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املقدمة

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده، نبينا حممد وعلى اآله 
و�سحبه ومن تبعه باإح�سان اإلى يوم الدين، اأما بعد: 

من  ال�سماوية  ال�سرائع  عليه  واتفقت  ال�سريعة،  هذه  اأحكام  ت�سمنته  مما  فاإنَّ 
القواعد والأحكام وجوب حفظ ال�سروريات اخلم�ص، وهي الدين، والنف�ص، والعقل، 
اأياًّا منها، كما  والن�سل، واملال، و�سرع الإ�سالم عقوبات متنوعة ملن اعتدى اأو انتهك 
�سرع املحافظة عليها من طريق الوجود والعدم، ول تقوم م�سالح الدين والدنيا اإلَّ 
باملحافظة عليها، ف�ُسِرَعت العبادات حلفظ الدين، و�ُسِرَع الأكل وال�سرب ونحوه حلفظ 
النف�ص والعقل، و�ُسِرَع النكاح حلفظ العر�ص والن�سل، واأوجب الإ�سالم املحافظة على 

املال، ونهى عن اإ�ساعته.

وقد انتهج الإ�سالم للمحافظة على النف�ص الب�سرية ووقايتها من الأمرا�ص �سبالاً 
متعددة، فنهى عن قتلها بغري حق، وعن اإلقائها يف التهلكة، اأو اإيرادها موارد املر�ص 
والبوار، واأوجب على الإن�سان املحافظة على نف�سه ونف�ص غريه، وكانت طرق الوقاية 
ال�ساأن معجزة  ال�سريعة يف هذا  ن�سو�ص  به  وما جاءت  الإ�سالم،  الأمرا�ص يف  من 
علمية بكل املقايي�ص، كيف ل وهي ن�سو�ص وردت من خالق الب�سر ، وممن يعلم 

ما ي�سلحهم وما يبعد عنهم غائلة الف�ساد.

يف  وتطّبقها  ال�سحي،  احلجر  قوانني  بو�سع  ا  حالياً تتباهى  الب�سرية  كانت  واإذا 
موانيها البحرية والربية واجلوية، وُتلزم بالك�سف على الأمرا�ص، وتعمل على جتنيب 
عام  واأربعمائة  األف  على  يزيد  ما  منذ  ال�سريعة  يف  هذا  ورد  فقد  الأوبئة  �سعوبها 

بن�سو�ٍص غاية يف الرباعة والدقة والإبداع.
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وقد طّبق الفقهاء هذه الن�سو�ص، وبينوا احلكمة منها، وو�سعوا لها قواعد األزموا 
ا لنتقال العدوى وتف�سي  ا لوقوع الأمرا�ص والأوبئة، ومنعاً احلاكم واملحكومني بها، جتنباً
واأحكام  اأمثلة  وكانت  احليوان،  اأو  الإن�سان  بني  العدوى  انتقال  اأو  املر�سية  الكوارث 
احلجر ال�سحي يف كتبهم غاية يف الدقة والبيان، واإن كانت مل ترد يف مكان واحد، 
ا، ولذا اأردت بيان هذه الأحكام  اأو بطريقة حديثة كما هو يف ن�سو�ص الأنظمة حالياً
ونظمها يف �سلك واحد، فكان هذا البحث عن: )احلجر ال�سحي واأحكامه الفقهية(، 
لأميط اللثام عن هذا اجلانب امل�سرق من �سفحات الفقه والفكر الإ�سالمي الر�سيد، 

وو�سعه اأمام القارئ يف �سورته النا�سعة. 

اأهمية املو�سوع: 

اإن اأهمية املو�سوع تبدو وا�سحة من عنوانه، فهو يتعلق باأمر ال�سحة العامة، وهي 
م�ساألة ت�سغل بال احلكومات وال�سعوب، وتعمل كل الدول على �سيانتها بكل ما اأوتيت 
من قوة، خا�سة اإذا علمنا اأن بع�ص الدول تتخذ من الأوبئة و�سيلة للحرب، وحتاول 
نقل الأمرا�ص اإلى ال�سعوب والدول املعادية لها؛ فكان بحث هذا املو�سوع على درجة 
والأوبئة  الأمرا�ص  �سبيل درء  الالزمة يف  الأنظمة  لو�سع  ا  الأهمية متهيداً عالية من 
عن ال�سعوب امل�سلمة و�سيانتها بالإجراءات التي تتفق و�سحيح الدين، وما جاءت به 

ال�سريعة من حلول حا�سمة جازمة يف هذا ال�ساأن.

م�سكلة البحث: 

تدور م�سكلة البحث حول عدد من الت�ساوؤلت على النحو التايل: 

ما املق�سود باحلجر ال�سحي؟ ومتى ن�ساأت فكرته؟.. 1

ما اأنواع احلجر ال�سحي؟ وما اأثر كل نوع منها؟.. 2

ما الطرق والو�سائل املنا�سبة للحجر ال�سحي؟ وما حكمها؟.. 3

ما املق�سود باحلجر ال�سحي لالأفراد واجلماعات؟ وما حكم كل منها؟.. 4

ما املق�سود باحلجر ال�سحي للحيوان؟ وما كيفيته؟ وما حكمه؟.. 5
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اأهداف البحث: 

اإلى الإجابة على الإ�سكالت والت�ساوؤلت ال�سابقة من خالل بيان  يهدف البحث 
ما يلي: 

بيان املق�سود باحلجر ال�سحي وتاريخه.. 1

بيان اأنواع احلجر ال�سحي، واأثر كل نوع منها.. 2

بيان الطرق والو�سائل املنا�سبة للحجر ال�سحي، وحكم كل منها. . 3

بيان املق�سود باحلجر ال�سحي لالأفراد واجلماعات، وحكم كل منها.. 4

بيان املق�سود باحلجر ال�سحي للحيوان، وكيفيته، وحكمه.. 5

منهج البحث واإجراءاته: 

�ساأتبع يف البحث املنهج التحليلي واملقارن، فاأقوم بدرا�سة اأحكام احلجر ال�سحي 
يف الطب والفقه، وبيان تاريخه ون�ساأته واأنواعه، وطرق احلجر ال�سحي التي تكلم 
اأتبع فيه اإجراءات  عنها الفقهاء، واأحكامها وو�سائلها املنا�سبة وقواعد ال�سرع، كما 
البحث املتبعة يف البحوث املقارنة من التوثيق من كتب الفقهاء ومراعاة خالفهم، 

وعزو الآيات القراآنية، وتخريج الأحاديث من م�سادرها املعتمدة مع بيان درجتها.

الدرا�سات ال�سابقة يف املو�سوع: 

لها  اأو كان  للغاية حتدثت عن احلجر ال�سحي  الواقع درا�سات قليلة  وجدت يف 
عالقة به، ومنها ما يلي: 

اأحكام احلجر ال�سحي، درا�سة مقارنة يف الفقه الإ�سالمي والنظام، للباحث . 1
قا�سم بن حممد عبدالعزيز القا�سم، وهي ر�سالة ماج�ستري من املعهد العايل 
للق�ساء عام 1421ه�، وقد حتدث الباحث فيه عن اأحكام احلجر ال�سحي يف 
الفقه والنظام مع املقارنة بينهما، وقد كانت الر�سالة يف عام 1421ه� كما هو 
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وا�سح من تاريخها، اأي قبل �سدور نظام املراقبة ال�سحية اجلديد ال�سادر 
عام 1433ه�، فكانت الدرا�سة بحاجة لإعادة النظر مع خال�ص التقدير لعمل 

الباحث وجهده يف ر�سالته.

اأحكام احلجر ال�سحي يف الطب النبوي والع�سر احلديث درا�سة علمية من . 2
منظور �سرعي، للباحث/ معن بديع راغب ح�سني، وهو بحث من�سور مبجلة 
البحوث والدرا�سات ال�سرعية بالقاهرة، املجلد الثامن، العدد 75، ال�سادر 
يف يونيو 2018م، وقد تناوله الباحث من منظور حديثي، فكان متجها ببحثه 

يف غري الناحية الفقهية املرادة من هذا البحث.

بحث . 3 وهو  القدومي،  علي  مروان  للدكتور/  الإ�سالم،  يف  ال�سحية  الوقاية 
من�سور مبجلة جامعة القد�ص املفتوحة املجلد 26، ال�سادر عام 2012م، وهو 
اأنه حتدث  ا، كما  �ساً ا متخ�سّ ولي�ص بحثاًا فقهياً الإ�سالمية،  الثقافة  بحث يف 

عن الوقاية ومل يتحدث عن احلجر ال�سحي.

الكتاب . 4 هيئة  طبعة  الفنجري،  �سوقي  للدكتور  الإ�سالم،  يف  الوقائي  الطب 
الأحكام  يعالج  ومل  الإ�سالمية،  الثقافة  كتاب يف  وهو  �سنة 1981م،  مب�سر 

الفقهية للمو�سوع.

الطب الوقائي يف الإ�سالم، للدكتور ماهر حامد احلويل، وهو بحث �سغري . 5
كلية  يف  �سرعية  معاجلة  الوبائية  بالأمرا�ص  املعنون  الدرا�سي  لليوم  مقدم 
ال�سريعة والقانون بجامعة غزة ول تتعدى �سفحاته )16( �سفحة، تكلم فيها 

باعتبارها حما�سرة ثقافية �سرعية عامة للطالب.

بحث . 6 وهو  الق�ساة،  عبداحلميد  للدكتور  الإ�سالم،  يف  الوقائي  الطب  تفوق 
وال�سنة واملقام  القراآن  العلمي يف  الإعجاز  الأول عن  العلمي  للموؤمتر  مقدم 
الثقافة  يف  بحث  وهو  1987م،  عام  اأباد  اإ�سالم  يف  الإ�سالمية  باجلامعة 

الإ�سالمية ل الفقه.
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وبهذا مل تكن الكتب والبحوث ال�سابقة لها تعلق باملو�سوع، واإمنا تناولته من ناحية 
اإ�سالمية، ومل تكن درا�سات متخ�س�سة يف الفقه الإ�سالمي، على عك�ص ما  ثقافية 
اأبينه يف هذا البحث املتعلق باأحكام الفقه الإ�سالمي مع بيان موقف النظام ال�سعودي 

منها.

خطة البحث: 

ي�ستمل هذا البحث على متهيد، وف�سلني، وخامتة: 

التمهيد يف: تعريف احلجر ال�سحي وتاريخه واأنواعه. وفيه ثالثة مطالب.

املطلب الأول: تعريف احلجر ال�سحي.

املطلب الثاين: تاريخ احلجر ال�سحي.

املطلب الثالث: اأنواع احلجر ال�سحي.

الف�سل الأول: احلجر ال�سحي لالإن�سان. وفيه ثالثة مباحث.

املبحث الأول: اتخاذ الأ�سباب الوقائية ملنع الأوبئة. وفيه مطلبان.

املطلب الأول: الأ�سباب الوقائية ملنع الأوبئة.

املطلب الثاين: حكم اتخاذ الأ�سباب الوقائية.

املبحث الثاين: احلجر ال�سحي على جماعة عند نزول الوباء. وفيه ثالثة مطالب. 

املطلب الأول: الفرق بني الوباء والطاعون.

املطلب الثاين: حكم اخلروج من بلد الوباء اأو الدخول فيه.

املطلب الثالث: احلكمة الطبية وال�سرعية يف النهي عن اخلروج والدخول اإلى 
بلد وباء.

املبحث الثالث: احلجر ال�سحي لالأفراد.
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الف�سل الثاين: احلجر ال�سحي للحيوان. وفيه ثالثة مباحث.

املبحث الأول: طرق احلجر ال�سحي للحيوان.

املبحث الثاين: حكم احلجر ال�سحي للحيوان.

املبحث الثالث: فوائد احلجر ال�سحي للحيوان.

اخلامتة: وبها نتائج البحث.

 اأن اأكون قد وفقت يف عر�ص املو�سوع،  اأ�ساأل اهلل  ويف نهاية هذه املقدمة 
والو�سول منه اإلى الهدف الذي اأريد، واأن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه، واأن يوفقنا 
اإلى ال�سواب، واأن يتقبله تعالى مني، ويجعله يف ميزان ح�سناتي، واهلل من  جميعا 

وراء الق�سد، وهو ح�سبنا ونعم الوكيل.
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التمهيد

تعريف احلجر ال�شحي وتاريخه واأنواعه

وفيه ثالثة مطالب.

املطلب االأول
تعريف احلجر ال�شحي

يف اللغة: 

احلجر ال�سحي م�سطلح مكون من كلمتني، احلجر، وال�سحي، اأما احلجر فهو 
ماأخوذ من الفعل حجر، وهو ياأتي مبعنى املنع، يقال: حجر احلاكم على املفل�ص ماله 
اإذا منعه من الت�سرف فيه، وقيل: للحرام حجر، لأنه �سيء ممنوع منه، وهو مبعنى 

املحجور، كما يقال: طحن للمطحون، وقطف للمقطوف)1(.

تعني:  اللغة  وال�سحة يف  ، ي�سح، �سحة،  حَّ �سَ الفعل  فماأخوذ من  ال�سحي  واأما 
ذهاب ال�سقم والرباءة من كل عيب وريب، وهي �سد ال�سقم)2(.

احلجر ال�سحي يف املفهوم الدويل: 

باأنه: نظام �سحي دويل اتفقت عليه دول العامل، تقيمه  ُعرف احلجر ال�سحي 
الدول داخل حدودها مبوانيها املختلفة )برية - بحرية - جوية(، مهمته احلفاظ على 
ال�سحية  للوائح  الفتَّاكة اخلا�سعة  الوبائية  الأمرا�ص  ت�سرب  ومنع  ة،  العامَّ ال�سحة 
للجوهري  ال�سحاح   ،229/1 لالأزهري  ال�سافعي  األفاظ  غريب  يف  الزاهر  يف:  )حجر(  مادة  ينظر   )1(

116/1، ل�سان العرب لبن منظور 165/4.
ينظر مادة )�سح( يف: العني للفراهيدي 14/3، جمهرة اللغة لبن دريد 99/1، تهذيب اللغة لالأزهري   )2(

.260/3
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البالد اخلالية منها  اإلى  تنتقل من مراكز توطنها  والتي  العاملية )الكورنتينية()1(، 
عن طريق حركة النقل الدويل لالأفراد، اأو الب�سائع، اأو و�سائل النقل)2(.

احلجر ال�سحي يف الطب: 

ُعرف احلجر ال�سحي يف جمال الطب باأنه: عزل اأ�سخا�ص بعينهم واأماكنهم، اأو 
حيوانات قد حتمل خطر العدوى، وتتوقف مدة احلجر ال�سحي على الوقت ال�سروري 

لتوفري احلماية من مواجهة الأمرا�ص الوبائية)3(.

احلجر ال�سحي يف النظام: 

ال�سادر عام 1433ه� احلجر  الدخول  ال�سحية يف منافذ  املراقبة  عرف نظام 
ال�سحي باأنه: »تقييد ن�ساطات اأ�سخا�ص ي�ستبه يف اإ�سابتهم، اأو اأمتعة، اأو حاويات، اأو 
و�سائل نقل، اأو ب�سائع ي�ستبه يف اإ�سابتها، اأو ف�سل هوؤلء الأ�سخا�ص عن غريهم، اأو 
ف�سل الأمتعة اأو احلاويات اأو و�سائل النقل اأو الب�سائع عن غريها، بطريقة توؤدي اإلى 

احليلولة دون انت�سار العدوى اأو التلوث«)4(.

احلجر ال�سحي يف ال�سرع: 

رغم اأن الفقهاء حتدثوا عن احلجر ال�سحي مبعناه الوقائي، وتكلموا عن اأحكامه 
ا  عند حديثهم عن الدخول اإلى بلد فيه طاعون اأو اخلروج منه، اإل اأنهم مل ي�سعوا تعريفاً
ا باحلجر ال�سحي، واإن كانوا قد عرفوا ما يقع  ا للطب الوقائي اأو ما يعرف حديثاً معيناً

من طريقه وهي العدوى، فقد عرفوها باأنها: جماوزة العّلة من �ساحبها اإلى غريه)5(.
الكورنتينة: جمموعة اأمرا�ص وت�سمل الكولريا، اجلدري املائي، الطاعون، احلمى ال�سفراء، التيتانو�ص،   )1(

.http://www.bab.com/node/6016 :الوليدي، الدفرتيا، و�سلل الأطفال. ينظر موقع
.http://elhashemy3.blogspot.com.eg/2015/02/blog-post_50.html :ينظر موقع  )2(

املو�سوعة العربية العاملية )ج 9(، احلجر ال�سحي �ص 88، جملة جممع الفقه الإ�سالمي 1522/7.  )3(
نظام املراقبة ال�سحية يف منافذ الدخول ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/47، وتاريخ 1433/8/7ه�.  )4(

للقاري  املفاتيح  مرقاة  �ص253،  لل�سيوطي  ماجه  ابن  �سنن  �سرح   ،2978/9 للطيبي  امل�سكاة  �سرح   )5(
.2893/7
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ومن هذا التعريف، ومن مفهوم الفقهاء ال�سابق ميكن القول باأن احلجر ال�سحي 
هو: منع الأفراد واحليوان والأ�سياء التي تت�سبب يف نقل العدوى والأوبئة من مكان اإلى 

ا. اآخر دخولاً وخروجاً

املطلب الثاين
تاريخ احلجر ال�شحي

من يقراأ يف كتب التاريخ ويطلع على اأحداثه و�سري الرعية يف كل بالد العامل يجده 
قد حتّدث عن العديد من الأمرا�ص والأوبئة اخلطرية التي ح�سدت الآف الأرواح، 
ومل تهتد الب�سرية يف تاريخها الطويل اإلى طريق ملنع تطور هذه الأوبئة وانتقالها اإلى 
بالد اأخرى، حتى ظهر حديثا ما ُيعرف باحلجر ال�سحي، وهو يف كل اأ�س�سه يرجع 

اإلى ما جاء يف ال�سنة النبوية من الطب الوقائي على ما ياأتي تف�سيله.

ا كانت يف  ا عامرة، وهزمت بالداً فقد ع�سفت الأوبئة بقرى كاملة، وخربت مدناً
اإلى  اأوج ح�سارتها، لأن النتقال ال�سريع للمر�ص هدم ال�سحة العامة، ونقل الوباء 
يف  فغرقوا  الوقائي،  الطب  اأو  ال�سحي  احلجر  يعرفون  يكونوا  ومل  وا�سعة،  مناطق 

م�ستنقع الأمرا�ص التي اأفنت ماليني الب�سر.

ثم جاء الإ�سالم، وعرف الطب الوقائي، ووردت اأحاديث كثرية تثبت اأمر العدوى 
وكيفية الوقاية منها، ومن تلك الأحاديث: 

خرج . 1   اخلطاب  بن  عمر  اأن   ، عبا�ص  بن  عبداهلل  رواه  ما 
اأبو عبيدة بن اجلراح  الأجناد،  اأهل  لقيه  ب�سرغ)1(  اإذا كان  ال�سام حتى  اإلى 
فقال عمر:  ابن عبا�ص:  قال  بال�سام،  وقع  قد  الوباء  اأن  فاأخربوه  واأ�سحابه، 
�َسْرغ: بفتح املهملة و�سكون الراء بعدها، مدينة افتتحها اأبو عبيدة، وهي والريموك واجلابية مت�سالت،   )1(
وبينها وبني املدينة ثالث ع�سرة مرحلة، وقيل اإنه واٍد بتبوك، وقيل بقرب تبوك، وقيل: هي اأول احلجاز، 

وهي من منازل حاج ال�سام.
ينظر: فتح الباري لبن حجر 184/10، التمهيد لبن عبدالرب 210/6، �سرح الزرقاين على املوطاأ 301/4.
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الوباء قد  اأن  واأخربهم  الأولني، فدعوتهم، فا�ست�سارهم،  ادع يل املهاجرين 
وقع بال�سام، فاختلفوا، فقال بع�سهم: قد خرجت لأمر ول نرى اأن ترجع عنه، 
وقال بع�سهم: معك بقية النا�ص واأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ول نرى اأن تقدمهم 
على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع يل الأن�سار، فدعوتهم له، 
فا�ست�سارهم، ف�سلكوا �سبيل املهاجرين، واختلفوا كاختالفهم، فقال: ارتفعوا 
عني، ثم قال: ادع يل من كان هاهنا من م�سيخة قري�ص من مهاجرة الفتح، 
فدعوتهم فلم يختلف عليه رجالن، فقالوا: نرى اأن ترجع بالنا�ص، ول تقدمهم 
على هذا الوباء، فنادى عمر يف النا�ص: اإين م�سبح على ظهر فاأ�سبحوا عليه، 
ا من قدر اهلل؟ فقال عمر: لو غريك قالها  فقال اأبو عبيدة بن اجلراح: اأفراراً
يا اأبا عبيدة؟!، -وكان عمر يكره خالفه- نعم، نفر من قدر اهلل اإلى قدر اهلل، 
اأراأيت لو كانت لك اإبل فهبطت واديا له عدوتان: اإحداهما خ�سبة، والأخرى 
جدبة، األي�ص اإن رعيت اخل�سبة رعيتها بقدر اهلل، واإن رعيت اجلدبة رعيتها 
ا يف بع�ص حاجته،  بقدر اهلل؟!، قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغّيباً
ا، �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإذا �سمعتم به  فقال: اإن عندي من هذا علماً
ا منه«،  باأر�ص فال تقدموا عليه، واإذا وقع باأر�ص واأنتم بها، فال تخرجوا فراراً

قال: فحمد اهلل عمر بن اخلطاب، ثم ان�سرف)1(.

 وما رواه عامر بن �سعد بن اأبي وقا�ص عن اأبيه اأنه �سمعه ي�ساأل اأ�سامة بن . 2
زيد: ماذا �سمعت من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الطاعون؟، فقال اأ�سامة: قال ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الطاعون رجز -اأو عذاب- اأر�سل على بني اإ�سرائيل -اأو على من 
كان قبلكم- فاإذا �سمعتم به باأر�ص فال تقدموا عليه، واإذا وقع باأر�ص واأنتم 
ا منه«، وقال اأبو الن�سر: »ل يخرجكم اإل فرار منه«)2(. بها فال تخرجوا فراراً
متفق عليه ولفظه مل�سلم، اأخرجه يف كتاب ال�سالم، باب الطاعون والطرية والكهانة ونحوها، حديث   )1(
رقم 2219، ال�سحيح 1740/4، واأخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، حديث 

رقم 5729، ال�سحيح 130/7.
اأخرجه م�سلم يف كتاب ال�سالم، باب الطاعون والطرية والكهانة ونحوها، حديث رقم 2218، ال�سحيح   )2(

.1737/4
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جمذوم، . 3 رجل  ثقيف  وفد  يف  كان  قال:  اأبيه  عن  ال�سريد  بن  عمرو  رواه  ما 
فاأر�سل اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنا قد بايعناك فارجع«)1(.

ويف هذه الأحاديث نوع حجر �سحي بطريقة ب�سيطة تتنا�سب وهذا الع�سر، ولكنها 
لنف�سه،  نف�سه  من  احلجر  بهذا  يقوم  بنف�سه  فاملرء  بالدين،  مرتبطة  طريقة  كانت 
ويقوم احلاكم بتطبيقه عليه اإن مل يقم به، وهو نوع حجر �سحي متقدم للغاية يهدف 

اإلى احلجر من انت�سار املر�ص من بقعة اإلى غريها من البقاع.
واأما يف احل�سارة الغربية، فقد اأطلق تعبري احلجر ال�سحي وبداأ تطبيقه يف اأوروبا 
ال�سحي  ديورانت( طرق احلجر  )ويل  ي�سف  القرن اخلام�ص ع�سر، حيث  ا من  بدءاً
ا، من ذلك اأن  ا م�سطرداً يف هذا الزمن بقوله: »واأخذت ال�سحة العامة تتح�سن حت�سناً
اأندريا دندولو حني كان دوق البندقية )1343-1354م( اأن�ساأ اأول جلنة بلدية معروفة 
لل�سحة العامة، وحذت حذو البندقية يف ذلك غريها من املدن الإيطالية، وكانت هذه 
اللجان اخلا�سة بال�سحة العامة تخترب جميع الأطعمة والعقاقري التي ُتعر�ص للبيع على 
اجلماهري، وتاأمر بعزل من ي�سابون ببع�ص الأمرا�ص املعدية، وملا ف�سا املوت الأ�سود يف 
ا يرتاب يف  اأوروبا منعت البندقية يف عام 1374ه�، جميع ال�سفن التي حتمل اأ�سخا�ساً
ا يف اأنها م�سابة به من الدخول اإلى موانيها،  اأنهم م�سابون باملر�ص اأو ب�سائع م�ستبهاً
ُي�سمح  اأن  ا قبل  اأماكن خا�سة ثالثني يوماً ويف )راجو�سا( كان القادمون ُيحجزون يف 
لهم بالدخول اإلى املدينة، وكانت الب�سائع امل�ستبه فيها تعامل هذه املعاملة نف�سها«)2(.

املحددة  الأ�سول  وفق  ق  يطبَّ يكن  ال�سحي مل  اأن احلجر  اإل  التقدم  هذا  ورغم 
تاأ�سي�ص  بداأ  ثم  �سحيحة،  علمية  بطريقة  املوبوءة  واملناطق  املر�سى  عزل  ملفهوم 
احلجر ال�سحي ب�سكٍل حمدٍد يف القرن التا�سع ع�سر ب�سفة خا�سة، هذا ف�سالاً عن 
الرتقاء يف م�ستوى تطبيق قواعد احلجر ال�سحي، اأما يف الدولة الإ�سالمية فقد بداأ 

ت�سكيل جمل�ص احلجر ال�سحي بالطرق احلديثة عام )1838م()3(.
اأخرجه م�س�لم يف كتاب ال�سالم، باب اجتناب املجذوم ونحوه، حديث رقم 2231، ال�سحيح 1752/4.  )1(

ق�سة احل�سارة لويل ديورنت 18/21، طبعة دار اجليل بريوت.  )2(
احلجر ال�سحي يف احلجاز للدكتور/ جولدن �ساري يلدز، ترجمة الدكتور/ عبدالرزاق بركات )�ص   )3(

13(، طبعة مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية �سنة 2001م.
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املطلب الثالث
اأنواع احلجر ال�شحي

طرق  وخا�سة  املختلفة،  البالد  يف  املتخذة  ال�سحي  احلجر  تدابري  يف  يقراأ  من 
احلجر ال�سحي يف الع�سور احلديثة، يجد اأن احلجر ال�سحي ينق�سم اإلى ثالثة اأق�سام: 

اأوًل: احلجر ال�سحي الزراعي: 

وهو نوع من اأنواع احلجر ال�سحي املهمة التي ظهرت يف الع�سر احلا�سر، وتعد 
اأحد منجزات الهند�سة الزراعية، ويق�سد بها العمل على وقاية النبات من انتقال 
الآفات الزراعية واحلد من انت�سارها، وقد عرف هذا النوع من احلجر باأنه: جمموع 
الت�سريعات والنظم التي تتحكم يف نقل املواد الزراعية من اأجل منع اأو تاأخري دخول 

الآفات والأمرا�ص اإلى مناطق مازالت خالية منها)1(.

حلماية  )1858م(،  عام  فرن�سا  يف  اتخذ  النباتي  للحجر  اإجراء  اأول  كان  وقد 
زراعة الأعتاب من اآفة الفيلوك�سريا)2( التي انتقلت اإليها يف اأمريكا، تلتها العديد من 
الدول الأوروبية و�سمال اأمريكا، فقد اأ�سدرت رو�سيا اأول قانون لها عام )1873م(، 
وقد تزامن ذلك مع اإ�سدار احلكومة الأملانية لقانونها يف ذلك التاريخ، واأمريكا عام 
)1912م(، وبريطانيا عام )1952م(، ويف عام )1952م( و�سعت منظمة الأغذية 
َلْت عام )1979م( ثم عدلت مرة  والزراعة التفاقية الدولية لوقاية النبات التي ُعدِّ
بحماية  املتعلقة  الت�سريعية  الأ�س�ص  التفاقية  تلك  وت�سمنت  اأخرى عام )1996م(، 
الإنتاج النباتي العاملي، وتنظيم عملية التبادل التجاري للمواد الزراعية بني البلدان 

التي �سادقت عليها)3(.
ينظر: دليل احلجر ال�سحي الزراعي، من�سور على �سبكة النرتنت على الرابط:   )1(

.http://www.reefnet.gov.sy/agri/Hajr_Sehi.htm

الفيلوك�سريا: نوع من احل�سرات ي�سبب خ�سائر اقت�سادية كبرية على حم�سول العنب، ينظر موقع:   )2(
.https://ar.wikipedia.org/wiki/

موقع وزارة الزراعة اليمنية على الرابط:  )3(
.https://www.yemen-nic.info/agri/agrin_yemen/Plant.php
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هذا وقد عملت العديد من الدول العربية على اإ�سدار القوانني اخلا�سة باحلجر 
النباتي، فقد اأ�سدرته �سوريا وم�سر بالقانون رقم )237( ل�سنة )1960م(، والعراق 
بالقانون رقم )7( ل�سنة )1966م(، والكويت بالقانون رقم )112( ل�سنة )1976م(، 
املتحدة  العربية  والإمارات  )1977م(،  ل�سنة   )49( رقم  بالقانون  عمان  و�سلطنة 
1999م،  ل�سنة   )32( رقم  بالقانون  واليمن  )1979م(،  ل�سنة   )5( رقم  بالقانون 

واأخريا القانون املوحد لدول جمل�ص التعاون اخلليجي. 

يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  لدول  الزراعي  احلجر  نظام  بني  وقد 
دخول  منع  اإلى  )النظام(  القانون  هذا  »يهدف  بقولها:  منه  الهدف  الأولى  املادة 

الآفات الزراعية وانت�سارها، وحماية البيئة واملوارد النباتية، وت�سهيل التجارة«)1(.

ثانًيا: احلجر ال�سحي البيطري: 

املحاجر  يف  املخت�سة  الإدارة  تنفيذه  على  وت�سرف  تقرره  الذي  الإجراء  هو 
احليوانية اأو ما يف حكمها من اأماكن لعزل الإر�ساليات احليوانية الواردة اأو ال�سادرة 

باملنافذ، اإلى حني اتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها.

فهذا النوع من احلجر يخت�ص بفح�ص الإر�ساليات احليوانية والطيور اخلارجة 
اأو الداخلة اإلى البالد، للنظر يف �سالحيتها، وعدم نقلها لعدوى من واإلى البلد، وذلك 
للقوانني  التنفيذية  الالئحة  تقررها  واإدارية  علمية  احرتازية  تدابري  عدة  باتخاذ 

ال�سادرة وتنفذها الإدارات املخت�سة.

وقد و�سعت الالئحة التنفيذية باململكة العربية ال�سعودية لنظام )قانون( احلجر 
البيطري يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية طرق احلجر ال�سحي بالن�سبة 

للحيوان، فجعلت منافذ معينة لدخول الإر�ساليات احليوانية)2(.
نظام احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/9، وتاريخ 1426/2/27ه�.  )1(

التعاون  البيطري يف دول جمل�ص  ال�سعودية لنظام احلجر  العربية  باململكة  التنفيذية  ينظر: الالئحة   )2(
لدول اخلليج العربية.
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كما جعلت ل�سترياد حيوانات حية، اأو خملفات، اأو اأدوات حيوانية، اأو م�ستح�سرات 
الإدارة  من  ا�سترياد  اإذن  على  احل�سول  طريق  عن  غريها  اأو  حيوانية،  بيولوجية 
اإذن ا�سترياد مينع دخولها،  اإر�سالية دون ح�سولها على  املخت�سة، ويف حال و�سول 
ويعاد ت�سديرها مبا�سرة اإلى من�سئها، وعلى نفقة امل�ستورد، ويف حالة رف�سه يجوز 
واإجراءات  ا  طرقاً حتديدها  اإلى  اإ�سافة  امل�ستورد،  نفقة  على  اإتالفها  اأو  م�سادرتها 

معينة ل�سترياد احليوانات، وبينت اخت�سا�سات القائمني على تنفيذ النظام)1(. 

ثالًثا: احلجر ال�سحي ال�سخ�سي: 

وهذا هو النوع الثالث من اأنواع احلجر واأهمها، ويق�سد به عزل اأ�سخا�ص بعينهم 
ال�سروري  الوقت  على  ال�سحي  احلجر  مدة  وتتوقف  العدوى،  خطر  يحملون  ممن 

لتوفري احلماية يف مواجهة خطر انت�سار اأمرا�ص بعينها.

وقد �سبق القول اإن احلجر ال�سحي الر�سمي يعود اإلى مدينة البندقية يف القرن 
الرابع ع�سر امليالدي، حني اأدركت �سلطات املدينة اأن ال�سفن املقبلة من �سرقي البحر 
ا يف نقل بع�ص الأوبئة اإلى املدينة، ويف البداية كانت ال�سفن ُتعزل  املتو�سط كانت �سبباً
ا، وقد افتتحت  ا، ولكن هذه املدة زيدت يف وقت لحق اإلى )40( يوماً ملدة )30( يوماً
البندقية اأول حمجر �سحي وذلك على جزيرة قريبة منها يف )1423م(، و�سرعان 
ا لعملية �سبط احلجر ال�سحي  ما تبنت البالد الأخرى هذا النظام، واأ�سبح منوذجاً

الدويل على امتداد قرون اأعقبت ذلك.

ثم تطور مفهوم العزل لأ�سحاب الأمرا�ص املعدية يف الع�سر احلا�سر، ومع تقدم 
اأ�سبح احلجر ال�سحي للب�سر  الطب وتوفر الفهم الأو�سح لالأمرا�ص املعدية، حتى 
ا، غري اأن احلجر ال�سحي الدويل رمبا ي�ستمر العمل به يف  ا �سرورياً ا ما يكون اأمراً نادراً
�ملو�نئ و�ملطار�ت ونقاط �حلدود، وذلك يف حالة ما �إذ� مت �لعثور على حالة �إ�صابة 
اأكيدة مبر�ص ُمعٍد خطر، مثل: الكولريا، اأو الطاعون الدبلي )وهو نوع تورم ينت�سر 
التعاون  البيطري يف دول جمل�ص  ال�سعودية لنظام احلجر  العربية  باململكة  التنفيذية  ينظر: الالئحة   )1(

لدول اخلليج العربية.
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بني القوار�ص وينتقل لالإن�سان(، اأو ما ماثل ذلك على منت �سفينة اأو طائرة اأو قطار، 
واإذا ما ُوِجد مثل هذا املر�ص فاإن ال�سفينة لبد لها من املكوث يف املرفاأ مع رفعها 

للراية ال�سفراء.

الأمرا�ص،  من  ومواطنيها  اأرا�سيها  حلماية  قوانني  باإ�سدار  كثرية  دول  وتقوم 
�سنة  اإ�سداره يف  قانون مت  الربيطانية مبقت�سى  قامت احلكومة  املثال:  �سبيل  فعلى 
اإلى  اأو طائرة ت�سل  اأي �سفينة  لوائح للحجر ال�سحي ُتطبق على  )1979م( بو�سع 
اأو  الب�سر  له  يتعر�ص  بوباء  الإ�سابة  حالت  من  موؤكدة  حالة  متنها  وعلى  بريطانيا 
ال�سفن والطائرات للحجر  اإخ�ساع  القانون  ا مبقت�سى هذا  اأي�ساً يتم  بالكولريا، كما 

ال�سحي)1(.

وتتولى موؤ�س�سات عديدة الإ�سهام يف تقدمي الرعاية ال�سحية، وقد ن�ساأت منظمة 
ال�سحة العاملية بو�سفها اأحد منظمات الأمم املتحدة، ول تزال تعمل من اأجل رفع 
املا�سيني  العقدين  يف  �سعارها  كان  وقد  كافة،  العامل  اأنحاء  يف  ال�سحي  امل�ستوى 
بالفعل يف  ال�سلطات ال�سحية  للجميع بحلول عام )2000م(، وقد جنحت  ال�سحة 

ا�ستئ�سال بع�ص الأمرا�ص كاجلدري، وفى تقليل خماطر اأمرا�ص كثرية اأخرى)2(.

https://marefa.org/ :ينظر موقع  )1(
اطلع عليه يوم 2018/1/5م.

للدكتور/ حممد اجلوادي )�ص335،  ال�سحة،  الأول،  الإ�سدار  العامة،  الإ�سالمية  املفاهيم  مو�سوعة   )2(
336(، طبعة املجل�ص الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية بالقاهرة.
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الف�شل االأول
احلجر ال�شحي لالإن�شان

وفيه ثالثة مباحث. 

املبحث االأول
اتخاذ االأ�شباب الوقائية ملنع االأوبئة

وفيه مطلبان.

املطلب االأول
االأ�شباب الوقائية ملنع االأوبئة

يعمل  نزولها حتى  ينتظر  الأمرا�ص، ومل  بالوقاية من  الطب احلديث  ُعني  لقد 
اإلى  يوؤدي  ما  ودرء  اأ�سبابها  بعالج  بداية  وقوعها  من  املنع  حاول  بل  عالجها،  على 
ظهورها، و�سوف اأبني اأ�سباب الوقاية التي ذكرها فقهاء ال�سريعة م�ستندين اإلى ما 

ورد يف الكتاب وال�سنة، وذلك فيما يلي: 

1- التداوي والتطعيم الطبي واأثره يف الوقاية: 

من يقراأ يف كتب الفقهاء وما ا�ستندوا اإليه من ن�سو�ص ال�سريعة يجد اأنهم اأولوا 
الطب عناية خا�سة، وعدوه من فرو�ص الكفايات التي ينبغي على امل�سلمني الهتمام بها 
والعمل فيها)1(، فقد جاء يف حا�سية ابن عابدين: “واأما فر�ص الكفاية من العلم، فهو 
كل علم ل ي�ستغنى عنه يف قوام اأمور الدنيا، كالطب، واحل�ساب، والنحو، واللغة”)2(. 
ينظر: حا�سية ابن عابدين 42/1، املجموع للنووي 26/1، رو�سة الطالبني للنووي 223/10، العزيز   )1(

�سرح الوجيز للرافعي 369/11، حا�سية البجريمي على اخلطيب 49/1، 
حا�سية ابن عابدين 42/1.  )2(
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ا وُيحتاج اإليه يف قوام اأمر الدنيا،  ا �سرعياً وجاء يف املجموع: “واأما ما لي�ص علماً
كالطب واحل�ساب ففر�ص كفاية”)1(.

فرو�ص  من  واحل�ساب  الطب  عد  ي�ستبعد  “ول  قوله:  الغزايل  عن  النووي  ونقل 
كالفالحة  للنا�ص منها يف معاي�سهم،  بد  ل  التي  وال�سناعات  فاإن احلرف  الكفاية، 

فر�ص كفاية، فالطب واحل�ساب اأولى”)2(.

اأولها  التي  الكفايات  باأنواعه من فرو�ص  اأن الطب  ففي هذه الن�سو�ص يت�سح 
امل�سلمون عنايتهم، واأوجبوا على بع�ص النا�ص تعلمها، واأن الأمة كلها اإذا تركت تعلم 
هذا النوع من العلوم اأثمت، وعن طريق هذا الطب ميكن القيام بالطب الوقائي الذي 
ا، بل هو  مينع عن الأمة الوقوع يف براثن الأمرا�ص والأوبئة، وهو نوع تداٍو مباح �سرعاً

مطلوب من مطالب ال�سرع.

2- التاأدب باآداب الإ�سالم عند وقوع املر�س: 

اإذا كانت الوقاية من الأمرا�ص مطلوبة فاإنه وعند وقوع املر�ص يلزم اأن يتاأدب 
للحجر  �سابقة  مرحلة  باعتبارها  اأهميتها  له  اآداب  وهي  الإ�سالم،  باآداب  امل�سلم 
والتزام  املر�ص،  من  الذعر  اأو  النزعاج،  اأو  ال�سخط،  عدم  عليه  فيجب  ال�سحي، 
ة، والر�سا بق�ساء اهلل وقدره، وهذا التَّوجيه الإ�سالمي يف مواجهة  ال�سرب عند ال�سدَّ
املر�ص يجعل امل�سلم املري�ص ذا معنويات عالية ت�ساعده على �سرعة ال�سفاء باإذن اهلل، 
وذلك اأنَّه يعترب اأنَّ املر�ص امتحان من اهلل له يف عزميته، وغفران لأخطائه و�سيئاته، 
ا، وقلت:  ا �سديداً فعن عبداهلل  قال: اأتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مر�سه، وهو يوعك وعكاً
ا، قلت: اإن ذاك باأن لك اأجرين؟ قال: »اأجل، ما من م�سلم  ا �سديداً اإنك لتوعك وعكاً

ي�سيبه اأذى اإل حاّت اهلل عنه خطاياه، كما حتاّت ورق ال�سجر«)3(. 
املجموع للنووي 26/1.  )1(

رو�سة الطالبني للنووي 223/10.  )2(
متفق عليه ولفظه للبخاري، اأخرجه يف كتاب املر�سى، باب �سدة املر�ص، رقم 5647، ال�سحيح 115/7،   )3(
واأخرجه م�سلم يف كتاب الرب وال�سلة والآداب، باب ثواب املوؤمن فيما ي�سيبه من مر�ص اأو حزن اأو نحو 

ذلك، حتي ال�سوكة ي�ساكها، رقم 2571، ال�سحيح 1991/4. 
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3- الأمر بالنظافة باعتبارها من الأ�سباب الوقائية ال�سرعية.

ا من الزمان بن�سو�ص عن النظافة  لقد جاء الإ�سالم منذ اأكرث من اأربعة ع�سر قرناً
ا عن اأهمية النظافة  هي غاية الرقي والتقّدم يف وقت كان الإن�سان ل يعرف فيه �سيئاً
يف حماربة الأمرا�ص، ول يعرف ما هو امليكروب اأو الطفيليات، فخاطب النا�ص على 
ا ل يتجزاأ من  قدر عقولهم وفهمهم وعلمهم، وربط النظافة بالعقيدة، وجعلها جزءاً
الكرمي  الر�سول  لقول  باهلل؛  الإميان  من  ا  بل جعلها جزءاً وال�سالة،  العبادة  تعاليم 
عقيدة  النظافة  م�ساألة  الإ�سالم  يجعل  كله  وبهذا  الإِميان«)1(،  �سطر  »الطهور  ملسو هيلع هللا ىلص: 
ا للم�سلم يف كلِّ �سوؤون حياته، ولي�ست ملجرد اخلوف من املر�ص وحده،  ا ملزماً و�سلوكاً

وما اأعظم اأن تكون النظافة غاية لذاتها قبل اأن تكون و�سيلة ملنع الأمرا�ص.

ا من الأمرا�ص املُعدية  اأن كثرياً ويف جمال نظافة املكان ثبت يف الطب احلديث 
حامالاً  املرء  يكون  وقد  الأمكنة)2(،  اأو  ال�سوارع  يف  املرء  ب�ساق  طريق  عن  تنتقل 
اأنه  ا  ويبدو ظاهرياً املر�ص،  اأعرا�ص  عليه  تظهر  اأن  دون  املعدية  الأمرا�ص  مل�سببات 
له  ي�سبب  فاإن ذلك قد  الإن�سان  الب�ساق جلد  اأ�ساب  ما  فاإذا  يتمثل ب�سحة جيدة، 

العدوى ويوؤذيه. 

ومن اأهم الو�سائل التي تو�سل اإليها العلم احلديث والتي ت�ساهم يف الوقاية من 
ة  هذه الأمرا�ص وعدم انت�سارها اأن ل يب�سق الإن�سان على الأر�ص يف ال�ساحات العامَّ
التي  املهمالت  �سلَّة  بعد ذلك يف  ُيرمى  يغيبها يف منديل  واأن  الأماكن،  وغريها من 
ه الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اإلى فعل  ا باحلرق اأو بالو�سائل ال�سحية الأخرى، وقد وجَّ تعالج غالباً
هذا الأمر قبل اأن يوجه اإليه املهتمون بال�سحة العامة يف هذا الع�سر، ففي احلديث 
الذي رواه �سعد بن اأبي وقا�ص قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإذا تنخم اأحدكم 

يف امل�سجد فلُيغّيب نخامته، اأن ي�سيب جلد موؤمن اأو ثوبه فيوؤذيه«)3(.
اأخرجه م�سلم يف كتاب الطهارة، باب ف�سل الو�سوء، حديث رقم 223، ال�سحيح 203/1.  )1(

انظر: الإعجاز العلمي يف لفظ اجلنابة لعبدالبديع زللي، جملة مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة،   )2(
العدد 23، �ص 172، 1428ه�.

اأخرجه ابن ماجه يف كتاب ال�سالة، باب ذكر العّلة التي لها اأمر بدفن النخامة يف امل�سجد، =  )3(
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ذاذ  الرَّ ا�ستن�ساق  طريق  عن  العدوى  ت�سبب  التي  املعدية  الأمرا�ص  اأمثلة  ومن 
ِلّ الرئوي،  اخلارج من فم املري�ص واملحمل باجلراثيم امل�سببة لالأمرا�ص: مر�ص ال�سُّ

حيث يطلق على هذا النوع بالعدوى الرذاذية.

ذاذ علَّمنا نبينا الكرمي  ومن اأجل الوقاية من الأمرا�ص التي تنتقل عن طريق الرَّ
ر كان ي�سع  ملسو هيلع هللا ىلص الكيفية املثلى لكفِّ اأذانا عن الآخرين، فالر�سول ملسو هيلع هللا ىلص الطاهر املطهَّ
يده اأو ثوبه على ِفيِه عندما يعط�ص، فعن اأبي هريرة قال: كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 

عط�ص و�سع يده اأو ثوبه على فيه، وخف�ص اأو غ�ص بها �سوته«)1(.

4- اإزالة البوؤر التي تتجمع حتتها القذارة يف اجل�سم.

الفقهاء)2(، وتعد من  واتفق عليها  النبوية،  ال�سنة  لها  اأ�سارت  التي  الآداب  ومن 
اأ�سباب الوقاية خ�سال الفطرة، وهي التي ورد بها احلديث ال�سحيح الذي رواه اأبو 
الفطرة: اخلتان،  اأو خم�ص من  »الفطرة خم�ص،  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن    هريرة 
القيام  للمرء  في�سّن  ال�سارب«،  وق�ص  الأظفار،  وتقليم  الإبط،  ونتف  وال�ستحداد، 
بهذه اخل�سال كل فرتة، ومنها ما يقع فيه الوجوب ح�سب درجته، وذلك عمالاً على 
اأجمل �سورة كما خلقه  ليبدو يف  القاذورات عنه  واإزالة  الأو�ساخ،  تنظيف بدنه من 

اهلل، وليبعد بهذه النظافة عن بدنه الأدران التي تنتج عنها)3(. 
= حديث رقم1311، وقال الألباين يف تعليقه: اإ�سناده ح�سن، �سنن ابن ماجه 277/2. 

اأخرجه اأبو داود، كتاب الأدب، باب يف العطا�ص، حديث رقم 5029، �سنن اأبي داود 307/4، واأخرجه   )1(
الرتمذي يف كتاب الأدب، باب ما جاء يف خف�ص ال�سوت وتخمري الوجه عند العطا�ص، رقم 2745، 

وقال: هذا حديث ح�سن �سحيح، �سنن الرتمذي 383/4.
ينظر: الر�سالة لبن اأبي زيد القريواين �ص 156، الذخرية للقرايف 278/13، الفواكه الدواين للنفراوي   )2(
305/2، اأ�سنى املطالب لالأن�ساري 266/1، الغرر البهية لالأن�ساري 28/2، الكايف لبن قدامة 54/1، 

�سرح منتهى الإرادات للبهوتي 45/1.
واإن اختلفوا يف قوة املنع بني قائل بكراهة اخلروج والدخول، وهم احلنفية واملالكية، وقائل بتحرميه،   )3(
وهم ال�سافعية واحلنابلة، ينظر: الدر املختار مع حا�سية ابن عابدين 757/6، حا�سية الطحطاوي على 
مراقي الفالح 547/1، البيان والتح�سيل لبن ر�سد 396/17، الذخرية للقرايف 326/13، القوانني 
الفقهية لبن جزي �ص 296، املجموع للنووي 322/5، حتفة املحتاج لبن حجر 166/3، ال�سرح املمتع 

لبن عثيمني 111/11، فتاوى نور على الدرب لبن باز 24/4.
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5- الوقاية من الأمرا�س املنت�سرة: 

فقد ذكر الفقهاء)1( اأنه متى ظهر الوباء باأر�ص كان على من بها عدم اخلروج 
منها، ومن خارجها عدم الدخول فيها، وذلك ملا رواه عامر بن �سعد بن اأبي وقا�ص 
عن اأبيه اأنه �سمعه ي�ساأل اأ�سامة بن زيد: ماذا �سمعت من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الطاعون؟، 
فقال اأ�سامة: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الطاعون رجز -اأو عذاب- اأر�سل على بني اإ�سرائيل 
-اأو على من كان قبلكم- فاإذا �سمعتم به باأر�ص فال تقدموا عليه، واإذا وقع باأر�ص 

ا منه«، وقال اأبو الن�سر: »ل يخرجكم اإل فرار منه«)2(. واأنتم بها فال تخرجوا فراراً

وما رواه عمرو بن ال�سريد عن اأبيه قال: كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم، فاأر�سل 
اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنا قد بايعناك فارجع«)3(.

اأو ا�ستف�سار حول احلجر ال�سحي يف الإ�سالم، فمنع  وقد يثار يف النف�ص �سوؤال 
ل  ملاذا  ولكن  العدوى،  من  حماية  هو  الطاعون  فيها  يقع  التي  الأر�ص  اإلى  الدخول 

ا من هذا الوباء القاتل؟.  ُترْتك الفر�سة خلروج َمن هم فيها فراراً

والإجابة على هذا ال�سوؤال اأن َمن يخرج من الأر�ص التي يقع بها الوباء فهو اإما 
اأن تكون اجلراثيم املُْمِر�سة قد غزت ج�سمه، ولكن فرتة ح�سانة هذه اجلراثيم تاأخذ 
فرتة معينة حتى تظهر عليه اأعرا�ص املر�ص، فخروجه من الأر�ص املوبوءة التي كان 
الآخرين،  فيوؤذي  بعيدة  اأخرى  اأماكن  اإلى  املر�ص  نقل  على  عمل  قد  اأنه  يعني  بها 
ويت�سبب بذلك يف مر�سهم اأو هالكهم، وهو يف كلتا احلالتني )بقاوؤه يف املكان املوبوء، 
َر اهلل له ذلك، ففراره لن ينفعه، بل رمبا  اأو خروجه منه( لن يفر من املوت اإن قدَّ
الرحيم  الروؤوف    واملولى  املر�ص،  انت�سار  فراره يف  ت�سبب  اإن  ا  اآثماً يجعله 
َر اهلل له اأن يعي�ص فلن  الذي ابتاله بهذا الوباء قد اأنعم عليه باأجر ال�سهيد، واإن قدَّ
ينظر: الر�سالة لبن اأبي زيد القريواين �ص156، الذخرية للقرايف 278/13، الفواكه الدواين للنفراوي   )1(
305/2، اأ�سنى املطالب لالأن�ساري 266/1، الغرر البهية لالأن�ساري 28/2، الكايف لبن قدامة 54/1.

�سبق تخريجه.  )2(
اأخرجه م�س�لم يف كتاب ال�سالم، باب اجتناب املجذوم ونحوه، حديث رقم2231، ال�سحيح 1752/4.  )3(
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ا على اأجر ال�سهيد؛ اإذ ل يقت�سي  ي�سره �سيء اإن �سرب على مكوثه، و�سيح�سل اأي�ساً
الأمر اأن يكون املوت م�سري كل َمن اأ�سابته العدوى مبر�ص وبائي فتَّاك، فقد يخلق 
اجلراثيم  على  وتق�سي  حتارب  التي  امل�سادة  الأج�سام  ج�سمه  يف    اهلل 
املمر�سة، وتكون يف ج�سمه كجهاز مناعي يحميه بعد ذلك ِمن هذا املر�ص الفتاك)1(، 
ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: »�ساألت ر�سول اهلل   زوج النبي  ويف �سحيح البخاري عن عائ�سة 
ملسو هيلع هللا ىلص عن الطاعون، فاأخربين اأنه عذاب يبعثه اهلل على من ي�ساء، واأن اهلل جعله رحمة 
ا، يعلم اأنه ل  ا حمت�سباً للموؤمنني، لي�ص من اأحد يقع الطاعون، فيمكث يف بلده �سابراً

ي�سيبه اإل ما كتب اهلل له، اإل كان له مثل اأجر �سهيد«)2(.

املطلب الثاين
حكم اتخاذ االأ�شباب الوقائية

تعد الأ�سباب الوقائية لالأمرا�ص نوع تداٍو تقوم به الدولة جتاه الأفراد، اأو يقوم به 
الأفراد لأنف�سهم، ولذا فاإنه ياأخذ احلكم ال�سرعي للتداوي، وقد اتفق الفقهاء)3( على 
م�سروعية التداوي يف اجلملة ملا فيه من الأخذ بالأ�سباب وتفوي�ص الأمر اإلى اهلل تعالى.

وا�ستدلوا على ذلك بن�سو�ص كثرية من الكتاب وال�سنة، واإن اختلفوا بعد ذلك يف 
نوع تلك امل�سروعية على ثالثة اأقوال: 

القول الأول: 

 اأن التداوي من الأمرا�ص مباح.
فقه ال�سنة 286/3.  )1(

اأخرجه البخاري يف كتاب اأحاديث الأنبياء، باب حديث الفار، حديث رقم 3474، ال�سحيح 175/4.  )2(
املنتقى  للحموي 138/4،  الب�سائر  زاده 67/10، غمز عيون  لقا�سي  القدير  �سرح فتح  تكملة  ينظر:   )3(
�سرح املوطاأ للباجي 262/7، املدخل لبن احلاج 120/4، املجموع للنووي 97/5، 107، حتفة املحتاج 
لبن حجر 182/3، قواعد الأحكام للعز بن عبدال�سالم 95/1، املغني لبن قدامة 315/5، نهاية الرتبة 

لبن ن�سر ال�سريازي �ص 97.
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وبهذا قال احلنفية)1( ، واملالكية)2( ، واحلنابلة يف املذهب)3(.

اأن  اإل  ا  واإن كان مباحاً الأمرا�ص  التداوي من  اأن  ولكن زاد احلنابلة يف املذهب 
اأكرث من  اأف�سل، وهو ما قالت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف  تركه 

فتوى لها)4(.

وا�ستدلوا على ذلك بال�سنة واملعقول. 

اأما ال�سنة: 

فاأحاديث عديدة تدل على اإباحة التداوي، ومنها: 

ما رواه عطاء بن اأبي رباح قال: قال يل ابن عبا�ص: األ اأريك امراأة من اأهل . 1
اجلنة قلت: بلى، قال: هذه املراأة ال�سوداء اأتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: اإين اأ�سرع، 
�سئت  واإن  اجلنة،  ولك  �سئت �سربت  »اإن  قال:  فادع اهلل يل،  اأتك�سف  واإين 
دعوت اهلل اأن يعافيك«، فقالت: اأ�سرب، فقالت: »اإين اأتك�سف، فادع اهلل اأن ل 

اأتك�سف، فدعا لها«)5(.

وجه الدللة: 

ملسو هيلع هللا ىلص، ومل  النبي  بال�سفاء من  الدعاء  تطلب  املراأة  ففي هذا احلديث جاءت 
حممودية  بريقة   ،525/2 اأفندي  لداماد  الأنهر  جممع   ،237/8 للطوري  الرائق  البحر  تكملة  ينظر:   )1(

للخادمي 267/1.
ال�سالك  بلغة   ،262/7 للباجي  مالك  موطاأ  �سرح  املنتقى   ،338/2 للنفراوي  الدواين  الفواكه  ينظر:   )2(

 .770/4
ينظر: الفروع لبن مفلح 165/2، 348/2، الإن�ساف للمرداوي 463/2، الآداب ال�سرعية لبن مفلح   )3(

.348/2
وذلك يف الفتوى رقم 6667، والفتوى رقم 25913، ينظر: الفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�سى �ص   )4(

.175
متفق عليه واللفظ للبخاري، اأخرجه يف كتاب املر�سى، باب ف�سل من ي�سرع من الريح، حديث رقم   )5(
فيما  املوؤمن  ثواب  باب  والآداب،  وال�سلة  الرب  كتاب  يف  م�سلم  واأخرجه   ،2140/5 ال�سحيح   ،5328

ي�سيبه من مر�ص اأو حزن اأو نحو ذلك حتى ال�سوكة ي�ساكها، حديث رقم 2576، ال�سحيح 1994/4. 
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ينهها عن طلب الدواء ومل ياأمرها به، بل خرّيها بني ال�سفاء وال�سرب على 
املر�ص، فاختارت ال�سرب، فدل على اأن التداوي مباح ل واجب، ول مندوب.

ا من عرينة قدموا على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 2 ما رواه اأن�ص بن مالك : اأن اأنا�ساً
املدينة فاجتووها)1(، فقال لهم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن �سئتم اأن تخرجوا اإلى اإبل 

ال�سدقة فت�سربوا من األبانها واأبوالها، ففعلوا ف�سّحوا«)2(.

وجه الدللة: 

ويف هذا احلديث دليل على اإباحة التداوي، ذلك اأن قوله ملسو هيلع هللا ىلص لهم: »اإن �سئتم« 
ا لبينه ملسو هيلع هللا ىلص ومل  ا اأو واجباً دليل على الإباحة املطلقة، ولو كان التداوي م�ستحباً

يوؤخره عن وقت احلاجة، فتاأخري البيان عن وقت احلاجة ل يجوز.

الأرت . 3 ب�ن  ونفر معي على خباب  اأنا  قال: دخلت    اأمامة  اأبو  رواه  ما 
 وقد اكتوى يف جنبه، فقلنا: اكتويت، قال: نعم، �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ا بغري ح�ساب ل يرقون ول ي�سرتقون،  يقول: »يدخل اجلنة من اأمتي �سبعون األفاً

ول يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون«)3(.

وجه الدللة: 

ففي هذا احلديث بني خباب اأنه �سمع من النبي ملسو هيلع هللا ىلص احلديث، وقد اكتوى مع 
اأو  ا  اأف�سل، ولو كان واجباً واإن كان تركه  التداوي مباح،  اأن  ذلك، فدل على 

ا لبينه النبي ملسو هيلع هللا ىلص. م�ستحباً
البحر   ،138/10 للقرطبي  القراآن  اأحكام   ،268-267/5 التمهيد  ينظر:  ا�ستوخموها،  اأي  اجتووها:   )1(

الرائق 208/8.
متفق عليه اأخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب ا�ستعمال اإبل ال�سدقة واألبانها لأبناء ال�سبيل، حديث   )2(
رقم 1501، ال�سحيح 137/4 واأخرجه م�سلم يف كتاب الق�سامة، باب حكم املحاربني واملرتدين، حديث 

رقم 1671، ال�سحيح 1298/3.
اأخرجه الطرباين يف احلديث رقم 3619، املعجم الكبري 56/4، والإ�سناد �سعيف، ففي اإ�سناده علي   )3(
بن يزيد الألهاين، قال البخاري: منكر احلديث. ينظر: ميزان العتدال 161/3، وروى م�سلم نحوه عن 

ابن عبا�ص  يف احلديث رقم 220، ولي�ص فيه لفظة »ول يكتوون«، �سحيح م�سلم 199/1. 
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واأما املعقول: 

فقد ا�ستدل احلنابلة على اأن التداوي مباح واأن تركه اأف�سل باملعقول، ووجهه اأن 
ترك التداوي اأقرب اإلى التوكل على اهلل، فكان اأف�سل من التداوي مع اإباحته)1(، لأن 

ا مما مل يكن فيه ذلك.  ما فيه توكل على اهلل اأف�سل اعتقاداً

القول الثاين: 

اأن التداوي من الأمرا�ص م�ستحب.

وبهذا قال بع�ص احلنفية)2(، وجمهور ال�سافعية)3(، ونقل النووي يف �سرحه على 
�سحيح م�سلم اأن هذا القول هو ما عليه جمهور ال�سلف واخللف)4(.

 وا�ستدلوا على ذلك بال�سنة واملعقول. 

اأما ال�سنة: 

فاأحاديث طلب التداوي ال�سابقة وغريها، ومنها: 

ما رواه جابر  عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »لكل داء دواء فاإذا اأ�ساب . 1
.)5(» دواء الداء براأ باإذن اهلل

ما رواه اأبو هريرة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »عليكم بهذه احلبة ال�سوداء، . 2
فاإن فيها �سفاء من كل داء اإل ال�سام«)6(. 

ينظر: �سرح منتهى الإرادات للبهوتي 341/1، ك�ساف القناع للبهوتي 76/2.   )1(
حممودية  بريقة   ،525/2 اأفندي  لداماد  الأنهر  جممع   ،237/8 للطوري  الرائق  البحر  تكملة  ينظر:   )2(

للخادمي 267/1. 
ينظر: املجموع للنووي 97/5، 107، اأ�سنى املطالب لالأن�ساري 295/1، طرح الترثيب للعراقي 184/8.  )3(

ينظر: �سرح النووي على �سحيح م�سلم 191/14.   )4(
اأخرجه م�سلم يف كتاب ال�سالم، باب لكل داء دواء وا�ستحباب التداوي، حديث رقم 2204، ال�سحيح   )5(

.1729/4
اأخرجه الرتمذي يف كتاب الطب والتداوي، باب احلبة ال�سوداء، حديث رقم 2041، وقال: هذا حديث   )6(

ح�سن �سحيح، �سنن الرتمذي 385/4.
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ما رواه اأ�سامة بن �سريك  قال: اأتيت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه كاأمنا . 3
على روؤو�سهم الطري، ف�سلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا 
اإل  داء  ي�سع   مل  فاإن اهلل  »تداووا  قال:  نتداوى،  يا ر�سول اهلل  فقالوا: 

و�سع له دواء اإل الهرم«)1(.

وجه الدللة: 

ملسو هيلع هللا ىلص عن  �ساألوه  عليه، وحني  بالتداوي وحث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأمر  الأحاديث  ففي هذه 
التداوي قال لهم تداووا، على اأن يكون تداويهم مبا هو حالل، والأمر يف الأحاديث 

اأمر اإر�ساد وتوجيه، ل اأمر اإيجاب، فدل على اأنه م�ستحب ل واجب.

واأما املعقول: 

به  مقطوع  غري  اأمر  وهو  ال�سفاء،  اإلى  الو�سول  التداوي  من  الهدف  اأن  فوجهه 
اإل باإذن اهلل ، وقد وردت الأحاديث بالأمر به، فكان ماأمورا به على وجه 

ال�ستحباب)2(.

القول الثالث: 

ا  اأن التداوي من الأمرا�ص واجب اإن ظن نفعه، فاإن ظن غري ذلك فال يكون واجباً
ا. بل م�ستحباً

وبهذا قال بع�ص ال�سافعية)3(، وبع�ص احلنابلة)4(.
اأخرجه اأبو داود يف كتاب الطب، باب يف الرجل يتداوى، حديث رقم 3855، �سنن اأبي داود 3/4، واأخرجه   )1(

الن�سائي يف كتاب الطب، باب الأمر بالدواء، حديث رقم 7511، ال�سنن الكربى للن�سائي 79/7.
ينظر: جممع الأنهر لداماد اأفندي 525/2.   )2(

وهو ما ذهب اإليه البغوي.   )3(
ينظر: حتفة املحتاج لبن حجر 182/3.

ينظر: الفروع لبن مفلح 165/2، الإن�ساف للمرداوي 463/2، الآداب ال�سرعية لبن مفلح 350/2.   )4(
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: اإمنا اأوجبه طائفة قليلة كما قاله بع�ص اأ�سحاب ال�سافعي واأحمد، انتهى، 

جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 269/24.
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 وا�ستدلوا على ذلك بال�سنة واملعقول. 

اأما ال�سنة: 

فاأحاديث التداوي ال�سابقة، ومنها: 

ما رواه جابر  عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »لكل داء دواء فاإذا اأ�ساب . 1
.)1(» دواء الداء براأ باإذن اهلل

ما رواه اأبو هريرة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »عليكم بهذه احلبة ال�سوداء فاإن . 2
فيها �سفاء من كل داء اإل ال�سام«)2(. 

ما رواه اأ�سامة بن �سريك  قال: اأتيت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه كاأمنا . 3
على روؤو�سهم الطري، ف�سّلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا 
اإل  داء  ي�سع   مل  فاإن اهلل  »تداووا  قال:  نتداوى،  يا ر�سول اهلل  فقالوا: 

و�سع له دواء اإل الهرم«)3(.

وجه الدللة: 

 ففي هذه الأحاديث اأمر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالتداوي، والأمر املطلق يفيد الوجوب، 
ول ي�سرف عنه اإل بقرينة، ول قرينة ت�سرفه عن الوجوب، فدل على اأنه واجب ما 

مل يكن التداوي مبحرم.

ويناق�ص هذا: 

من وجهني: 

الأول: اأن هذه الأحاديث واإن كانت قد اأمرت بالتداوي فهو اأمر اإر�ساد ل اإيجاب 
فيه، وهو يدل على امل�سروعية فقط، ول يدل على غريها. 

�سبق تخريجه.   )1(
اأخرجه الرتمذي يف كتاب الطب والتداوي، باب احلبة ال�سوداء، حديث رقم 2041، وقال: هذا حديث   )2(

ح�سن �سحيح، �سنن الرتمذي 385/4.
�سبق تخريجه.   )3(
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مذموم  التداوي  ترك  من  اأن  ذلك  من  للزم  ا  واجباً التداوي  كان  لو  اأنه  الثاين: 
اآثم، وقد وردت الآثار عن بع�ص ال�سلف اأنهم تركوا التداوي، و�سربوا على ما 
اأ�سابهم، ولو علموا اأن التداوي واجب عليهم ما تركوه، ولو تركه بع�سهم بغري 
علم منه لأنكر عليه غريه ممن علم بحاله، وبني له اأن التداوي واجب عليه 

ولكن هذا مل ينقل فدل على اأنه مباح ل واجب)1(. 

واأما املعقول: 

اإن  فقالوا  ال�سعيف،  غذاء  على  قيا�سه  الأول:  اأمرين  على  التداوي  قا�سوا  فقد 
ال�سعيف واجب، فكذا  لل�سعيف، وغذاء  بالن�سبة  للمري�ص كالغذاء  بالن�سبة  العالج 
ا، والثاين: قيا�سه على اأكل امليتة عند ال�سرورة، فهو  التداوي اإن ظن نفعه يكون واجباً
ا اإن ظن  واجب عند جمهور العلماء عند خوف الهالك، فكذلك التداوي يكون واجباً

نفعه وخاف الهالك منه)2(. 

ويناق�ص هذا: 

الظن،  على  مبناه  واإمنا  بنفعه،  مقطوع  غري  فالعالج  الفارق،  مع  قيا�ص  باأنه 
بخالف الهالك من عدم الغذاء اأو عدم اأكل امليتة عند ال�سرورة، فكان القيا�ص مع 

ا. الفرق، فال يكون �سحيحاً

القول الراجح: 

بعد ذكر الأقوال ال�سابقة واأدلتها ومناق�سة اأدلة القولني الثاين والثالث يظهر يل 
اأن اختالف الفقهاء يف حكم التداوي راجع اإلى اختالف حال طالب التداوي، فقد 
يكون هناك نوع من الأمرا�ص التداوي منه واجب، وهناك ما يكون التداوي منه مباح 
اأو م�ستحب، وهكذا، فكان الراجح هو القول الأول الذي يرى اأن التداوي مباح ولي�ص 

ا اإل اإذا اقرتنت به اأحوال معينة. ا ول واجباً م�ستحباً
ينظر: التمهيد لبن عبدالرب 279/5، اإحياء علوم الدين للغزايل 279/4، جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم   )1(

ابن تيمية 564/21.
راجع: جمموع الفتاوى 12/18.  )2(
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يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: “فاإن النا�ص قد تنازعوا يف التداوي هل هو مباح 
اأو م�ستحب اأو واجب ؟  والتحقيق اأن منه ما هو حُمّرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما 
هو مباح، ومنه ما هو م�ستحب، وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم اأنه يح�سل 
به بقاء النف�ص ل بغريه، كما يجب اأكل امليتة عند ال�سرورة، فاإنه واجب عند الأئمة 
الأربعة وجمهور العلماء، وقد قال م�سروق: من ا�سطر اإلى اأكل امليتة فلم ياأكل حتى 
يتعالج  اإن مل  ما  املر�ص  ا�ْسَتَحرَّ  اإذا  لالإن�سان  ا  اأحياناً يح�سل  فقد  النار،  مات دخل 
معه مات، والعالج املعتاد حت�سل معه احلياة كالتغذية لل�سعيف، وكا�ستخراج الدم 

ا”)1(.  اأحياناً

املبحث الثاين
احلجر ال�شحي على جماعة عند نزول الوباء

وفيه ثالثة مطالب.

املطلب االأول
الفرق بني الوباء والطاعون

وقد  له،  ا  منعاً احلجر  يتم  الذي  املر�ص  ال�سحي  باحلجر  املتعّلقة  الأمور  من 
بني  تنتقل  التي  الأمرا�ص  اأحد  باعتباره  الطاعون  ظهور  املا�سي  الزمن  يف  ا�ستهر 
النا�ص ب�سرعة، وقد هلكت ب�سببه مدن كاملة، ومات ب�سببه مئات الآلف من النا�ص 
من  لعديد  الهالك  ا يف  �سبباً كانت  اأخرى  اأمرا�ص  وجدت  وكذا  يف ع�سور خمتلفة، 
ا يف البحث بيان الفرق  الب�سر يف بالد خمتلفة وع�سور متعددة، ومن هنا كان لزاماً

بني الوباء والطاعون بذكر حقيقة كل منهما: 

فقد اخُتلف يف حقيقة الطاعون وم�سدره، وهل هو الوباء اأو غريه؟.
جمموع الفتاوى لبن تيمية 12/18.  )1(
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اأما الطاعون من حيث اللغة: فهو نوع من الوباء، وقد ذكر هذا كثري من اأهل اللغة 

واحلديث)1(.

املوا�سع  ، يحدث يف  ا قتالاً ية حتدث ورماً �سُمّ املتقدمني: مادة  وهو عند الأطباء 

الرخوة، واملغابن من البدن)2(.

الطاعون،  با�سيل  ب�سبب  وبائي  باأنه: مر�ص  الطاعون  ُعرف  الطب احلديث  ويف 

ي�سيب الفئران، وتنقله الرباغيث اإلى فئران اأخرى، واإلى الإن�سان)3(. 

واأما يف ا�سطالح ال�سرع: فقد ذكر ابن حجر  حقيقته بقوله: “هو  ورم ين�ساأ 

عن هيجان الدم، اأو ان�سباب الدم اإلى ع�سو فيف�سده، واأن غري ذلك من الأمرا�ص 
ا بطريق املجاز؛ ل�سرتاكهما يف عموم  العامة النا�سئة عن ف�ساد الهواء ي�سمى طاعوناً

املر�ص، اأو كرثة املوت”)4(.

الطاعون، قال اخلليل بن  اأنه  اللغة واحلديث  اأهل  الوباء: فقد ذكر بع�ص  واأما 

ا كلُّ مر�ٍص عام”)5(.  اأحمد: “الوباء -مهموز- الطاعون، وهو اأي�ساً

وقال ابن عبدالرب : “الوباء الطاعون، وهو موت نازل �سامل”)6(.

وقال الباجي : “الوباء هو الطاعون، وهو مر�ص يعمُّ الكثري من النا�ص يف 
جهة من اجلهات دون غريها، بخالف املعتاد من اأحوال النا�ص واأمرا�سهم، ويكون 
ا بخالف �سائر الأوقات؛ فاإن اأمرا�ص النا�ص خمتلفة”)7(. ا واحداً ا مر�ساً مر�سهم غالباً

قال اجلوهري: الطاعون املوت، الوحي من الوباء، واجلمع الطواعني. ال�سحاح 2158/6.  )1(
�سرح  وينظر:   ،98 �ص  حجر  لبن  الطاعون  ف�سل  يف  املاعون  بذل   ،190/10 حجر  لبن  الباري  فتح   )2(

النووي ل�سحيح م�سلم 204/14، وزاد املعاد لبن القيم 37/4.
معجم امل�سطلحات العلمية والفنية �ص 415، وينظر: مقدمة كتاب بذل املاعون �ص23، 24.  )3(

فتح الباري 191/10، بذل املاعون �ص 102، 108.  )4(
ينظر: العني للفراهيدي 418/8.  )5(

التمهيد 211/6.  )6(
املنتقى �سرح املوطاأ 198/7.  )7(
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قد  الطاعون  واأن  الطاعون،  من  اأعم  الوباء  اأن  املحققني  من  كثري  عليه  والذي 
ُ عنه بالوباء؛ لأنه يكرث يف البالد  ي�سمى وباء، لكن لي�ص هو الوباء بعينه، واإمنا ُيعربَّ

الوبيئة. 

ا،  ا وخ�سو�ساً الوباء والطاعون عموماً اأن بني  “والتحقيق   : القيم  ابن  قال 
ة اأعم من الطاعون،  ا، وكذلك الأمرا�ص العامَّ فكلُّ طاعون وباء، ولي�ص كلُّ وباء طاعوناً

فاإنه واحد منها”)1(.

وهذا القول هو اأف�سلها واأ�سملها، لأن كلمة الوباء عامة ت�سمل ما وقع بالطاعون 
وما وقع بغريه.

اأن  العلماء:  والطاعون عند  الوباء  معنى  بيان  ال�ستطراد يف  والفائدة من هذا 
مبر�ص  الوباء  فيه  الذي  البلد  من  اخلروج  حترمي  خ�صَّ  َمن  العلم  اأهل  من  هناك 

ا لكلِّ وباء. الطاعون، ومل يجعله عاماًّ

فيها  الدخول  اأو  املوبوءة  الأر�ص  من  اخلروج  اأو  الفرار  حكم  تخ�سي�ص  لكن 
مبر�ص الطاعون ل ي�ستقيم يف نظري لأمور: 

بع�ص  بظاهر  التم�سك  هو  التخ�سي�ص  هذا  على  الدليل  كان  اإن  اأنه  الأول: 
الن�سو�ص التي ورد فيها النهي بلفظ الطاعون، فهذا ميكن اأن يورد عليه اأن 

ا اأخرى ورد فيها النهي بلفظ الوباء)2(. هناك ن�سو�ساً

على اأن الطاعون اأنواع كما ذكر ابن حجر وغريه، ونقله عن الأطباء املتقدمني)3(، 
ا)4(. وهو راأي املعا�سرين اأي�ساً

اأو الدخول فيها  اأر�ص الوباء  اأما دعوى الإجماع على جواز اخلروج من  الثاين: 
زاد املعاد 38/4.  )1(

م  مثل: حديث ابن عبا�ص  املتقدم، وحديث عبداهلل بن عامر، وكالهما يف ال�سحيحني، وتقدَّ  )2(
تخريجهما. 

ينظر: بذل املاعون �ص 99.  )3(
ينظر: مقدمة حتقيق كتاب بذل املاعون �ص 23، 24.  )4(
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ة واأن بع�ص  اإذا كان الوباء غري الطاعون فهي دعوى تفتقر اإلى الدليل، خا�سَّ
فرق  ل  واأنه  واحد،  والطاعون مبعنى  الوباء  اأن  يذكر  م-  تقدَّ -كما  العلماء 

بينهما. 

الثالث: اأن ق�سر حكم اخلروج من الأر�ص التي فيها الوباء على مر�ص الطاعون 
دون غريه من الأمرا�ص املوؤذية واملعدية يبطل العلَّة واحلكمة التي من اأجلها 
يف  احلكمة  فاإن  اإليها،  الدخول  اأو  الأر�ص  تلك  من  اخلروج  عن  املنع  جاء 
املنع من الدخول اإلى تلك الأر�ص هي جتنب الأ�سباب املوؤذية، والبعد عنها، 
والأخذ بالعافية التي هي مادة املعا�ص واملعاد، واأن ل ي�ستن�سق النا�ص الهواء 
الذي قد عفن وف�سد فيمر�سون)1(، ولو قلنا بجواز الدخول اإلى الأر�ص التي 
اإليه من احلمية والبعد  فيها وباء غري الطاعون مل ن�سرت�سد مبا اأر�سد اهلل 

عن موا�سع ال�سرر.

واأما احلكمة من املنع من اخلروج فهي اأن الكائن يف املو�سع الذي الوباء فيه 
املر�ص  �سبب ذلك  املو�سع يف  اأهل ذلك  اأخذ بحظ منه، ل�سرتاك  قد  لعله 
ا يف انت�سار املر�ص وتكثري  العام، فال فائدة لفراره، بل اإن فراره يكون �سبباً
اأن  ثبت  الذي  الوباء  بلد  من  الفرار  اأو  اخلروج  بجواز  قلنا  ولو  ال�سرر)2(، 
من اأ�سباب انت�ساره املجاورة مل نراِع احلكمة يف املنع، والتي هي عدم تكثري 

ال�سرر على عموم النا�ص، وتاأثرهم بذلك الوباء.

الأحكام  ببع�ص  ا  خمت�ساً الطاعون  وكون  الوباء،  غري  الطاعون  كون  اأن  الرابع: 
ا بهذا احلكم، خا�سة  ا خم�سو�ساً التي جاءت بها ال�سنة ل يعني اأن يكون اأي�ساً
خالل  من  النا�ص  بني  املر�ص  انت�سار  خ�سية  هي  املنع  يف  العلَّة  اأن  تبنَيّ  اإذا 
ا حل�سول ال�سرر املوؤدي  املخالطة واملجاورة التي جعلها اهلل  �سبباً

اإلى املر�ص اأو املوت.
ذكر هذه احلكم وغريها ابن القيم يف زاد املعاد 44/4.  )1(

ينظر: املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص م�سلم للقرطبي 613/5.  )2(
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واإثبات تاأثري املخالطة واملجاورة اإذا �سهد به طبيبان عارفان عدلن م�سلمان 
املخالطة  تاأثري  ثبت  اإذا  فكيف  العلم)1(،  اأهل  بع�ص  به  اأفتى  كما  به  يعمل 
خالل  من  الأطباء  من  جمموعة  يجريها  التي  العلمية  بالبحوث  واملجاورة 

التجارب املجهرية التي تو�سل اإليها العلماء يف الع�سر احلديث؟!.

اأن   َ يبنيِّ اأن  والوباء  الطاعون  بني  الفرق  هذا  اأجرى  َمْن  بع�ُص  ق�سد  وقد 
ا من حيث اأ�سله ومن�سئه، فاإن اأ�سل الطاعون  الطاعون يختلف عن الوباء اأي�ساً
 قال: قال ر�سول اهلل  اأبي مو�سى  هو طعن اجلنِّ كما جاء يف حديث 
قد  الطعن  هذا  اهلل،  ر�سول  يا  فقيل:  والطاعون.  بالطعن  اأمتي  »فناء  ملسو هيلع هللا ىلص: 

عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وخز اأعدائكم من اجلن ويف كل �سهداء«)2(.

، �سواء كان املر�ص هو الطاعون  وبهذا يتبنيَّ اأن الوباء يق�سد به املر�ص العامُّ
ا اأن احلكم يف املنع من اخلروج من الأر�ص اأو الدخول  اأو غريه، ويتبنيِّ اأي�ساً
َب ما ي�سببه  فيها ل يخت�ص مبر�ص الطاعون، بل يعمُّ كلَّ وباء ميكن اأن ي�سبِّ

الطاعون من الآثار.

احلكمة  مقت�سى  وهو  املطهر،  ال�سرع  مقا�سد  ملراعاة  الأقرب؛  هو  القول  وهذا 
والتعليل، وهو اأولى من الوقوف على ظواهر الن�سو�ص التي ل ُيق�سد ظاهرها.

املطلب الثاين
حكم اخلروج من بلد الوباء اأو الدخول فيه

قبل عر�ص اخلالف يف هذه امل�ساألة لبد من حترير حمل النزاع فيها، فقد ذكر 
ا من  اإذا خرج الإن�سان من بلد الوباء فاراًّ اأهل العلم اأن حمل النزاع فيما  جمع من 

ينظر: بذل املاعون �ص341.  )1(
واأخرجه الطرباين يف احلديث رقم  امل�سند 395/4،  اأحمد يف احلديث رقم 19528،  الإمام  اأخرجه   )2(
1396، وقال: مل يرو هذا احلديث عن �سعاد اإل اأبو عتاب، املعجم الأو�سط 105/2، و�سححه الألباين 

يف احلديث رقم 1637، اإرواء الغليل 70/6.
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ره اهلل عليه لأ�سابه، واأن فراره منه ل ينجيه من  املر�ص الواقع مع اعتقاده اأنه لو قدَّ
الاً اأن ينجو.  قدر اهلل تعالى، لكن يخرج موؤمِّ

اأما اإن اقرتن اخلروج بق�سد الفرار واعتقد اأن له قدرة على التخل�ص من ق�ساء 
ا)1(. اهلل، واأن فعله هو املنجي له فوا�سح اأن ذلك حرام، بل كفر اتفاقاً

كما ذكر جماعة من اأهل العلم اأن حمل اخلالف فيمن خرج بق�سد الفرار فقط، 
اأما لو خرج بق�سد التداوي، اأو خرج لغر�ص اآخر فال خالف يف جوازه)2(.

الفرار،  غري  وغر�ص  ب�سغل  اخلروج  جواز  على  “واتفقوا   : النووي  قال 
ودليله �سريح الأحاديث”)3(.

التقييد  طرقها  بع�ص  ويف  مطلقة،  اخلروج  عن  بالنهي  الأحاديث  وردت  فقد 
بالفرار، فيحمل مطلقها على مقيدها)4(.

وعلى هذا: فاخلالف يف اخلروج من بلد الوباء هو فيمن خرج لق�سد الفرار، 
ومل يق�سد حاجة اأخرى، اأما َمن خرج للعالج، اأو التجارة، اأو نحوها فال خالف يف 

جوازه.

ة اإذا قلنا: اإن العلة يف املنع من  ، خا�سَّ واحلقيقة اأن يف نقل هذا التفاق اإ�سكالاً
عن  احلذر  هي  الدخول  من  املنع  يف  العلة  واأن  املر�ص،  انت�سار  خ�سية  هي  اخلروج 
موا�سع ال�سرر اأو الهالك؛ فاإنه ي�ستوي يف املنع من ذلك كله َمن خرج لق�سد الفرار 

اأو غريه.

تاج  عن  ُنِقَل  وقد  الفرار،  غري  ق�سد  فيمن  ا  اأي�ساً يجري  اخلالف  اأن  فالظاهر 
الدين ال�سبكي  اأن حمل اخلالف فيمن خرج للتداوي، فقد قال: “لي�ص حمل 

ينظر: بذل املاعون �ص 264، الفتاوى الفقهية الكربى 394/3.  )1(
ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى 394/3.  )2(

�سرح النووي ل�سحيح م�سلم 207/14، وينظر: �سرح ال�سنة 195/3.  )3(
ينظر: بذل املاعون �ص 277.  )4(
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ا من ق�ساء اهلل تعالى؛ فذلك �سيء ل �سبيل اإلى القول باأنه غري  النزاع فيمن خرج فاراًّ
حمرم، بل الظاهر اأن حمل النزاع فيما اإذا خرج للتداوي”)1(.

اإن اخلروج للتداوي والعالج يف حقيقته فرار من املر�ص وهروب منه، ولذا  ثم 
والتعليل  النظر  حيث  من  اأقوى  لأنه  ال�سواب؛  هو  هذا  يف    ال�سبكي  فقول 

واحلكمة التي من اأجلها جاء املنع.

لكن رمبا ي�ستثنى من ذلك ما لو كان اخلروج لق�سد التداوي ل يرتتب عليه من 
املفا�سد مثل ما لو خرج لغري هذا الق�سد، وذلك باأن يكون خروجه للعالج قد اأخذت 
عموم  عن  ذلك  بعد  املري�ص  بعزل  املر�ص  انت�سار  لعدم  املنا�سبة  الحتياطات  فيه 
النا�ص، فهذا قد يقال بعدم جريان اخلالف فيه؛ لأنه ل يعار�ص احلكمة من النهي 
الوارد يف الأحاديث، وقد يقال: يجري فيه اخلالف، لكن ي�ستثنى من حكم امل�ساألة؛ 

لعدم وجود عَلّة النهي فيه.

كما اأ�سار بع�ص اأهل العلم اإلى اأن هذا احلكم خا�صٌّ فيمن هو داخل البلد، اأما 
ا من بلد الطاعون فال يعطى حكمها، وكذا َمن قرب من بلده ومل يدخلها  ال�ساكن قريباً

له الرجوع ولو بق�سد الفرار)2(.

اخلالف يف امل�ساألة: 

اإذا حترر حمل النزاع على النحو ال�سابق فناأتي اإلى عر�ص حمل اخلالف، فقد 
اأو بلد، وكذا  اإذا نزل باأر�ص  اأو الطاعون  اختلف العلماء يف حكم الفرار من الوباء 
القدوم عليه للخارج من البلد، ولهم يف ذلك اأقوال متعددة ميكن اإجمالها يف قولني: 

القول الأول: 

جواز اخلروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون اأو الوباء، اأو القدوم عليه.
ينظر: بذل املاعون �ص 274، الفتاوى الفقهية الكربى 394/3.  )1(

ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى لبن حجر الهيتمي 396/3.  )2(
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اأبي  عن  فروي  ال�سلف،  بع�ص  ذهب  واإليه  مالك)1(،  لالإمام  القول  هذا  وُن�ِسَب 
)2(، وم�سروق والأ�سود بن هالل اأنهم فروا من الطاعون)3(، 

 مو�سى الأ�سعري
وعلي بن زيد بن جدعان )4(.

وا�ستدلوا على ذلك بال�سنة والقيا�ص: 

اأما ال�سنة: 

فالأحاديث التي جاء الأمر فيها باجتناب ذوي الداء والفرار منهم، ومنها: 

ما رواه اأبو هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل عدوى، ول طرية، ول . 1
هامة)5(، ول نوء)6(، وفر من املجذوم كما تفر من الأ�سد«)7(. 

ما رواه عمرو بن ال�سريد عن اأبيه قال: كان يف وفد ثقيف -الذي جاء ملبايعة . 2
قد  »اإنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اإليه  فاأر�سل  الإ�سالم- رجل جمذوم،  ملسو هيلع هللا ىلص على  الر�سول 

بايعناك فارجع«)8(.
ينظر: املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص م�سلم 614/5.  )1(

ينظر: اإكمال املعلم للقا�سي عيا�ص 133/7، املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص م�سلم للقرطبي 613/5، بذل   )2(
املاعون �ص 275.

ينظر: اإكمال املعلم للقا�سي عيا�ص 133/7، املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص م�سلم للقرطبي 613/5، بذل   )3(
املاعون �ص 276، املفهم للقرطبي 618/5، وينظر: �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 206/14، فتح الباري 

.198 /10
ينظر: التمهيد 215/6.  )4(

هامة: اختلف فيها، فقيل: كانت العرب تقول اإن الرجل اإذا قتل خرج من راأ�سه طائر يزقو فال ي�سكت   )5(
حتى يقتل قاتله، وقال اأخرون: كان اأهل اجلاهلية يقولون اإذا مات الرجل خرجت من راأ�سه هامة. 

ينظر: التمهيد لبن عبدالرب 197/24، �سرح الزرقاين على املوطاأ 424/4، حتفة الأحوذي للمباركفوري 
.186/6

نوء: واملراد به النوء، وهو الريح التي ميطر بها، فنفى ملسو هيلع هللا ىلص اأن يكون النوء �سببا للمطر.   )6(
 ينظر: فتح الباري لبن حجر 159/10.

اأخرجه البخاري يف كتاب التداوي، باب اجلذام، حديث رقم5380، ال�سحيح 158/5.  )7(
�سبق تخريجه.   )8(
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اأن . 3  حدثه  اأبا هريرة  اأن  اأبو �سلمة بن عبدالرحمن بن عوف  ما رواه 
يورد  »ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن  ويحدث  »ل عدوى«،  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول 
عن  كليهما  يحدثهما  هريرة  اأبو  كان  �سلمة:  اأبو  قال  م�سح«،  على  ممر�ص 
واأقام  قوله: ل عدوى،  بعد ذلك عن  اأبو هريرة  ثم �سمت  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول 
على اأن ل يورد ممر�ص على م�سح، قال: فقال احلارث بن اأبي ذباب -وهو 
ابن عم اأبي هريرة-: قد كنت اأ�سمعك يا اأبا هريرة حتدثنا مع هذا احلديث 
ا اآخر قد �سكت عنه، كنت تقول قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل عدوى«، فاأبى اأبو  حديثاً
هريرة اأن يعرف ذلك، وقال:» ل يورد ممر�ص على م�سح«، فماراآه احلارث 
يف ذلك حتى غ�سب اأبو هريرة فرطن باحلب�سية، فقال للحارث: اأتدري ماذا 
قلت؟ قال: ل، قال اأبو هريرة: قلت: اأبيت. قال اأبو �سلمة: ولعمري لقد كان 
اأبو  اأن�سي  اأدري  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل عدوى«، فال  اأن ر�سول اهلل  اأبو هريرة يحدثنا 

هريرة، اأو ن�سخ اأحد القولني الآخر)1(.

ما رواه اأبو �سلمة بن عبدالرحمن قال: �سمعت اأبا هريرة  عن النبي . 4
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل توردوا املمر�ص على امل�سح«)2(.

وجه الدللة: 

خمالطة  وعدم  املجذوم  من  بالفرار  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأمر  الأحاديث  هذه  ففي 
واأل يورد ممر�ص على م�سح، فدل على جواز اخلروج  اأ�سحاب الأمرا�ص املعدية، 

فرارا من الأمرا�ص املعدية كالطاعون وغريه.
متفق عليه، ولفظه مل�سلم اأخرجه يف كتاب ال�سالم، باب ل عدوى ول طرية ول هامة ول بنو ول غول ول   )1(
يورد ممر�ص على م�سح، حديث رقم 2221، ال�سحيح 1742/4، واأخرجه البخاري يف كتاب الطب 

والدواء، باب ل هامة، حديث رقم5437، ال�سحيح 177/5.
متفق عليه ولفظه للبخاري، اأخرجه يف كتاب الطب، باب ل عدوى، رقم5774، واأخرجه م�سلم يف كتاب   )2(
ال�سالم، باب ل عدوى، ول طرية، ول هامة، ول �سفر، ول نوء، ول غول، ول يورد ممر�ص على م�سح، 

رقم 2221.
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واأما القيا�س: 

فمن وجوه: 

املجذوم  من  الفرار  جواز  على  الوباء  اأر�ص  من  الفرار  جواز  قا�سوا  قد  الأول: 
ونحوه، فكما يجوز الفرار من املجذوم كذلك يجوز الفرار من اأر�ص الوباء)1(.

ونوق�ص هذا: 

باأنه قيا�ص مع الفرق فال ي�سح، ووجه الفرق اأن اخلروج عن البلد الذي وقع 
عبا�ص  وابن  اأ�سامة  حديث  يف  م  تقدَّ كما  عنه  النهي  ثبت  قد  الطاعون  فيه 
قيا�ص ما  بالفرار منه، فكيف ي�سح  الأمر  ورد  واأما املجذوم فقد   ،

ُنِهَي عنه على ما اأُِمَر به؟!)2(.

واأجيب عليه: 

التهلكة،  النف�ص عن  الفرار من املجذوم هو حفظ  باأن املق�سود بالأمر من 
وهذا املر�ص عند الأطباء من الأمرا�ص املعدية املتوارثة، ومقارب املجذوم 
ي�سقم برائحته، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص لكمال �سفقته على الأمة ون�سحه لهم نهاهم عن 

�سهم لو�سول العيب والف�ساد اإلى اأج�سامهم)3(. الأ�سباب التي ُتعرِّ

الثاين: قيا�ص الفرار من الوباء اأو الطاعون على اخلروج من الأر�ص امل�ستوخمة، 
ا اأن يخرج منها اإلى بلد يوافق ج�سمه، كما يف  فاإنه يجوز ملن ا�ستوخم اأر�ساً

حديث اأن�ص  يف ق�سة العرنيني)4(.

ونوق�ص هذا: 

باأن خروج العرنيني من املدينة كان للعالج والتداوي، ومل يكن لق�سد الفرار، 
ينظر: بذل املاعون �ص 289.  )1(

ينظر: فتح الباري 200-199/10.  )2(
ينظر: زاد املعاد 148/4.  )3(

�سبق تخريجه.  )4(
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وهذا وا�سح من ق�ستهم؛ لأنهم �سكوا وخم املدينة، واأنها مل توافق اأمزجتهم، 
وكان خروجهم من �سرورة الواقع؛ لأن الإبل التي اأمروا اأن يتداووا باأبوالها 
واألبانها وا�ستن�ساق روائحها ما كانت تتهياأ اإقامتها يف البلد، واإمنا كانت يف 
مراعيها فلذلك خرجوا، فكان اخلروج عن البلد لهم لأمر حمقق الوجود، 
بخالف اخلروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون اإلى بلد اآخر، فاإنه خروج 

اإليه بالق�سد لأمر مظنون؛ اإذ ل يوؤمن وقوع الطاعون يف البلد الآخر.

ويوؤيد هذا: اأن من جملة اأ�سول التداوي الرجوع اإلى املاألوف والعادة، وكان 
القوم اأهل بادية وريف كما وقع يف بع�ص طرق خربهم، ومل يوافق بلد احل�سر 

اأمزجتهم فاأر�سدهم ال�سارع اإلى التداوي مبا األفوه من الكون يف البدو)1(.

الفرار من  الطاعون على جواز  اأو  الوباء  اأر�ص  الفرار من  قيا�ص جواز  الثالث: 
الأ�سد وغريه، كالعدو الذي ل يقدر على دفعه)2(.

ونوق�ص هذا: 

باأن هذا قيا�ص �سعيف؛ لأن ال�سالمة مما ذكر نادرة، والهالك فيه متيقن، 
ف�سار كاإلقاء الإن�سان نف�سه يف النار، بخالف الفرار من البلد الذي يح�سل 
اإن  ثم  واإن مل تكن غالبة،  ال�سالمة فيه كثرية  فاإن  الوباء؛  اأو  الطاعون  فيه 
هذا قيا�ص مع وجود الفرق؛ فاإن م�ساألة الوقوف لالأ�سد حتى يفرت�سه داخلة 
يف النهي عن الإلقاء يف التهلكة، وم�ساألة الفرار جاء النهي ال�سريح عنها، 

فكيف ي�ستويان؟!)3(.

انت�سار  منع  وهو  ملعنى خا�صٍّ  كان  الوباء  بلد  النهي عن اخلروج من  اإن  ثم 
املر�ص، واحلدُّ منه يف بلد معني؛ حتى ل يعم كلَّ البالد، وهذا املعنى ل يوجد 

يف املخاوف الأخرى التي اأمرنا ال�سرع بالفرار منها.
ينظر: بذل املاعون �ص 190، 191، فتح الباري 199/10.  )1(

ينظر: بذل املاعون �ص 289.  )2(
ينظر: بذل املاعون �ص 289.   )3(
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القول الثاين: 

يحرم الفرار من الوباء اأو الطاعون اإذا نزل يف البلد، كما يحرم القدوم عليه ملن 
كان خارج البلد.

وبهذا قال املالكية)1(، وال�سافعية )2(، واختاره جمع من املحققني كالقا�سي عيا�ص 
وغريه)3(. 

وا�ستدلوا على ذلك بالكتاب وال�سنة: 

اأما الكتاب: 

فقوله تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ( ]البقرة: 243[.

وجه الدللة: 

اإذا  العلم بهذه الآية على النهي عن الفرار من الطاعون  اأهل  ا�ستدل جمع من 
ا على ما ورد يف  كان يف بلد اأو اأر�ص)4(، وهذا اأحد الأقوال يف تف�سري الآية، اعتماداً
�سبب نزولها من روايات عن جماعة من ال�سلف اأنهم قوم خرجوا من بع�ص الوباء اأو 

الطاعون)5(. 

واأما ال�سنة: 

فاحلديث ال�سابق عن عمر بن اخلطاب  الذي خرج فيه اإلى ال�سام حتى 
ينظر: التمهيد 211/6، املنتقى للباجي 198/7.  )1(

ينظر: بذل املاعون �ص274، الفتاوى الفقهية الكربى 10/4، فتاوى الرملي 232/4.  )2(
ينظر: اإكمال املعلم 132/7، �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 207/14، بذل املاعون �ص 229، فتح الباري   )3(

198/10، الفتاوى الفقهية الكربى 393/3.
ينظر: التمهيد 213/6، اإكمال املعلم 134/7، املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص م�سلم 613/5، بذل املاعون   )4(

يف ف�سل الطاعون �ص 229.
ينظر: التف�سري الكبري للرازي 137/6.  )5(
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اإذا كان ب�سرغ لقيه اأهل الأجناد، اأبو عبيدة بن اجلراح واأ�سحابه، فاأخربوه اأن الوباء 
قد وقع بال�سام... احلديث)1(.

وجه الدللة: 

ففي هذا احلديث نهى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من كان باأر�ص الطاعون عن اخلروج منها، 
والداخل عن القدوم اإليها، وظاهر النهي التحرمي، وهو حقيقته ما مل ي�سرف عنها 
�سارف)2(، ول يوجد �سارف ي�سرفه عن التحرمي، ويوؤيده حديث جابر بن عبداهلل 
الزحف،  من  كالفار  الطاعون،  من  »الفار  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قال:  الأن�ساري 

وال�سابر فيه، كال�سابر يف الزحف«)3(.

به  الواقع  الإقامة  حمل  باأر�ص«  به  �سمعتم  »اإِذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  يف  بالأر�ص  واملراد 
ا، اأم قرية، اأم حملة، اأم غريها، ل جميع الإقليم)4(. الطاعون، �سواء كان بلداً

ونوق�ص هذا: 

باأن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فال تقدموا عليه« رخ�سة ملن اأراد اأن ل يدخل تلك البالد، فاإن دخلها 
كان اأقرب اإلى التوكل، بدليل اأن ال�سحابة اختلفوا على عمر  حني ا�ست�سارهم 

؟!)5(. ا من قدر اهللَّ يف دخول ال�سام وقد وقع بها الطاعون، وقال اأبو عبيدة: اأَفراراً

ويجاب عليه: 

اختالف  اأما  التاأويل،  يحتمل  ل  املوبوء �سريح  البلد  الدخول يف  النهي عن  باأن 
ال�سحابة فكان قبل علمهم باحلديث، وكذا قول اأبي عبيدة قبل اأن يبلغه احلديث، 
ا يف بع�ص  بدليل قول ابن عبا�ص يف احلديث: فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيباً

�سبق تخريجه.  )1(
ينظر: اإكمال املعلم 132/7، �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 207/14، بذل املاعون �ص 277.  )2(

الألباين يف احلديث رقم  حه  اأحمد يف احلديث رقم 14478، امل�سند 365/22، و�سحَّ الإمام  اأخرجه   )3(
4276، �سحيح اجلامع 788/2.

ينظر: فتاوى الرملي 233/4، الفتاوى الفقهية الكربى 396/3.  )4(
�سرح ال�سنة للبغوي 195/3، وينظر: املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص م�سلم 613/5.  )5(
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ا، �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ....، ثم ذكر احلديث،  حاجته، فقال: اإن عندي من هذا علماً
للراأي والجتهاد مع  اإذ ل جمال  ا؛  ولهذا ملا بلغهم احلديث كان حجة عليهم جميعاً

 .)1( الن�صِّ

القول الراجح: 

بعد ذكر القولني ال�سابقني واأدلتهما يظهر يل اأن الراجح هو القول باأن اخلروج 
من اأر�ص اأو بلد الوباء حرام، كما اأن الدخول فيها حرام، واإمنا ترّجح هذا القول؛ 
لقوة الدليل فيه و�سراحته، ول�سعف ال�ستدلل باأدلة القول الآخر، واإمكان مناق�ستها 

مبا ل يدع فيها حجة.

وعلى هذا: فاإذا ح�سل الوباء يف بلد اأو قرية اأو منطقة، وثبت عند الأطباء اأن هذا 
الوباء ينت�سر بني النا�ص ب�سبب املجاورة واملخالطة فاإنه يحرم على الإن�سان اخلروج 
من هذا البلد اإلى بلدان اأخرى بعيدة اأو قريبة، كما يحرم على َمن كان خارج هذا 
البلد اأن يدخل فيه، وعلى ولة الأمر وامل�سوؤولني عن �سحة النا�ص يف ذلك البلد اأن 
يراعوا هذا الأمر، ومينعوا كل َمن اأراد اخلروج اأو الدخول حتى يثبت ارتفاع الوباء 
عن البلد، واإذا كان هناك حاجة اأو �سرورة للخروج اأو الدخول كحالت العالج مثالاً 
فالبد من اتخاذ كافة الحتياطات للخارجني من البلد اأو الداخلني فيه من املر�سى، 

اأو الأطباء، اأو غريهم.

املطلب الثالث
احلكمة الطبية وال�شرعية يف النهي عن اخلروج والدخول اإلى بلد وباء

ال�سابق،  الوجه  على  عنه  منهيا  الطاعون  بلد  اإلى  اخلروج  اأو  الدخول  كان  اإذا 
واأن الراجح حمله على التحرمي فاإن ال�سوؤال هنا عن احلكمة من نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 

اخلروج اأو الدخول اإلى بلد الوباء.
ينظر: اإكمال املعلم 138/7، �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 211/14.  )1(
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وقد اختلف العلماء يف احلكمة من املنع على قولني: 

القول الأول: 

ذهب بع�ص اأهل العلم اإلى اأن النهي عن اخلروج من بلد الوباء تعبديٌّ ل يعقل 
معناه؛ لأن الفرار من املهالك ماأمور به، وقد نهي عنه يف هذه ال�سورة، فهو ل�سرٍّ ل 

نعلمه، فالأولى فيه الت�سليم، وامتثال ما اأمر به ال�سارع)1(.

اأو  اإلى بحث عن علة  اأن الأمر تعبدي ل يحتاج معه  فاأ�سحاب هذا القول يرون 
حكمة، ويكفي فيه اتباع اأوامر ال�سرع دون البحث عن حكمته اأو تعليله للنهي هنا.

القول الثاين: 

ذهب جمهور اأهل العلم اإلى اأن النهي عن اخلروج اأو الدخول اإلى بلد الوباء معّلل 
وله حكم متعددة، واأبرزوا يف ن�سو�سهم عدة حكم، ومنها ما يلي: 

ا للبلد الذي يقع فيه، فاإذا وقع وال�سخ�ص  : اأن الطاعون يف الغالب يكون عاماًّ اأولاً
اأجله قد  اإن كان  بها فالظاهر مداخلة �سببه له، فال يفيده الفرار منه، بل 

ح�سر فهو ميت، �سواء اأقام اأم رحل، وكذا بالعك�ص.

فلما كانت املف�سدة قد تعينت ول انفكاك عنها ح�سنت الإقامة؛ ملا يف اخلروج 
من العبث الذي ل يليق بالعقالء)2(.

ثانيا: اأن النا�ص لو تواردوا على اخلروج من بلد الوباء لبقي َمْن وقع به الطاعون 
ا عن اخلروج، ويف ذلك ك�سر لقلوب َمْن ل قوة له على اخلروج، وفيه  عاجزاً
�سياع للمر�سى؛ لفقد َمْن يتعهدهم، واملوتى؛ لفقد َمْن يجهزهم، وامل�سلمون 
ا، واملوؤمنون كاجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو  كالبنيان ي�سدُّ بع�سه بع�ساً

تداعى اإليه �سائر اأع�سائه)3(.
ينظر: بذل املاعون �ص 302، الفتاوى الفقهية الكربى 395/3.  )1(
ينظر: بذل املاعون �ص 302، الفتاوى الفقهية الكربى 395/3.  )2(

ينظر: اإحياء علوم الدين للغزايل 176/5، بذل املاعون لبن حجر �ص 304، الفتاوى الفقهية الكربى   )3(
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ثالثا: اأن اخلارج من البلد يقول: لو مل اأخرج ملُّت، ويقول املقيم فيها: لو خرجُت 

ل�سلمُت، فيقعون يف ال� )لو( املنهي عنها، واإلى هذا مال ابن عبدالرب)1(، مع 

ما يف اخلروج من الفرار من حكم اهلل، وعدم ال�سرب املاأمور به، والإعرا�ص 

للمقيم  وكذا  �سهيد،  اأجر  به  للميت  اإذ  الكبري؛  الأجر  من  الإقامة  يف  عما 

ا واإن مل ميت به)2(. ا حمت�سباً �سابراً

�ٌص للبالء، ولعله ل ي�سرب عليه، ورمبا  رابعا: اأن القدوم على بلد الوباء فيه تعرُّ

كان فيه �سرب من الدعوى ملقام ال�سرب والتوكل، فمنع ذلك لغرتار النف�ص، 

يف  داخالاً  يكون  فقد  الفرار  واأما  التحقيق،  عند  عليه  تثبت  ل  ما  ودعواها 

َر عليه،  ا ب�سورة َمْن يحاول النجاة مما ُقدِّ باب التوغل يف الأ�سباب مت�سوراً

فاإذا  العافية،  و�سلوا اهلل  العدو،  لقاء  تتمنوا  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل  قوله  اإلى ذلك  وي�سري 

�ص للبالء،  لقيتموهم فا�سربوا«)3(، فاأمرهم برتك التمني؛ ملا فيه من التعرُّ

اهلل  لأمر  ا  ت�سليماً الوقوع  عند  بال�سرب  واأمرهم  بالنف�ص،  الإ�سرار  وخوف 

 .)4(


وهذه احلكم واملعاين التي يذكرها العلماء ل مانع من اأن تكون مبجموعها هي 

مق�سود ال�سرع ما مل يتعار�ص بع�سها مع الآخر. 
لبن حجر الهيتمي 395/3.

ينظر: التمهيد ملا يف املوطاأ من الأ�سانيد 212/6، 259/12.   )1(
ينظر: بذل املاعون �ص 304، الفتاوى الفقهية الكربى 395/3.   )2(

متفق عليه من حديث عبداهلل بن اأبي اأوفى، ولفظه للبخاري، اأخرجه يف كتاب اجلهاد وال�سري، باب   )3(
ال�سم�ص، حديث رقم2965، ال�سحيح  القتال حتى تزول  اآخر  النهار  اأول  اإذا مل يقاتل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان 
بال�سرب عند  والأمر  العدو،  لقاء  باب كراهة متني  وال�سري،  واأخرجه م�سلم يف كتاب اجلهاد   ،51/4

اللقاء، حديث رقم1742، ال�سحيح 1362/3. 
ينظر: فتح الباري لبن حجر 200/10.   )4(
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املبحث الثالث
احلجر ال�شحي لالأفراد

خطر  يحملون  قد  بعينهم  اأ�سخا�ص  عزل  لالأفراد  ال�سحي  باحلجر  يق�سد 
العدوى، وتتوقف مدة احلجر ال�سحي لهم على الوقت ال�سروري لتوفري احلماية من 

مواجهة الأمرا�ص الوبائية)1(.

وحكم احلجر ال�سحي لالأفراد مبني على اأقوال العلماء يف انتقال املر�ص بالعدوى، 
وقد عرف الفقهاء املتقدمون العدوى باأنها: جماوزة العلة من �ساحبها اإلى غريه)2(.

ولذا اختلفوا يف حكم انتقالها من �سخ�ص اإلى غريه، وهل اأثبتها ال�سرع كما اأثبتها 
الطب اأم ل، وذلك لوجود اأحاديث تبدو متعار�سة يف الظاهر يف هذا ال�ساأن، و�سوف 

اأنقل هنا هذه الأحاديث ثم اأذكر ما ورد يف دفع التعار�ص الظاهر بينها.

اأما الأحاديث التي جاءت نافية لأمر العدوى فمنها ما يلي: 

ول . 1 بنو  ول  »ل عدوى  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قال:    اأبو هريرة  رواه  ما 
كاأنها  الرمل  يف  تكون  الإبل  بال  فما  اهلل،  ر�سول  يا  اأعرابي:  فقال  هامة«، 
»فمن  قال:  كلها؟،  فيجربها  فيها  فيدخل  الأجرب،  البعري  فيجيء  الظباء، 

اأعدى الأول«)3(.

ما رواه اأبو هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل عدوى، ول طرية، ول . 2
هامة، ول بنو، وفّر من املجذوم كما تفر من الأ�سد«)4(.

ما رواه عبداهلل بن م�سعود  قال: قام فينا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ل . 3
اأعمال  موؤ�س�سة  الثانية 1419ه�-1999م،  الطبعة  ال�سحي 88/9،  العاملية، احلجر  العربية  املو�سوعة   )1(

املو�سوعة للن�سر والتوزيع.
بريقة حممودية للخادمي 302/2، التعاريف للمناوي �ص 508.  )2(

اأخرجه م�سلم يف كتاب ال�سالم، باب ل عدوى ول طرية ول هامة ول نوء ول غول ول يورد ممر�ص على   )3(
م�سح، حديث رقم 2220، ال�سحيح 1742/4.

�سبق تخريجه.  )4(
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النقبة من اجلرب  ر�سول اهلل،  يا  فقال:  اأعرابي،  فقام  ا«،  �سيئاً �سيء  يعدي 
اأو بذنبه يف الإبل العظيمة، فتجرب كلها؟ فقال ر�سول  تكون مب�سفر البعري 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فما اأجرب الأول؟!! ل عدوى، ول هامة، خلق اهلل كل نف�ص فكتب 

حياتها وم�سيباتها ورزقها«)1(.

ملسو هيلع هللا ىلص: »اأربع يف اأمتي من اأمر . 4  قال: قال ر�سول اهلل  اأبو هريرة  ما راوه 
والعدوى:  الأح�ساب،  يف  والطعن  النياحة،  النا�ص،  يدعهن  لن  اجلاهلية، 
اأجرب بعري فاأجرب مائة بعري، من اأجرب البعري الأول؟، والأنواء مطرنا بنوء 

كذا وكذا«)2(.

ما رواه جابر بن عبداهلل  قال: اأخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيد جمذوم، فاأدخلها . 5
معه يف الق�سعة، وقال: »كل با�سم اهلل، ثقة باهلل، وتوكالاً عليه«)3(.

وهي  وقوعها،  وعدم  العدوى  انتفاء  على  الدللة  �سريحة  كلها  الأحاديث  فهذه 
اأحاديث تقطع بلفظها اأن العدوى غري واقعة، واأنها ل تنقل املر�ص من �سخ�ص اإلى 

اآخر، ول من حيوان اإلى غريه.

واأما الأحاديث املثبتة لها، فمنها ما يلي: 

فما رواه اأبو �سلمة بن عبدالرحمن بن عوف يف احلديث ال�سابق من اأن اأبا . 1
هريرة  حدثه اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:» ل عدوى«، ويحدث اأن ر�سول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يورد ممر�ص على م�سح، ...« احلديث)4(.
الأحاديث  �سل�سلة  الألباين يف  امل�سند 25/7، و�سححه  اأحمد يف احلديث رقم 4198،  الإمام  اأخرجه   )1(

ال�سحيحة 143/3.
اأخرجه الرتمذي يف كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف كراهية النوح، حديث رقم 1001، وقال: هذا حديث   )2(

ح�سن، �سنن الرتمذي 325/3.
اأخرجه الرتمذي يف كتاب الأطعمة، باب ما جاء يف الأكل مع املجذوم، حديث رقم 1817، وقال: هذا حديث   )3(
غريب ل نعرفه اإل من حديث يون�ص بن حممد عن املف�سل بن ف�سالة، �سنن الرتمذي 266/4، واأخرجه 

احلاكم يف احلديث رقم 7196، وقال: هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه، امل�ستدرك 152/4.
�سبق تخريجه.  )4(
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ما رواه عبداهلل بن عبا�ص من حديثه ال�سابق، والذي فيه قول ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: . 2
»اإذا �سمعتم به -يعني الطاعون- باأر�ص فال تقدموا عليه، واإذا وقع باأر�ص 

ا منه«)1(. واأنتم بها، فال تخرجوا فراراً

ما رواه عامر بن �سعد بن اأبي وقا�ص عن اأبيه اأنه �سمعه ي�ساأل اأ�سامة بن زيد: . 3
ماذا �سمعت من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الطاعون؟ فقال اأ�سامة: قال ر�سول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »الطاعون رجز -اأو عذاب- اأر�سل على بني اإ�سرائيل -اأو على من كان 
قبلكم- فاإذا �سمعتم به باأر�ص فال تقدموا عليه، واإذا وقع باأر�ص واأنتم بها 

ا منه«)2(. فال تخرجوا فراراً

ما رواه اأ�سامة بن زيد عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اإن هذا الوجع اأو ال�سقم . 4
رجز عذب به بع�ص الأمم قبلكم، ثم بقي بعد و�سوء، فيذهب املرة، وياأتي 
الأخرى، فمن �سمع به باأر�ص فال يقدمن عليه، ومن وقع باأر�ص وه�و به�ا، فال 

يخرجنه الفرار من�ه«)3(.

ما رواه عمرو بن ال�سريد عن اأبيه قال: كان يف وفد ثقيف -الذي جاء ملبايعة . 5
قد  »اإنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اإليه  فاأر�سل  الإ�سالم- رجل جمذوم،  ملسو هيلع هللا ىلص على  الر�سول 

بايعناك فارجع«)4(.

على  يعب  ومل  العدوى،  انتقال  يف  بال�سبب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأخذ  الأحاديث  هذه  ففي 
الإبل  األبان  من  لي�سربوا  باخلروج  واأمرهم  ا�ستوخموه،  بلد  من  خروجهم  العرنيني 
ا ل�سفاء، كما اأنه عند مروره بهدف مائل كان ي�سرع، ومل يلتق جمذوم  واأبوالها طلباً

بني ثقيف لئال ينقل العدوى، فدل كل ذلك على ثبوت اأمر العدوى ووقوعها.
�سبق تخريجه.  )1(
�سبق تخريجه.  )2(

اأخرجه م�سلم يف كتاب ال�سالم، باب الطاعون والطرية والكهانة ونحوها، حديث رقم 2218، ال�سحيح   )3(
.1738/4

�سبق تخريجه.  )4(
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واإذا كان احلال كذلك ووقع التعار�ص بني هذه الأحاديث ظاهريا فبم يتم دفع 
هذا التعار�ص؟.

الأحاديث،  هذه  بني  التعار�ص  وقوع  اأ�سباب  تبني  للعلماء  عديدة  اأقوال  وردت 
وكيفية دفعه، ومن ذلك ما يلي: 

اأما حديث جابر يف الأكل مع املجذوم مع اأمره بالفرار منه يف اأحاديث اأخرى . 1
فبيانها كالتايل: 

اأن حديث جابر الذي جاء يف اأكله ملسو هيلع هللا ىلص مع املجذوم ل يثبت ول ي�سح)1(،  اأ. 
واإذا كان كذلك فال يعار�ص الأحاديث ال�سحيحة الثابتة يف هذا ال�ساأن.

وعلى فر�ص �سحته فاإن الأحاديث التي فيها الأمر باجتناب املجذوم والفرار  ب. 
ففعله  معه  الأكل  واأما  والإر�ساد،  والختيار  ال�ستحباب  على  منه حممولة 
لبيان اجلواز، واأن هذا لي�ص بحرام)2(، وقد روي عن الإمام اأحمد اأنه قال: 
يف الأكل مع املجذوم”، وحمله ابن مفلح على عدم  جابر  بحديث  “اأخذ 
الوجوب فقط، قال: “ويحتمل: اأن مراد الإمام اأحمد اأنه ل يجب اجتنابه، 

ا، وهو قول الأكرث، وهو اأولى اإن �ساء اهلل تعالى”)3(. واإن ا�ستحب احتياطاً

اأن الأمر يف هذين اخلطابني جزئي ل كلي، فهذا يف حقِّ طائفة من النا�ص،  ج. 
اأخرى، فمن قوي توكله واعتماده ويقينه من الأمة  وهذا يف حقِّ طائفة 
وهذه  الآخر،  باحلديث  اأخذ  ومن �سعف عن ذلك  بهذا احلديث،  اأخذ 
�سّنة، فاإذا اأراد اأهل الدار اأن يوؤاكلوا املجذومني وي�ساربوهم وي�ساجعوهم 

فلهم ذلك، واإن اأرادوا جمانبتهم ومباعدتهم فلهم ذلك)4(.
ذكر ذلك ابن القيم يف زاد املعاد 153/4، وقد �سعفه الألباين كما �سبق يف تخريجه.  )1(

ينظر: الآداب ال�سرعية لبن مفلح 363/3.  )2(
ينظر: الآداب ال�سرعية 363/3.  )3(

ينظر: الطرق احلكمية لبن القيم �ص 242، زاد املعاد لبن القيم 152/4، الآداب ال�سرعية لبن مفلح   )4(
36/3، فتح الباري لبن حجر 169/10.
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وهي  اإمنا هو حلكمة طبيعية،  املجذوم وجمانبته  بالفرار من  الأمر  اأن  د. 
انتقال الداء منه بوا�سطة املالم�سة واملخالطة والرائحة اإلى ال�سحيح، 
ا  ا ي�سرياً وهذا يكون مع تكرار املخالطة واملالم�سة له، واأما اأكله معه مقداراً
مرة  العدوى من  ول حت�سل  به،  باأ�ص  فال  راجحة  مل�سلحة  الزمان  من 
ا للذريعة وحماية لل�سحة،  واحدة وحلظة واحدة، فنهى ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك �سداًّ

وخالطه خمالطة ما للحاجة وامل�سلحة، فال تعار�ص بني الأمرين)1(.

قيل: يجوز اأن يكون هذا املجذوم الذي اأكل معه به من اجلذام اأمر ي�سري  ه�. 
ل يعدي مثله، ولي�ص اجلذامى كلهم �سواء)2(.

وقيل: اإن اأكل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع املجذوم لإبطال ما كانت اجلاهلية تعتقده من  و. 
اأن الأمرا�ص املعدية تعدي بطبعها من غري اإ�سافة اإلى اهلل تعالى، فاأكل 
ملسو هيلع هللا ىلص مع املجذوم؛ ليبنيِّ للنا�ص اأن اهلل  هو الذي مير�ص وي�سفي، 
ونهى عن القرب منه؛ ليتبنيَّ لهم اأن هذا من الأ�سباب التي جعلها اهلل 
مف�سية اإلى م�سبباتها، ففي نهيه اإثبات الأ�سباب، ويف فعله بيان اأنها ل 
ا،  ر �سيئاً بُّ  اإن �ساء �سلبها قواها فال توؤثِّ ت�ستقل ب�سيء، بل الرَّ

واإن �ساء اأبقى عليها قواها فاأثَّرت)3(. 

واإمنا . 2 بنف�سها،  موؤثرة  ل عدوى  اأنه  للعدوى  النافية  الأحاديث  املراد من  اأن 
التاأثري،  ل�سلبها هذا  تعالى  �ساء اهلل  ولو  باإذن اهلل وم�سيئته،  تاأثريها  يكون 
لأن  املري�ص مبر�ص معٍد؛  البتعاد عن  ال�سليم  اأنه يجب على  ينفي  وهذا ل 
اأمر العدوى ثابت يف الواقع وقد اأثبته الطب وال�سرع، غري اأنه واقع باإذن اهلل 

تعالى ل بالأ�سباب فقط)4(.

غري . 3 عدوى«،  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  وفيه    هريرة  اأبو  رواه  الذي  احلديث  اأن 
ينظر: زاد املعاد 152/4.  )1(

ينظر: زاد املعاد 152/4، الآداب ال�سرعية 364/3، فتح الباري 170/10.  )2(
ينظر: زاد املعاد 153/4، فتح الباري 170/10.  )3(

ينظر: نفائ�ص العقول يف التف�سري والفقه واللغة والأ�سول ملحمد عبدالرحمن مندور �ص85.  )4(
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حممول على ظاهره واإمنا هو موؤول، وللعلماء يف تاأويله اأقوال عدة، ذكرها ابن 
حجر)1( وغريه من العلماء، وذكر القرايف اأنه حممول على العدوى يف بع�ص 

الأمرا�ص ل كلها)2(.
اأو . 4 الطاعون  بها  التي  الأر�ص  النهي عن دخول  التي وردت يف  الأحاديث  اأن 

اأن  الوباء، والتي جاءت بالفرار من املجذوم اإمنا وردت كذلك لقطع الظن 
العدوى تغلب القدر، فقد يعتقد البع�ص اأنه لو مل يختلط ال�سحيح باملري�ص 
ل�سلم، وملا مات، فاأراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص رفع هذا العتقاد نهائياًّا، واأمر بالتحرز منه 

ا ملادة النزاع وال�سك اأن تدخل العقيدة)3(.  قطعاً
لي�ست  لها  والنافية  للعدوى  املثبتة  الأحاديث  اأن  يظهر  ال�سابق  العر�ص  ومن 
متناق�سة حتى واإن بدت يف الظاهر كذلك، لأن نفي العدوى اأراد به النبي ملسو هيلع هللا ىلص نفي 
اأما  تعالى،  اهلل  على  التوكل  وعدم  منها،  والت�ساوؤم  الأ�سل،  هي  تكون  اأن  العتقاد 
باأن  الكامل  العتقاد  مع  الأمرا�ص،  من  والوقاية  بالأ�سباب  الأخذ  به  فاأراد  اإثباتها 

.)4(
 ال�سفاء وال�سحة واملر�ص من عند اهلل

ا للبلد، واإمنا هو يف اأفراد اأو جمموعات  وبناء على هذا فاإنه اإذا مل يكن الوباء عاماًّ
ول  النا�ص،  عن  يعزلون  هوؤلء  مثل  اأن  العلم  اأهل  من  جماعة  َر  قرَّ فقد  خا�سة، 

يخالطونهم.

وال�سافعية)7(،  واملالكية)6(،  احلنفية)5(،  فقهاء  من  جماعة  ذهب  هذا  واإلى 
ينظر: فتح الباري 322/4.  )1(

ينظر: الفروق للقرايف 238/4.  )2(
ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص 615/1، املنتقى 263/7، فتح الباري 322/4.  )3(

ينظر: التاج والإكليل للمواق 338/6، الفواكه الدواين للنفراوي 342/2، الفتاوى الفقهية الكربى لبن   )4(
حجر الهيتمي 110/4، حا�سية اجلمل على �سرح املنهج 521/2، �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 214/14، 
اإكمال املعلم 140/7، 141، مفتاح دار ال�سعادة لبن القيم 376/3، الآداب ال�سرعية لبن مفلح 363/3.

ينظر: غمز عيون الب�سائر للحموي 59/4، بريقة حممودية للخادمي 223/2.  )5(
وقال اخلادمي احلنفي: وهو من باب اتقاء اجلدار املائل، وال�سفينة املعيبة. ينظر: بريقة حممودية 302/2.

ينظر: املنتقى 266/7، بلغة ال�سالك 515/1.  )6(
ينظر: اأ�سنى املطالب 214/1، الفتاوى الفقهية الكربى 212/1، حا�سية البجريمي 129/2.  )7(
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واحلنابلة)1(، وذلك بح�سب املر�ص واحلالة التي ميكن اأن ياأتي من جهتها ال�سرر، ولكلِّ 
حالة ما يخ�سها من الت�سرفات، فقد يحدث ال�سرر مبجرد املخالطة، اأو املجاورة، 
ا اإلى الأحاديث ال�سابقة  وقد يكون عن طريق �سم الرائحة، اأو غري ذلك، وذلك ا�ستناداً

املثبتة للعدوى، والتي تاأمر بالفرار من املجذوم وتوقي اأ�سباب الهالك.

م- على منع املجذوم  هذا وقد ا�ستدل اأهل العلم بالأحاديث ال�سابقة -كما تقدَّ
اأو عزلهم يف مكان خا�صٍّ  وعلى حجرهم  النا�ص،  املر�سى من خمالطة  ونحوه من 

بهم، وميكن اأن اأذكر بع�ص ال�سور اأو امل�سائل التي ذكرها الفقهاء يف هذا ال�ساأن: 

امل�ساألة الأولى: منع املر�سى من خمالطة الأ�سحاء يف الأماكن امل�سرتكة.

والطاعون  وال�سل  كاجلذام  املعدية  الأمرا�ص  مر�سى  مينع  اأن  بذلك  ويق�سد 
النا�ص،  لعامة  تخ�س�ص  التي  امل�سرتكة  الأماكن  يف  الأ�سحاء  خمالطة  من  وغريه 

كامل�ساجد واحلدائق واحلمامات وغريها من الأماكن امل�سرتكة.

اأن املجذوم)3( ونحوه من  وقد ذكر الفقهاء)2( من املالكية وال�سافعية واحلنابلة 
املر�سى الذين يت�سرر النا�ص بهم مينعون من الأماكن امل�سرتكة، ومن ذلك: 

من  ذلك  ويكون  النا�ص،  مع  ي�سلون  فال  امل�سجد،  يف  ال�سالة  من  منعهم  اأ. 
املجذوم  املنع يف  واإذا كان �سبب  املبيحة لرتك اجلمعة واجلماعة،  الأعذار 
املالكية)5(:  بع�ص  وقال  فيه)4(.  ا  واجباً يكون  املنع  فاإن  �سرره  خ�سية  ونحوه 
ا -للجمعة واجلماعة- اإذا كان املجذوم ونحوه ل  “وحمل كون ما ذكر م�سقطاً
ينظر: الفتاوى الكربى لبن تيمية 534/5، ك�ساف القناع للبهوتي 126/6، مطالب اأويل النهى للرحيباين   )1(

.225/6
ينظر: املنتقى 256/7، اإكمال املعلم 164/7، مغني املحتاج 476/1، الفتاوى الفقهية الكربى 240/1،   )2(

�سرح منتهى الإرادات 699/1، الآداب ال�سرعية 363/3.
ينظر: الآداب ال�سرعية 363/3.  )3(

ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى 212/1.   )4(
ينظر: بلغة ال�سالك 515/1.  )5(
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ا ت�سح فيه اجلمعة ول ي�سر بالنا�ص  ا يتميز فيه، اأما لو وجد مو�سعاً يجد مو�سعاً
ا؛ لإمكان اجلمع بني حقِّ اهلل وحقِّ النا�ص. وقال بع�ص  فاإنه جتب عليه اتفاقاً
املالكية: اأما امل�سجد فال مينعون من ال�سالة فيه، ول من اجللو�ص”)1(. وقال 
مطرف وابن املاج�سون: “مينع املجذوم من امل�سجد، ول مينع من اجلمعة، 
ول مينع من غريها”)2(. وقال ابن حجر الهيتمي: “اإن َمْن ابتلي بجذام اأو 
بر�ص مينع من �سهود اجلمعة واجلماعة، ول مينع من ال�سالة وحده خلف 

ال�سفوف، وللغري منعه من الوقوف معه”)3(.

ي�سح  وقد  بهم،  النا�ص  ى  تاأذَّ اإذا  امل�سجد  من  مينعون  اأنهم  وال�سواب 
ليعتزل  اأو  فليعتزلنا   ، اأو ب�سالاً ا  ثوماً اأكل  ال�ستدلل على ذلك بحديث »من 
ا من امل�سجد  م�سجدنا، وليقعد يف بيته«)4(، فاإنه اإذا كان اأكل الب�سل ممنوعاً
لأنه  باملنع؛  اأولى  ا  ا معدياً املري�ص مر�ساً فاإن  الكريهة  برائحته  الإيذاء  لأجل 

ا واأذية يف واقع الأمر.  اأعظم �سرراً

كما ذكر بع�ص فقهاء ال�سافعية)5( منعهم من دخول احلمام؛ لدفع �سررهم  ب. 
عن النا�ص.

وقال جماعة من فقهاء املالكية وال�سافعية واحلنابلة)6(: “مينع املر�سى من  ج. 
ة اإن كانوا يجدون  ى بهم النا�ص، خا�سَّ ال�ست�سقاء من املورد امل�سرتك اإذا تاأذَّ
عن ذلك املاء غنى من غري �سرر بهم، واإن كان ل يجدون عن ذلك غنى اإل 

ينظر: املنتقى 266/7، اإكمال املعلم 164/7.  )1(
ينظر: املنتقى 265/7، 266.  )2(

ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى 240/1.  )3(
متفق عليه من حديث جابر بن عبداهلل ، ولفظه للبخاري، اأخرجه يف كتاب الأطعمة، باب ما   )4(
يكره من الثوم والبقول، حديث رقم 5452، ال�سحيح 81/7، واأخرجه م�سلم يف كتاب امل�ساجد وموا�سع 

ا اأو نحوها، حديث رقم564، ال�سحيح 394/1.  ا اأو ب�سالاً اأو كراثاً ال�سالة، باب نهي من اأكل ثوماً
ينظر: معامل القربة يف معامل احل�سبة �ص 156، نهاية الرتبة يف طلب احل�سبة �ص 88.  )5(

ينظر: املنتقى 265/7، اإكمال املعلم 164/7، �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 228/14، الطرق احلكمية   )6(
�ص 242.
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مبا ي�سرهم فيقال ملن يتاأذى بهم وي�ستكي ذلك منهم: ا�ستنبط لهم ماء، اأو 
اأقم َمْن ي�ست�سقي لهم، ويكفون عن الورود عليكم، واإلَّ فكلُّ امرئ اأحق مباله، 

ا منه”. وال�سرر ممن اأراد اأن مينع امراأ من ماله، ول يقيم له عو�ساً

العلم بعدم منعهم من خمالطة  اأهل  والتجارة فقد قال بع�ص  الأ�سواق  اأما  د. 
النا�ص يف اأ�سواقهم لتجارتهم و�سرائهم، والتطرق للم�ساألة اإذا مل يكن اإمام 

عدل يجري عليهم الرزق)1(. 

النا�ص  فيه اجتماع  التي يكرث  الأماكن  الوقت احلا�سر  ا يف  اأي�ساً ومثل ذلك 
خمالطة  كانت  اإذا  وغريها،  احلكومية،  والدوائر  كاملدار�ص،  وتقاربهم 
املري�ص لالأ�سحاء فيها اأذى اأو �سرر فيمنع املري�ص من خمالطة النا�ص فيها؛ 

ا لل�سرر املحتمل. دفعاً

ا معدًيا.  امل�ساألة الثانية: احلجر ال�سحي للمر�سى مر�سً

ا  مر�ساً للمر�سى  ال�سحي  احلجر  حكم  كذلك  باملو�سوع  املتعلقة  امل�سائل  ومن 
اأماكن  يف  وعزلهم  امل�سرتكة،  امل�ساكن  يف  النا�ص  خمالطة  من  باإخراجهم  ا  معدياً
اأن  لي�ص على مر�سى احلوا�سر  اأنه  املالكية  لهم، وقد ذكر بع�ص علماء  خم�س�سة 
يخرجوا منها اإلى ناحية بق�ساء يحكم به عليهم، ولكن اإن اأجرى عليهم الإمام من 
الرزق ما يكفيهم ُمِنُعوا من خمالطة النا�ص بلزوم بيوتهم، اأو بال�سجن اإن �ساء، وقال 
ابن حبيب وابن عبداحلكم: يحكم عليهم بال�سجن اإذا كرثوا، وهذا الذي عليه النا�ص 
اأو بر�ص وهو من  ابتلي بجذام  َمْن  اإن  العلم:  اأهل  الأم�سار)2(. وقال بع�ص  وفقهاء 
�سكان املدار�ص والرباطات اأزعج واأخرج)3(. وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية : ول 
ا، ول خمالطة النا�ص لهم، بل ي�سكنون يف مكان  يجوز للجذماء خمالطة النا�ص عموماً
مفرد لهم، ونحو ذلك كما جاءت به �سنة ر�سول اهلل وخلفائه، وكما ذكره العلماء، 

ينظر: املنتقى 266/7، اإكمال املعلم 164/7.  )1(
ينظر: املنتقى 266/7، الطرق احلكمية �ص 242.  )2(

ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى 240/1.  )3(
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واإذا امتنع ويل الأمر من ذلك اأو املجذوم اأثم بذلك، واإذا اأ�سرَّ على ترك الواجب مع 
علمه به ف�سق)1(.

ا يخرج من البيت امل�سرتك؛  ا معدياً كما ذكر ابن حجر الهيتمي اأن املري�ص مر�ساً
حتى ل يت�سرر غريه ب�سبب ذلك، وقد �سئل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية  عن رجل 
مبتلى �سكن يف دار بني قوم اأ�سحاء، فقال بع�سهم: ل ميكننا جماورتك، ول ينبغي اأن 

جتاور الأ�سحاء، فهل يجوز اإخراجه؟.

فاأجاب: نعم، لهم اأن مينعوه من ال�سكن بني الأ�سحاء؛ فاإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل 
يوردها على �ساحب  اأن  املرا�ص  الإبل  فنهى �ساحب  يورد ممر�ص على م�سح«)2(، 
قدم جمذوم  ملا  اأنه  روي  وكذلك  ول طرية)3(،  ل عدوى،  قوله:  مع  ال�سحاح،  الإبل 

ليبايعه، اأر�سل اإليه بالبيعة، ومل ياأذن له يف دخول املدينة)4( )5(.

وتلجاأ كثري من دول العامل اليوم جلعل مكان خا�صٍّ لأمثال هوؤلء املر�سى �سواء يف 
م�ست�سفيات اأو غريها؛ لأجل القيام على اإعا�ستهم وعالجهم، وعزلهم عن خمالطة 
ا على  م؛ حفاظاً ر، بل يندب اإليه كما تقدَّ ُه ال�سرع املطهَّ الآخرين، وهو اإجراء وقائي ُيِقرُّ

�سحة النا�ص و�سالمتهم)6(.

الفتاوى الكربى 534/5، وينظر: ك�ساف القناع 126/6، مطالب اأويل النهى 699/1، 225/6، وينظر:   )1(
طرح الترثيب للعراقي 199/8، الفتاوى الفقهية الكربى 212/1.

�سبق تخريجه.  )2(

�سبق تخريجه.  )3(
وهو حديث ال�سريد بن �سويد الثقفي، و�سبق تخريجه.  )4(

الفتاوى الكربى لبن تيمية 17/3.  )5(
يلدز،  �ساري  جولدن  للدكتور/  احلجاز  يف  ال�سحي  احلجر  كتاب  يف  ذلك  على  الأمثلة  بع�ص  ينظر   )6(
ترجمة الدكتور عبدالرزاق بركات �ص 291، وقد عر�ص له الكاتب حممد خري البقاعي بقراءة يف جملة 

مكتبة امللك فهد الوطنية، املجلد الثامن، العدد الثاين، فرباير 2003م.
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الف�شل الثاين
احلجر ال�شحي للحيوان

وفيه ثالثة مباحث. 

املبحث االأول
طرق احلجر ال�شحي للحيوان

عرفت الالئحة التنفيذية لنظام احلجر ال�سحي لدول جمل�ص التعاون اخلليجي 
هذا النوع من احلجر باأنه: )الإجراء الذي تقرره وت�سرف على تنفيذه الإدارة املخت�سة 
يف املحاجر احليوانية اأو ما يف حكمها من اأماكن لعزل الإر�ساليات احليوانية الواردة اأو 
ال�سادرة مبنافذ اململكة العربية ال�سعودية اإلى حني اتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها()1(.

التي  الإدارية  الإجراءات  نوع من  اأن احلجر ال�سحي  التعريف يظهر  ومن هذا 
تقوم بها الإدارات املخت�سة لفح�ص احليوانات الواردة اإلى البالد اأو اخلارجة منها 
ا لقبول خروجها اأو دخولها اأو الأمر باإعادتها اإلى مكان ت�سديرها اأو القيام  متهيداً

باإعدامها اإذا كانت بها اأمرا�ص اأو فريو�سات معدية للب�سر اأو للحيوانات. 

ولو رجعنا اإلى الإجراءات التي حددتها الالئحة التنفيذية لنظام احلجر احليواين 
لالإر�ساليات  والفح�ص  الك�سف  لكيفية  معينة  ا  نظماً و�سعت  اأنها  لوجدنا  اململكة  يف 

احليوانية ن�ست عليها املواد من 23 اإلى 29 من الالئحة.
ينظر: القرار الوزاري رقم )460( لعام )2001م( ب�ساأن الالئحة التنفيذية لنظام احلجر البيطري   )1(
ال�سعودية  العربية  باململكة  التنفيذية  والالئحة   ،2 �ص  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  لدول 
بقرار  عليه  املوافق  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  دول  يف  البيطري  احلجر  )قانون(  لنظام 
وتاريخ  الكرمي رقم م/26،  امللكي  باملر�سوم  املتوج  وتاريخ 1424/4/30ه�  الوزراء رقم 109،  جمل�ص 
1424/6/1ه�، وقرار جمل�ص الوزراء رقم 100، وتاريخ 1426/4/22ه� املتوج باملر�سوم امللكي الكرمي 

رقم م/37، وتاريخ 1426/7/8ه�.
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املبحث الثاين

حكم احلجر ال�شحي للحيوان

بعد بيان الإجراءات ال�سابقة يظهر اأن احلجر ال�سحي للحيوان قد ي�ستلزم اإعدام 
احليوانات امل�سابة بالأمرا�ص حتى ل تنقل مر�سها اإلى غريها من احليوانات، فما 

احلكم ال�سرعي لهذا احلجر والإعدام؟

اإذا كانت موؤذية  اإل  والطيور  اأنه ل يجوز قتل احليوانات  الفقهاء)1( على  اأجمع 
اأما  احلرم)2(،  يف  ولو  بقتلها  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأمر  التي  اخلم�ص  الفوا�سق  يف  كما  للب�سر 
ا  احليوانات املاأكولة فال يحل قتلها اإل لالأكل اأو مل�سلحة احليوان، كما لو كان مري�ساً
ا ول  ا اأو زمناً يتعذب وتعافه النف�ص، اأو تق�سي امل�سلحة بعدم اأكله، كما لو كان مري�ساً

ي�سلح لالأكل، وكذا يف حال اإتيان اآدمي لبهيمة)3(.

يقول املرغيناين: “ذبح احليوان يجوز لغر�ص �سحيح”)4(.

وجاء يف الأم: “فقد اأحل اإماتة ذوات الأرواح ملعنيني: اأحدهما اأن يقتل ما كان 
للعيني 138/7، جممع  البناية  للزيلعي 250/3،  تبيني احلقائق  للمرغيناين 385/2،  الهداية  ينظر:   )1(
الأنهر لداماد اأفندي 641/1، البيان والتح�سيل لبن ر�سد 526/2، ال�ستذكار لبن عبدالرب 28/5، 
للعمراين  البيان  لل�سافعي 376/7،  الأم  للباجي 170/3،  املنتقى  املوطاأ 19/3،  على  الزرقاين  �سرح 
372/12، ك�ساف القناع للبهوتي 48/3، عمدة القاري للعيني 92/21، ونقل البيهقي هذا القول عن 

عائ�سة ، ينظر: ال�سنن ال�سغري للبيهقي 59/4. 
وذلك يف احلديث املتفق عليه الذي روته عائ�سة ، واأخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب   )2(
خم�ص من الدواب فوا�سق يقتلن يف احلرم، حديث رقم3314، ال�سحيح 129/4، واأخرجه م�سلم يف 
رقم1198،  احلديث  واحلرم،  احلل  يف  الدواب  من  قتله  وغريه  للمحرم  يندب  ما  باب  احلج،  كتاب 

ال�سحيح 857/2.
لعبدالرزاق 364/7،  امل�سنف  للخطابي 333/3،  ال�سنن  للبغوي 310/10، معامل  ال�سنة  �سرح  ينظر:   )3(
102/9، العناية للبابرتي  اأبي داود 159/4، �ملب�صوط لل�صرخ�صي  امل�سند لالإمام اأحمد 465/4، �سنن 
لل�سريازي 340/3،  265/5، القوانني الفقهية لبن جزي �ص232، احلاوي الكبري 225/13، املهذب 

الكايف لبن قدامة 93/4، املغني لبن قدامة 62/9.
الهداية للمرغيناين 385/2، ومثله يف: تبيني احلقائق للزيلعي 250/3.  )4(
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فيه �سرر ل�سرره، وما كان فيه املنفعة لالأكل منه، وحرم اأن تعذب التي ل ت�سر لغري 
منفعة الأكل”)1(.

ول �سك اأن قتل احليوانات امل�سابة بالأمرا�ص ذبح لها لتوقي ال�سرر فكان جائزا.

وا�ستدلوا على جواز قتل احليوان لالأكل، اأو لدفع �سرره، اأو رحمة به، وعدم جواز 
قتله فيما عدا ذلك مبا يلي: 

بن . 1 �سمعت عبداهلل بن عمرو  قال:  رواه �سهيب مولى عبداهلل بن عامر  ما 
العا�ص، يقول: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )من قتل ع�سفورة فما فوقها بغري حقها 
�ساأله اهلل  عن قتلها، قيل يا ر�سول اهلل وما حقها؟ قال: يذبحها فياأكلها 

ول يقطع راأ�سها فريمي بها()2(.

ول �سك اأن قتل الطيور اأو البهائم لدفع �سرر نقل الأمرا�ص قتل بحق فكان . 2
اأو غري ذلك من  ا،  اتخاذها غر�ساً اأو  للتلهي،  قتلها  املنهي عنه  لأن  ا،  جائزاً

الأمور املحرمة.

فراأى . 3 اأيوب،  بن  احلكم  على  اأن�ص،  مع  دخلت  قال:  زيد  بن  ه�سام  رواه  ما 
اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن�ص: »نهى  ا، ن�سبوا دجاجة يرمونها، فقال  اأو فتياناً ا،  غلماناً

ت�سرب البهائم«)3(.

ا يرمى فيقتل،  اأن مي�سك ويثبت حياًّا ثم يجعل غر�ساً واملراد بالت�سبري هنا 
لتقتل  حية  وهي  حتب�ص  اأن  البهائم  �سرب  العلماء:  “قال  النووي:  يقول 
اأي ل تتخذوا  ا،  بالرمي ونحوه، وهو معنى ل تتخذوا �سيئا فيه الروح غر�ساً
ا ترمون اإليه كالغر�ص من اجللود وغريها، وهذا النهي  احليوان احلي غر�ساً

الأم لل�سافعي 376/7.  )1(
اأخرجه ال�سافعي يف احلديث رقم 606، ال�سنن املاأثورة لل�سافعي �ص 413، واأخرجه احلاكم يف احلديث   )2(

رقم 7574، وقال: هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه، امل�ستدرك 261/4.
وامل�سبورة  املثلة  من  يكره  ما  باب  وال�سيد،  الذبائح  كتاب  يف  اأخرجه  للبخاري،  ولفظه  عليه  متفق   )3(
واملجثمة، حديث رقم 5513، ال�سحيح 94/7، واأخرجه م�سلم يف كتاب ال�سيد والذبائح وما يوؤكل من 

احليوان، باب النهي عن �سرب البهائم، حديث رقم 1956، ال�سحيح 1549/3.
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ا  مباحاً ذلك  كان  �سحيح  لغر�ص  قتل  لو  اأنه  هذا  من  ويفهم  للتحرمي”)1(، 
ا، ول �سك اأن قتله لدرء �سرره عن الإن�سان وعن غريه من احليوانات  �سرعاً

نفع ل �سرر فيه فجاز قتله لهذا ال�سبب.

ا . 4 ما رواه مالك عن يحيى بن �سعيد اأن اأبا بكر ال�سديق  بعث جيو�ساً
اإلى ال�سام. فخرج مي�سي مع يزيد بن اأبي �سفيان -وكان اأمري ربع من تلك 
الأرباع-...... فقال له: »واإين مو�سيك بع�سر: ل تقتلن امراأة، ول �سبياًّا ول 
ا، ول تعقرن �ساة ول  ا، ول تخربّن عامراً ا مثمراً ا، ول تقطعّن �سجراً ا هرماً كبرياً

، ول تغرقنه، ول تغلل، ول جتنب«)2(. ا، اإل ملاأكلة، ول حترقّن نخالاً بعرياً

وميكن اأن ي�ساف اإلى هذه الأدلة من املعقول ما يلي: 

اأن قتل البهائم والطيور دون �سبب لذلك َتَعدٍّ على خملوقات اهلل تعالى، حيث . 1
اإنها ت�سبح اهلل وحتمده، ولكن ل نعلم ذلك؛ قال تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ( ]الإ�سراء: 44[.

ا لها على املدى البعيد، ويف ذلك �سرر على . 2 اإهالكاً اأن يف قتلها بدون مربر 
النا�ص الذين هم باأم�ص احلاجة اإليها يف يوم من الأيام، خا�سة يف الأزمات، 
ل للنا�ص ثروة اقت�سادية على املدى البعيد، والإ�سالم حري�ص على  فهي متثِّ

تنمية حاجات امل�سلمني)3(.

ا حلقِّ هذا الطري اأو البهيمة يف احلياة، فالكون . 3 اأن يف قتلها بدون مربر اإهداراً
ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   )پ   تعالى:  قال  كثري،  والرزق  وا�سع، 

ٺ  ٺ  ٺ( ]اإبراهيم: 34[. 

القدير  في�ص   ،142/1 حجر  لبن  الباري  فتح  وينظر:   ،108/13 م�سلم  �سحيح  على  النووي  �سرح   )1(
للمناوي 340/6.

اأخرجه مالك يف احلديث رقم1627، املوطاأ 635/3، واأخرجه البيهقي يف احلديث رقم 2836، ال�سنن   )2(
ال�سغري 387/3.

ال�سيا�سة ال�سرعية يف الإح�سان اإلى احليوان �ص 28-27.  )3(
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ومما �سبق يظهر اأن احلجر ال�سحي للحيوان بكل ما فيه من اإجراءات هو اأمر 
يتفق و�سحيح الإ�سالم، بل وما جاءت ال�سنة النبوية ببيانه يف التعامل مع احليوان، 
واأنه ي�سح قتله بحق، ول يجوز قتله بغري حق، ومن احلق اأن يقتل احليوان والطري اإن 
كان به مر�ص ينتقل لطري اأو حيوان اآخر اأو ينتقل لآدمي اأو يوؤذي �سحة النا�ص، ي�ساف 
اإلى ذلك اأن هذا النظام وما �سابهه متى مل يخالف قواعد ال�سريعة الإ�سالمية فهو 
من باب ت�صرف �لر�عي على �لرعية، وت�صرفه عليهم منوط بامل�صلحة، ومن باب 

ال�سيا�سة ال�سرعية التي جتيز لويل الأمر اإ�سدار ما فيه م�سلحة للنا�ص من اأنظمة.

املبحث الثالث

فوائد احلجر ال�شحي للحيوان

ل  التي  فوائده  وله  مهم  اأمر  للحيوان  ال�سحي  احلجر  اأو  البيطري  احلجر  اإن 
ُتنكر، وهو نظام متى طبق باإجراءاته ال�سحيحة فاإنه يحقق فوائد جمة منها ما يلي: 

التي  امل�سرتكة  الأمرا�ص  من  الكثري  من  ة  العامَّ ال�سحة  على حماية  يقوم   : اأولاً
الأمرا�ص  نوعية  يف  خربة  الدول  وتكت�سب  واحليوان،  الإن�سان  بني  تنتقل 
مثل: جنون  العامل  اأنواع مر�سية جديدة يف  انت�سار  بعد  وطريقة مكافحتها 
ومنع  الالزمة،  العينات  باأخذ  َبة  املدرَّ العنا�سر  فتقوم   )BSE( البقر 
يتم  وثائقها، ول  والعابرة، ومطابقة  وامل�ستوردة  احليوانات احلية امل�سدرة 
الإفراج عنها اإلَّ بعد ثبوت �سالمتها، و�سالحيتها لال�ستهالك الب�سري، كما 

يقلل من خطر الوباء)1(.

ا: يعمل نظام احلجر ال�سحي على حماية الرثوة احليوانية اأو ثروة الطيور  ثانياً
يف داخل البالد، حيث اإن دخول حيوانات اأو طيور حتمل املر�ص قد يوؤدي اإلى 

انفلونزا الطيور الأ�سباب والأعرا�ص وطرق العدوى، كيفية الوقاية والعالج �ص 5، وينظر موقع:   )1(
.https://sites.google.com/site/sah60com/8/6
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انت�ساره وتطوره، ويوؤدي اإلى خ�سائر اقت�سادية كبرية ل ميكن جتنبها، ولذا 
يجب على امل�ستغلني برتبية احليوانات والطيور حال ال�سعور باخلطر القيام 

مبا يلي: 

الإبالغ الفوري عن اأيِّ حالت ي�ستبه يف كونها م�سابة باإنفلونزا الطيور؛ . 1
حتى ميكن ال�سيطرة على املنطقة امل�سابة.

ا، اأو . 2 ا جيداً جمع الطيور التي يظهر عليها اأعرا�ص مر�سية وحرقها حرقاً
دفنها وتغطيتها باجلري احلي.

احلر�ص على تطهري املزرعة بعد التخل�ص من الطيور النافقة عن طريق . 3
ر�سها باملطهرات املتعارف عليها، مثل: مركبات ال�سودا الكاوية بن�سبة 
مادة  من  بخليط  التبخري  وكذلك  اجللو�سرالديهايد،  مركبات  اأو   ،%2

الفورمالني، ويوديد البوتا�سيوم؛ حتى تتخلل املطهرات داخل ال�سقوق.

اِة داخل . 4 وين�سح بنف�ص الإجراءات بعد عملية التخل�ص من الطيور املربَّ
املنازل يف حالة ظهور عالمات مر�سية لدى الدواجن)1(.

انفلونزا الطيور الأ�سباب والأعرا�ص وطرق العدوى، كيفية الوقاية والعالج �ص 5، اأنفلونزا اخلنازير ما   )1(
http //www.zmzm.net/vb/showthread.php?t=53061 :يجب اأن تعرفه عنها �ص1.وينظر موقع
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اخلامتة

وبها نتائج البحث وتو�سياته.

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني، وبعد.

بعد هذا البيان لأحكام احلجر ال�سحي يف الفقه الإ�سالمي اأخل�ص من البحث 
اإلى بع�ص النتائج والتو�سيات على النحو التايل: 

اأول: نتائج البحث: 

يق�سد باحلجر ال�سحي نظام �سحي دويل اتفقت عليه دول العامل، تقيمه . 1
مهمته  جوية(،   - بحرية   - )برية  املختلفة  مبوانيها  حدودها  داخل  الدول 
ة ومنع ت�سرب الأمرا�ص الوبائية الفتَّاكة اخلا�سعة  احلفاظ على ال�سحة العامَّ
للوائح ال�سحية العاملية )الكورنتينية(، والتي تنتقل من مراكز توطنها اإيل 
البالد اخلالية منها عن طريق حركة النقل الدويل لالأفراد، اأو الب�سائع، اأو 

و�سائل النقل.

مل يعرف الإن�سان احلجر ال�سحي يف تاريخه الطويل، وكان الإ�سالم اأول من . 2
اأ�س�ص لهذه الفكرة، وذلك يف الأحاديث التي وردت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم عرفت 
اأوروبا مو�سوع احلجر ال�سحي يف القرن اخلام�ص ع�سر امليالدي عن طريق 

ما قام به دوق البندقية من اإن�ساء هذا النظام يف ميناء بالده.

ينق�سم احلجر ال�سحي اإلى ثالثة اأنواع، فهناك احلجر الزراعي، وهو عبارة . 3
عن جمموع الت�سريعات والنظم التي تتحكم يف نقل املواد الزراعية من اأجل 
منع اأو تاأخري دخول الآفات والأمرا�ص اإلى مناطق مازالت خالية منها، وهناك 
تنفيذه  على  وت�سرف  ُرُه  ُتقرِّ الذي  الإجراء  وهو  البيطري،  ال�سحي  احلجر 
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لعزل  اأماكن  من  حكمها  يف  ما  اأو  احليوانية  املحاجر  يف  املخت�سة  الإدارة 
القرار  اتخاذ  اإلى حني  باملنافذ،  ال�سادرة  اأو  الواردة  الإر�ساليات احليوانية 
اأ�سخا�ص  عزل  به  ويق�سد  ال�سخ�سي،  ال�سحي  احلجر  ب�ساأنها،  املنا�سب 
بعينهم ممن يحملون خطر العدوى، وتتوقف مدة احلجر ال�سحي على الوقت 

ال�سروري لتوفري احلماية يف مواجهة خطر انت�سار اأمرا�ص بعينها.

لقد ُعني الطب احلديث بالوقاية من الأمرا�ص ومل ينتظر نزولها حتى يعمل . 4
على عالجها، بل حاول املنع من وقوعها بداية بعالج اأ�سبابها ودرء ما يوؤدي 
ا كثرية للوقاية من الأمرا�ص،  اإلى ظهورها، وقد ذكر فقهاء ال�سريعة اأ�سباباً
منها ال�ستعانة بالطب يف الوقاية، و التاأدب باآداب الإ�سالم عند وقوع املر�ص، 
والأمر بالنظافة كاأحد اأ�سباب الوقائية ال�سرعية، والوقاية من نقل العدوى 
البوؤر التي تتجمع حتتها القذارة يف اجل�سم،  ال�ب�س�اق، واإزالة  اأو  بالنخامة 

ا الوقاية من الأمرا�ص املنت�سرة. واأخرياً

اتفق الفقهاء على م�سروعية التداوي يف اجلملة ملا فيه من الأخذ بالأ�سباب . 5
كان  وقد  امل�سروعية،  نوع  يف  اختلفوا  واإن  تعالى،  اهلل  اإلى  الأمر  وتفوي�ص 
نوع  هناك  يكون  فقد  التداوي،  طالب  حال  اختالف  اإلى  ا  راجعاً خالفهم 
اأو  ا  مباحاً منه  التداوي  يكون  ما  وهناك  واجب،  منه  التداوي  الأمرا�ص  من 
ا، وهكذا، وقد رجحت القول باختالف احلكم باختالف الأ�سخا�ص  م�ستحباً

واأنواع الأمرا�ص.

اأو غريه، ولذا . 6 ، �سواء كان املر�ص هو الطاعون  العامُّ بالوباء املر�ص  يق�سد 
فاإن احلكم يف املنع من اخلروج من الأر�ص اأو الدخول فيها ل يخت�ص مبر�ص 

َب ما ي�سببه الطاعون من الآثار. الطاعون، بل يعمُّ كلَّ وباء ميكن اأن ي�سبِّ

اختلف العلماء يف حكم الفرار من الوباء اأو الطاعون اإذا نزل باأر�ص اأو بلد، . 7
وكذا القدوم عليه للخارج من البلد، ولهم يف ذلك اأقوال متعددة، وقد رجحت 
القول باأن اخلروج من اأر�ص اأو بلد الوباء حرام، كما اأن الدخول فيها حرام.
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اختلف العلماء يف احلكمة الطبية وال�سرعية يف النهي عن اخلروج والدخول . 8
اإلى بلد وباء، فقد ذهب بع�ص اأهل العلم اإلى اأن النهي عن اخلروج من بلد 
عن  النهي  اأن  اإلى  العلم  اأهل  جمهور  وذهب  معناه،  يعقل  ل  تعبديٌّ  الوباء 
اخلروج اأو الدخول اإلى بلد الوباء معّلل، وله حكم متعددة، وقد ذكرتها يف 

�سلب البحث.

اإن حكم احلجر ال�سحي لالأفراد مبني على اأقوال العلماء يف انتقال املر�ص . 9
اأثبتها  اإلى غريه وهل  انتقالها من �سخ�ص  اختلفوا يف حكم  ولذا  بالعدوى، 
وقد رجحت  قولني،  على  كان خالفهم  وقد  ل،  اأم  الطب  اأثبتها  كما  ال�سرع 

القول بانتقالها بعد دفع التعار�ص الظاهري الواقع بني الأحاديث.

ذكر الفقهاء من املالكية وال�سافعية واحلنابلة اأن املجذوم ونحوه من املر�سى . 10
الذين يت�سرر النا�ص بهم مينعون من الأماكن امل�سرتكة، ومن ذلك امل�ساجد 
واحلمامات وال�ست�سقاء من املورد امل�سرتك، وكذلك اإخراجهم من امل�ساكن 

امل�سرتكة درءاً لنتقال العدوى متى مت توفري مكان خم�س�ص لهم.

ة . 11 يوؤدي احلجر ال�سحي للحيوان اإلى فوائد مهمة، ومنها حماية ال�سحة العامَّ
من الكثري من الأمرا�ص امل�سرتكة التي تنتقل بني الإن�سان واحليوان، و حماية 

الرثوة احليوانية اأو ثروة الطيور يف داخل البالد.

اأجمع الفقهاء على اأنه ل يجوز قتل احليوانات والطيور اإل اإذا كانت موؤذية . 12
للب�سر كما يف الفوا�سق اخلم�ص التي اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقتلها ولو يف احلرم، اأما 
احليوانات املاأكولة فال يحل قتلها اإل لالأكل اأو مل�سلحة احليوان، كما لو كان 
كان  لو  كما  اأكله،  بعدم  امل�سلحة  تق�سي  اأو  النف�ص،  وتعافه  يتعذب  ا  مري�ساً

ا ول ي�سلح لالأكل. ا اأو زمناً مري�ساً

ثانيا: التو�سيات: 

اإقامة موؤمتر �سنوي يتعلق بالق�سايا امل�ستجدة يف عامل الطب واملوقف ال�سرعي . 1
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عن  التوا�سل  يتم  حتى  والطب؛  ال�سريعة  يف  العلماء  من  نخبة  يجمع  منها 
قرب بني هاتني الفئتني من املجتمع، كما اأن للزيارات املتبادلة بني الكليات 
ا يف  ا هاماًّ ال�سرعية والطبية، وتبادل البحوث، واإقامة البحوث امل�سرتكة دوراً

�سدِّ بع�ص احلاجات.

ن�سر تلك البحوث والدرا�سات على امل�ستوى املحلي والعاملي؛ كي يظهر للعامل . 2
اأجمع من خالل تلك البحوث عظمة الفقه الإ�سالمي، واخت�سا�ص اأحكامه 
خ العقيدة باأن هذه  بال�سمولية، والوفاء باأحكام اأفعال املكلفني، وهذا مما ير�سِّ
ال�سريعة �ساحلة لكلِّ زمان ومكان واأمة، واأنها ال�سريعة الباقية اخلالدة اإلى 
اأن يرث اهلل الأر�ص وَمْن عليها، وتتبنيِّ كذلك منزلة الجتهاد، وحكمة ال�سرع 
�لأحكام  هذه  مثل  ��صتنباط  ميكن  حتى  �لعامة؛  �لأحكام  من  كثري  ذكر  يف 
باإدخالها حتت عموم الدليل، اأو تخريجها على قاعدة فقهية، اأو اأ�سل معني.

اإدخال الق�سايا الطبية من منظور �سرعي يف املناهج الطبية املقدمة يف كليات . 3
ال�سرعية اخلا�سة بالفروع  العلمية ب�سفة عامة، مثل الأحكام  الطب والكليات 
الطبية كالإجها�ص، وزراعة الأع�ساء، والأمرا�ص املعدية، وال�ستن�ساخ، واأحكام 
لطالب  ال�سحي  احلجر  اأحكام  مثل  تدري�ص  وكذلك  كثري،  وغريها  التجميل، 

كلية الطب البيطري وكلية الزراعة ليعرفوا الأحكام الفقهية املتعلقة به.
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قائمة امل�شادر واملراجع
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اأحكام التداوي واحلالت امليوؤو�ص منها، للدكتور/ حممد علي البار، طبعة دار . 2

املنارة بجدة �سنة 1415ه�-1995م.
الطبعة . 3 الرازي اجل�سا�ص احلنفي،  علي  بن  اأحمد  بكر  لأبي  القراآن،  اأحكام 
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ودرا�سات املدينة املنورة، العدد 23، �سنة 1428ه�. 
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الأم، لالإمام حممد بن اإدري�ص ال�سافعي، طبعة دار املعرفة، بريوت 1990م.. 11
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