ِ
ا:
عليه والم و هو ما أوصي به أحد الصحابة عندما طلب منه الوصية َ
فع ْن َناف ٍع َق َ
ِ
ِ َّ
النِب َّي َّ
و :أَتَى َر ُج ٌل َّ
َّللاَِ ،ح ِد ْثِني
وَّ :
اَ :يا َرُا َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َم َفَق َ
َام ْع ُت ْاب َن ُع َم َرَ ،يُق ُ
َ
ِ ٍ
ِ َّ
النِب ُّي َّ
اَ :ل ُه َّ
ص ِل َص َال َة ُم َوِد ٍعَ ،فِإَّن َك ِإ ْن
ِب َحديث َو ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َال َم َ 
اج َعْل ُه ُم َ
وج ًزاَ ،فَق َ
َ
ِ
الن ِ
س ِم َّما ِفي أَْي ِدي َّ
اك َو َما ُي ْع َت َذُر ِمْن ُه
اس َت ُك ْن َغنًّياَ ،وِاَّي َ
اه َفِإَّن ُه َيَر َ
اكَ ،وْأَي ْ
ُكْن َت َال َتَر ُ

(.)43

الخاتمة

في ختام هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية .

 .9التعزية قربة من القربات تندرج في المحافظة على مقصد الدين في مرتبة التحاينيات
و المحافظة على النفس في مرتبة الضروريات فعند الموازنة نقدم ضروري المحافظة على

النفس على تحايني مقصد الدين.

 .9الجلوس للتعزية اختلف فيه العلماء بين اإلباحة و الكراهة فإذا كان فيه ضرر على
النفس أو النظام العام فإن حكمها ينتقل إلى التحريم للمحافظة على النفس و هو مقصد
شرعي .

 .3التعزية بالكتابة أو أي وايلة اتصا :تحقق الهدف و تحافظ على النفس فإنها

مشروعة .
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 .4المصافحة في التعزية ليات انة و يجب تركها إذا كانت اببا في نقل المرض في
زمن الوباء .
 .5التعزية مشروعة بمدى تحقيقها للاالمة الصحية في زمن الوباء و إال أصبحت
محظورة يحااب عليها اإلناان في الدنيا و األخرة .

 .6عمل اإلناان واقع بين تحقيق المصالح و درء المفااد  ،و التعزية بالواائل التقليدية
المعروفة هي من باب تحقيق المفااد في زمن الوباء  ،و هذا العمل مخالف للشرع و ال
يتحقق منه أجر و ال ثواب .

 .7المالم مطالب بتحقيق فن الحياة و هو ما فعله ايدنا عمر رضي هللا عنه في زمن

الطعون من عدم دخوله البلد المصاب .
قائمة المصادر و المراجع

 )9أحكام التعزية درااة فقهية مقارنة  ،عاد :مبارك مهدي المطيرات  ،مجلة الشريعة و
الدرااات اإلاالمية ،جامعة الكويت  ،الانة العشرون  ،العدد اتون مارس . 9115

 )9أحكام التعزية في الفقه اإلاالمي  ،انتصار اعيد أحمد ناصر ،راالة ماجاتير،
جامعة النجاح . 9199 ،

 )3األذكار  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى 676هـ)  ،تحقيق
عبد القادر األرنؤوط
 )4إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الابيل  ،محمد ناصر الدين األلباني (المتوفى
9491هـ)  ،إشراف زهير الشاويش  ،المكتب اإلاالمي  ،بيروت  ،الطبعة الثانية ،
 9415هـ 9115 /م .

 )5تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  ،أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
المباركفورى (المتوفى 9353هـ)  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت .

 )6التعزية و أحكامها في ضوء الكتاب و الانة  ،ظافر بن حان بن علي آ :جبعان ،
دار طيبة الخضراء  ،مكة المكرمة .
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 )7الجامع لعلوم اإلمام أحمد  ،خالد الرباط ،ايد عزت عيد بمشاركة الباحثين بدار
الفالح  ،دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث ،الفيوم  ،مصر  ،الطبعة األولى،
 9431هـ  9111 /م .

 )1حاشية الداوقي على الشرح الكبير  ،محمد بن أحمد بن عرفة الداوقي (المتوفى
9931هـ)  ،دار الفكر .
 )1الدعاء للطبراني  ،اليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاام الطبراني (المتوفى 361هـ) ،
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى،

9493

 )91الذخيرة  ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بالقرافي (المتوفى 614هـ) ،
دار الغرب اإلاالمي ،بيروت  ،الطبعة األولى 9114 ،م .
 )99رحمه هللا  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  9494 ،هـ  9114 /م .
 )99رد المحتار على الدر المختار  ،ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر الحنفي (المتوفى
9959هـ)  ،دار الفكر  ،بيروت  ،الطبعة الثانية 9499 ،هـ 9119 /م .

 )93الروض الداني (المعجم الصغير)  ،اليمان بن أحمد أبو القاام الطبراني (المتوفى
361هـ)  ،تحقيق محمد شكور و محمود الحاج أمرير ،المكتب اإلاالمي  ،دار
عمار  ،بيروت  ،عمان  ،الطبعة األولى9115 / 9415 ،

 )94ابعون اؤاال في أحكام الجنائز  ،محمد صالح بن عثيمين  ،إعداد عثمان بن علي
الهبدان  ،دار المالم  ،الرياض  ،الطبعة األولى 9493 ،ه
 )95الالة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  ،أبو عبد الرحمن محمد
ناصر الدين األلباني (المتوفى 9491هـ)  ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض
 ،الطبعة األولى.

 )96انن أبي داود  ،أبو داود اليمان بن األشعث ِ
الا ِج ْاتاني (المتوفى 975هـ) ،
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت
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 )97الانن الكبرى  ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  ،الناائي (المتوفى 313هـ) ،
تحقيق حان عبد المنعم شلبي ،مؤااة الراالة  ،بيروت  ،الطبعة األولى9499 ،
هـ  9119 /م .

 )91صحيح الجامع الصغير وزياداته  ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباني
(المتوفى 9491هـ)  ،المكتب اإلاالمي .

 )91عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين العينى
(المتوفى 155هـ)  ،دار إحياء  ،التراث العربي  ،بيروت .

 )91فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  ،دار
المعرفة  ،بيروت. 9371 ،
 )99الفروع  ،محمد بن مفلح أبو عبد هللا ،شمس الدين المقداي الحنبلي
(المتوفى763هـ)  ،تحقيق عبد هللا بن عبد المحان التركي ،مؤااة الراالة ،
الطبعة األولى  9494هـ  9113 /م
اإلاالمي و َّ
أدلتُ ُه  ،و ْهَبة بن مصطفى ُّ
الزَحْيلِي ،دار الفكر  ،اوريَّة .
 )99ا ِلفْق ُه
ُّ
َ
 )93كتاب الفروع  ،محمد بن مفلح أبو عبد هللا ،شمس الدين المقداي الحنبلي
(المتوفى763هـ)  ،تحقيق عبد هللا بن عبد المحان التركي ،مؤااة الراالة ،
الطبعة األولى  9494هـ  9113 /م .

 )94كشاف القناع عن متن اإلقناع  ،منصور بن يونس البهوتى (المتوفى 9159هـ) ،
دار الكتب العلمية .

 )95لاان العرب  ،محمد بن مكرم  ،أبو الفضل ،ابن منظور األنصاري اإلفريقى
(المتوفى 799هـ)  ،دار صادر  ،بيروت  ،الطبعة الثالثة  9494 ،هـ .

 )96المبدع في شرح المقنع  ،إبراهيم بن محمد بن عبد هللا ابن مفلح( ،المتوفى 114هـ)
 ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى 9491 ،هـ  9117 /م .

 )97المجموع شرح المهذب  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى
676هـ)  ،دار الفكر .
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 )91مختار الصحاح  ،زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي (المتوفى
666هـ)  ،تحقيق يواف الشيخ محمد  ،المكتبة العصرية ( الدار النموذجية) ،
بيروت  ،الطبعة الخاماة9491 ،هـ 9111 /م .

 )91مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ،أبو الحان عبيد هللا بن محمد المباركفوري
(المتوفى 9494هـ)  ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  ،الجامعة الالفية  ،الهند
 ،الطبعة الثالثة  9414ه 9114 /م.
 )31ماائل اإلمام أحمد رواية أبي داود الاجاتاني  ،أبو داود اليمان بن األشعث
ِ
الا ِج ْاتاني (المتوفى 975هـ)  ،تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد ،
مكتبة ابن تيمية ،مصر  ،الطبعة األولى 9491 ،هـ  9111 /م .
 )39ماند اإلمام أحمد بن حنبل  ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
(المتوفى 949هـ)  ،تحقيق شعيب األرنؤوط ،عاد :مرشد ،وآخرون  ،مؤااة الراالة
 ،الطبعة األولى 9499 ،هـ  9119 /م .

 )39الماند الصحيح المختصر بنقل العد :عن العد :إلى راو :هللا صلى هللا عليه

والم  ،مالم بن الحجاج أبو الحان النياابوري (المتوفى 969هـ)  ،تحقيق محمد
فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت .

 )33مشكاة المصابيح  ،محمد بن عبد هللا الخطيب العمري ،أبو عبد هللا( ،المتوفى

749هـ)  ،تحقيق محمد ناصر الدين األلباني  ،المكتب اإلاالمي  ،بيروت  ،الطبعة
الثالثة. 9115 ،

 )34المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ،أحمد بن محمد الفيومي (المتوفى نحو
771هـ)  ،المكتبة العلمية  ،بيروت .

 )35المعجم األواط  ،اليمان بن أحمد أبو القاام الطبراني (المتوفى 361هـ)  ،تحقيق
طارق بن عوض هللا بن محمد و عبد المحان بن إبراهيم الحايني  ،دار الحرمين ،
القاهرة .
 )36المعجم الكبير  ،اليمان بن أحمد  ،أبو القاام الطبراني (المتوفى 361هـ)  ،تحقيق
حمدي بن عبد المجيد الالفي  ،مكتبة ابن تيمية  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية .
541

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص 345 - 325

 )37معجم مقاييس اللغة  ،أحمد بن فارس الرازي ،أبو الحاين (المتوفى 315هـ) ،
تحقيق عبد الاالم محمد هارون  ،دار الفكر 9311 ،هـ 9171/م .

 )31مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ،شمس الدين ،محمد بن أحمد
الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى 177هـ)  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة األولى،

9495هـ 9114 /م .
 )31المغني البن قدامة  ،أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقداي
الحنبلي (المتوفى 691هـ)  ،مكتبة القاهرة .

 )41مناقب الشافعي للبيهقي  ،أبو بكر أحمد بن الحاين البيهقي (المتوفي  451هـ) ،
تحقيق الايد أحمد صقر  ،مكتبة دار التراث  ،القاهرة  ،الطبعة األولى 9311 ،هـ /
 9171م .
 )49مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد
الرعيني المالكي (المتوفى 154هـ)  ،دار الفكر  ،الطبعة الثالثة،
المعروف بالحطاب ُّ

9499هـ 9119/م .

 )49المواوعة الفقهية الكويتية  ،صادرة عن و ازرة األوقاف والشئون اإلاالمية  ،الكويت
 ،دار الاالال  ،الكويت الطبعة الثانية  9497 / 9414 ،ه.
 )43موقع منظمة الصحة العالمية ،
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
( )1رواه مالم في صحيحه ( الماند الصحيح المختصر بنقل العد :عن العد :إلى
راو :هللا صلى هللا عليه والم ) مالم بن الحجاج أبو الحان النياابوري (المتوفى

969هـ)  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ،
 393/31رقم .91379

( )2الجامع الماند الصحيح المختصر من أمور راو :هللا صلى هللا عليه والم واننه

وأيامه (صحيح البخاري) ،محمد بن إاماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،تحقيق
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محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة  ،الطبعة األولى9499 ،هـ ،
 913/9رقم .419

( )3مختار الصحاح  ،زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي (المتوفى
666هـ)  ،تحقيق يواف الشيخ محمد  ،المكتبة العصرية ( الدار النموذجية) ،
بيروت  ،الطبعة الخاماة9491 ،هـ 9111 /م  ،ص  -- 911لاان العرب ،

محمد بن مكرم  ،أبو الفضل ،ابن منظور األنصاري اإلفريقى (المتوفى 799هـ) ،
دار صادر  ،بيروت  ،الطبعة الثالثة  9494 ،هـ  -- 59/95 ،المصباح المنير

في غريب الشرح الكبير  ،أحمد بن محمد الفيومي (المتوفى نحو 771هـ)  ،المكتبة
العلمية  ،بيروت .411/9 ،

ِ
ٍ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َاَّل َم َ ع َجًبا ِأل َْم ِر اْل ُم ْؤ ِم ِنِ ،إ َّن
اَ :رُا ُ
اَ :ق َ
ص َه ْيبَ ،ق َ
و :هللا َ
(َ )4ع ْن ُ
َّ
اك
أ َْم َرهُ ُكل ُه َخ ْيٌرَ ،وَل ْي َس َذ َ
ِأل َ ٍ ِ َّ ِ ِ ِ
ان
صَب َر َف َك َ
َص َاب ْت ُه َ
اء َش َك َرَ ،ف َك َ
اءَ ،
ان َخ ْي ًار َل ُهَ ،واِ ْن أ َ
َحد إال لْل ُم ْؤم ِن ،إ ْن أ َ
ضَّر ُ
َص َاب ْت ُه َاَّر ُ
َخ ْي ًار َل ُه رواه مالم في صحيحه  9915/4 ،رقم .9111
( )5معجم مقاييس اللغة  ،أحمد بن فارس الرازي ،أبو الحاين (المتوفى 315هـ) ،
تحقيق عبد الاالم محمد هارون  ،دار الفكر 9311 ،هـ 9171/م . 391/4 ،

( )6المعجم الكبير  ،اليمان بن أحمد بن أيوب  ،أبو القاام الطبراني (المتوفى 361هـ)
 ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد الالفي  ،دار النشر مكتبة ابن تيمية  ،القاهرة،
الطبعة الثانية  967/7 ،رقم  ، 6791و صححه الشيخ األلباني الالة األحاديث
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباني

(المتوفى 9491هـ)  ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض  ،الطبعة األولى،
 7/3رقم . 9916
( )7رد المحتار على الدر المختار  ،ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر الحنفي (المتوفى
9959هـ)  ،دار الفكر  ،بيروت  ،الطبعة الثانية 9499 ،هـ 9119 /م .931/9 ،

( )8حاشية الداوقي على الشرح الكبير ،محمد بن أحمد بن عرفة الداوقي (المتوفى
9931هـ)  ،دار الفكر . 491/9 ،
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( )9مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ،شمس الدين ،محمد بن أحمد
الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى 177هـ)  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة األولى،

9495هـ 9114 /م .49/9 ،

( )10شاف القناع عن متن اإلقناع  ،منصور بن يونس البهوتى الحنبلى (المتوفى
9159هـ)  ،دار الكتب العلمية .969/9 ،
( )11اورة المائدة اآلية . 9

( )12الروض الداني (المعجم الصغير) ،

اليمان بن أحمد أبو القاام الطبراني

(المتوفى 361هـ)  ،تحقيق محمد شكور و محمود الحاج أمرير ،المكتب اإلاالمي ،
دار عمار  ،بيروت  ،عمان  ،الطبعة األولى 916/9 ، 9115 / 9415 ،رقم
 169و حانه الشيخ األلباني في الالة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها

وفوائدها  574/9 ،رقم .116

( )13رواه اإلمام مالم في صحيحه  9174/4رقم .9611
( )14المعجم الكبير  96/91 ،رقم  ، 54و صححه الشيخ األلباني في مشكاة المصابيح
 ،محمد بن عبد هللا الخطيب العمري ،أبو عبد هللا( ،المتوفى 749هـ)  ،تحقيق محمد
ناصر الدين األلباني  ،المكتب اإلاالمي  ،بيروت  ،الطبعة الثالثة، 9115 ،

 551/9رقم .9756
()15

الدعاء للطبراني  ،اليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاام الطبراني (المتوفى

361هـ)  ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة
األولى ، 9493 ،ص  361رقم  .9996و حانه الشيخ األلباني في إرواء الغليل
في تخريج أحاديث منار الابيل  ،محمد ناصر الدين األلباني (المتوفى 9491هـ)

 ،إشراف زهير الشاويش  ،المكتب اإلاالمي  ،بيروت  ،الطبعة الثانية  9415 ،هـ
9115 /م .997/3 ،
( )16التعزية و أحكامها في ضوء الكتاب و الانة  ،ظافر بن حان بن علي آ :جبعان

 ،دار طيبة الخضراء ،مكة المكرمة  ،ص  -– 46المواوعة الفقهية الكويتية ،
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صادرة عن و ازرة األوقاف والشئون اإلاالمية  ،الكويت  ،دار الاالال  ،الكويت
الطبعة الثانية  9497 / 9414 ،ه ـ.917/99 ،

( )17مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد
الرعيني المالكي (المتوفى 154هـ)  ،دار الفكر  ،الطبعة الثالثة،
المعروف بالحطاب ُّ

9499هـ 9119/م . 931/9 ،

( )18األذكار  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى 676هـ) ،

تحقيق عبد القادر األرنؤوط رحمه هللا  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،

 9494هـ  9114 /م  ،ص .941
( )19كتاب الفروع  ،محمد بن مفلح أبو عبد هللا ،شمس الدين المقداي الحنبلي
(المتوفى763هـ)  ،تحقيق عبد هللا بن عبد المحان التركي ،مؤااة الراالة ،
الطبعة األولى  9494هـ  9113 /م . 413/3 ،ـ

( )20المغني البن قدامة  ،أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقداي
الحنبلي (المتوفى 691هـ)  ،مكتبة القاهرة 415/9 ،
( )21التعزية و أحكامها في ضوء الكتاب و الانة ،ص  – 43أحكام التعزية في الفقه
اإلاالمي  ،انتصار اعيد أحمد ناصر  ،راالة ماجاتير  ،جامعة النجاح 9199 ،

 ،ص .96

( )22اورة البقرة 956
( )23رواه مالم  639/9رقم .191

( )24الانن الكبرى  ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  ،الناائي (المتوفى 313هـ) ،

تحقيق حان عبد المنعم شلبي ،مؤااة الراالة  ،بيروت  ،الطبعة األولى9499 ،

هـ  9119 /م  395/7 ،رقم .1914
( )25مناقب الشافعي للبيهقي  ،أبو بكر أحمد بن الحاين البيهقي (المتوفي  451هـ) ،
تحقيق الايد أحمد صقر  ،مكتبة دار التراث  ،القاهرة  ،الطبعة األولى 9311 ،هـ /

 9171م .11/9 ،

( )26تاريخ الدخو 9191/15/96 :التوقيت  91.91موقع منظمة الصحة العالمية ،
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https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
( )27موقع منظمة الصحة العالمية  ،المرجع نفاه.
( )28موقع منظمة الصحة العالمية  ،المرجع نفاه .

( )29رد المحتار على الدر المختار  -- 949/9 ،المجموع شرح المهذب  ،أبو زكريا
محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى 676هـ)  ،دار الفكر .316/5

( )30ماند اإلمام أحمد بن حنبل  ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
(المتوفى 949هـ)  ،تحقيق شعيب األرنؤوط ،عاد :مرشد ،وآخرون  ،مؤااة الراالة
 ،الطبعة األولى 9499 ،هـ  9119 /م  515/99 ،رقم .6115

( )31مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،

أبو الحان عبيد هللا بن محمد

المباركفوري (المتوفى 9494هـ)  ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  ،الجامعة
الالفية  ،بنارس الهند  ،الطبعة الثالثة  9414ه 9114 /م.419/5

( )32الذخيرة  ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بالقرافي (المتوفى 614هـ) ،
دار الغرب اإلاالمي ،بيروت  ،الطبعة األولى 9114 ،م  -- 419/9 ،الفروع

ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن اليمان المرداوي  ،محمد بن مفلح  ،أبو
عبد هللا ،شمس الدين المقداي الرامينى الحنبلي (المتوفى 763هـ)  ،تحقيق عبد هللا
بن عبد المحان التركي  ،مؤااة الراالة  ،الطبعة األولى  9494هـ  9113 /مـ ،

 -- 416/3المبدع في شرح المقنع  ،إبراهيم بن محمد بن عبد هللا ابن مفلح،
(المتوفى 114هـ)  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى 9491 ،هـ /
 9117م .917/9 ،

( )33انن أبي داود  ،أبو داود اليمان بن األشعث ِ
الا ِج ْاتاني (المتوفى 975هـ) ،
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت  919/3 ،رقم
 ،3999و صححه الشيخ األلباني رحمه هللا .

( )34فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  ،دار
المعرفة  ،بيروت -- 961/3 ، 9371 ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،أبو
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محمد محمود بن أحمد بدر الدين العينى (المتوفى 155هـ)  ،دار إحياء  ،التراث
العربي  ،بيروت .16/1 ،

( )35انن أبي داود  919/3 ،رقم  3993و ضعفه الشيخ األلباني رحمه هللا .
( )36أحكام التعزية درااة فقهية مقارنة  ،عاد :مبارك مهدي المطيرات  ،مجلة الشريعة
و الدرااات اإلاالمية  ،جامعة الكويت  ،الانة العشرون  ،العدد اتون مارس
 ،9115ص . 957

( )37ماائل اإلمام أحمد رواية أبي داود الاجاتاني  ،أبو داود اليمان بن األشعث
ِ
الا ِج ْاتاني (المتوفى 975هـ)  ،تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد ،
مكتبة ابن تيمية ،مصر  ،الطبعة األولى 9491 ،هـ  9111 /م  ،ص -- 911
الجامع لعلوم اإلمام أحمد  ،خالد الرباط ،ايد عزت عيد بمشاركة الباحثين بدار

الفالح  ،دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث ،الفيوم  ،جمهورية مصر العربية

 ،الطبعة األولى 9431 ،هـ  9111 /م  951/7 ،رقم .757

( )38ابعون اؤاال في أحكام الجنا ئز  ،محمد صالح بن عثيمين  ،إعداد عثمان بن علي
الهبدان  ،دار المالم  ،الرياض  ،الطبعة األولى 9493 ،ه  ،ص  -- 91التعزية
و أحكامها في ضوء الكتاب و الانة  ،ص .71

( )39القتل بالتابب ،ما يؤثر في الهالك وال يحصله ،أي أنه المؤثر في الموت ال بذاته
بل اببا فيه  ،فنج د الفقهاء اختلفوا في الحكم عليه فذهب المالكية والشافعية والحنابلة
إلى وجوب الكفارة في القتل بالتابب إذا كان قاصدا القتل  ،وذهب الحنفية إلى عدم
وجوب الكفارة في القتل بالتابب ،راجع المواوعة الفقهية الكويتية -- 13/35 ،
اإلاالمي و َّ
ِ
أدلتُ ُه  ،و ْهَبة بن مصطفى ُّ
الزَحْيلِي ،دار الفكر  ،اوريَّة ،
الفْق ُه
ُّ
َ
.5637/7
( )40تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  ،أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
المباركفورى (المتوفى 9353هـ)  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت .951/4 ،

( )41اورة البقرة اآلية .915
( )42اورة النااء اآلية .91

547

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص 345 - 325

( )43المعجم األواط  ،اليمان بن أحمد أبو القاام الطبراني (المتوفى 361هـ)  ،تحقيق
طارق بن عوض هللا بن محمد و عبد المحان بن إبراهيم الحايني  ،دار الحرمين ،
القاهرة  351/4 ،رقم  4497و حانه الشيخ األلباني رحمه هللا صحيح الجامع
الصغير وزياداته  ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباني (المتوفى 9491هـ)
 ،المكتب اإلاالمي  715/9رقم .3776
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