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:  تأصیل القواعد الفقھیة المقررة للحجر الصحي احترازًا وحفظًا لألنفس

كوفید (في زمن جائحة كورونا   تطبیقات الحجر الصحي في المملكة العربیة السعودیة"

  "نموذجًا) ١٩

  مد بن عبدالرحمن عبدهسناء بنت مح

جامعة جدة  ، كلیة القرآن والدراسات اإلسالمیة  ، قسم الشریعة والدراسات اإلسالمیة 

  .المملكة العربیة السعودیة  ، جدة  ، 

  smabduh@uj.edu.as: البرید اإللكتروني 

  :الملخص 

المعصومة من أھم المقاصد التي ال بد منھا لقیام  إن المحافظة على النفس اإلنسانیة 

مصالح الناس الدینیة والدنیویة، فحثت الشریعة على المحافظة علیھا، وعدم إیذائھا 

وإلقائھا إلى التھلكة، وفي ظل ھذه الظروف االستثنائیة المتمثلة في جائحة كورونا 

ءات الوقائیة؛ الستئصال اتخذت المملكة العربیة السعودیة جملة من اإلجرا) ١٩كوفید(

ومن . ھذا الوباء، والحد من انتشاره وتفشیھ، والمتوافقة في تطبیقاتھا مع القواعد الفقھیة 

أھم اإلجراءات االحترازیة والتدابیر الوقائیة المشروعة، التي یتحقق بھا مقصد المحافظة 

تھ الشریعة، وفق على النفس عند انتشار وباء معٍد في بلدٍة ما، الحجر الصحي الذي قرر

نصوص شرعیة، وقواعد فقھیة شرعیة، ینبغي تأصیلھا؛ ألنھا تضبط وتحقق الوقایة من 

آثار ھذا الوباء الفتاك، وما ینبغي فعلھ والتقید بھ في كل وقت وحین وفق منھجیة 

تأصیل القواعد الفقھیة المقررة للحجر الصحي احترازًا : وجاء البحث بعنوان. متوازنة

تطبیقات الحجر الصحي في المملكة العربیة السعودیة في زمن جائحة (نفس وحفظًا لأل

ویھدف إلى إبراز أھم القواعد الفقھیة التي یعتمد علیھا، في ) نموذجًا ١٩كورونا كوفید 

التخریج، والتفریع، في المجال التطبیقي للحجر الصحي في المملكة العربیة السعودیة في 

ولقد . مقدمة، وتمھید، وسبعة مباحث، وخاتمة: حث علىاشتمل البزمن جائحة كورونا، 

أن للقواعد الفقھیة دورًا مھمًا في تقریر القواعد : انتھت إلى العدید من النتائج منھا 

المنظمة للحجر الصحي، من خالل الوقوف على الغایة من إجراءات الحجر الصحي، 

وقوعھا، ومعالجتھا بعد  والمتمثلة في حفظ النفس وحمایتھا من اإلصابة بالمرض قبل

  .وقوعھا 

 ، األوبئة ،جائحة كورونا  ، يالحجر الصح ،القواعد الفقھیة  :الكلمات المفتاحیة 

  .التدابیر الوقائیة 
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Rooting the jurisprudence rules established for the 

quarantine as a precaution and self-preservation: 

 "Quarantine applications in Saudi Arabia In the time of 

the Corona pandemic (Covid 19) as an example." 

Sanaa bint Muhammad bin Abdulrahman Abdo 

Department Sharia and Islamic Studies , College of Quran 

and Islamic Studies , University of Jeddah , Jeddah ,Kingdom 

of Saudi Arabia. 

E-mail: smabduh@uj.edu.as 

Abstract : 

 Keeping the infallible human life is a crucial purpose 

and is needed to sustain people’s religious and secular 

interests. Therefore, Islam urges to preserve human life 

without harm and cast into destruction. In times of crisis and 

uncertainty presented by the global pandemic Coronavirus 

(Covid-19), Saudi Arabia has taken a number of preventative 

measures to eradicate and limit the spread of the pandemic. 

These measures and their applications are compatible with 

the Islamic laws (Alfiqh). One of the most important 

preventative measures and precautions in the time of such 

pandemic in any city, is quarantine. Quarantine is ordained in 

Islam by Sharia in accordance with Islamic texts and juristic 

norms. These laws should be rooted because they ensure 

mailto:smabduh@uj.edu.as


  

  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
    " األول ءالجز" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

    

- ١٩٥  - 

 

prevention and control of this pandemic and its serious 

consequences. Research Title:‘Theoretical underpinnings of 

Islamic jurisprudence rules that ordain quarantine in times of 

pandemic as a precaution and a mean of preserving lives: 

Saudi Arabia as a model of the implementation of quarantine 

procedures at the time of Covid-19 pandemic.’.  This 

Research aims to highlight the essential underlying Islamic 

jurisprudence rules which are used in implementing 

quarantine in Saudi Arabia at times of Covid-19 crisis. The 

research consists of an introduction, a preface, seven 

sections and a conclusion. Finally It has resulted in many 

results : Islamic jurisprudence rules have a significant role in 

establishing quarantine procedures and that by fulfilling 

certain goals/purposes posed to keep and protect human life 

from any disease or pandemic before its occurrence.  

key words : Jurisprudence  Rules , Quarantine , Corona 

Pandemic, Epidemics , Preventive Measures. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
إن الحمداهللا نحمده ونستعینھ ونستھدیھ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعمالنا، من یھده اهللا فھو المھتدي، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیًا مرشدًا، وأشھد أن ال إلھ 

  وبعد .. ..اال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ
لما كانت الشریعة اإلسالمیة خاتمة الشرائع، كانت غنیة بأصولھا وقواعدھا التي 
تضمن لھا البقاء واالستمرار والتجدد والشمول إلى قیام الساعة، فالفقھ االسالمي بأصولھ 
الثابتة، وقواعده الكلیة والفرعیة، قادٌر على التعامل مع النوازل والحوادث المستجدة، 

ألحكام المناسبة لھا، بإدراجھا وانتظامھا تحت قواعد فقھیة تبین حكمھا، وحكم بإیجاد ا
نظائرھا من الفروع، بما یكفل تحقیق المقاصد الضروریة المعتبرة في الشریعة 

  .حفظ الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل: اإلسالمیة، وھي
لمقاصد التي ال بد وتعتبر المحافظة على النفس اإلنسانیة المعصومة من أھم ا

منھا، لقیام مصالح الناس الدینیة والدنیویة، فحثت الشریعة على المحافظة علیھا، وعدم 
إیذائھا وإلقائھا إلى التھلكة، وإلى وجوب أخذ الحیطة والحذر من جمیع المضار المظنونة 

: وقال سبحانھ]. ١٩٥: لبقرةا[﴾ َوَال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكةِ ﴿: قال تعالى. والمتیقنة

يَا أَيـَُّها ﴿: وقال عز وجل]. ٢٩: النساء[﴾ ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما ۚ◌ َوَال تـَْقتُـُلوا أَنُفَسُكْم ﴿

  ] ٧١: النساء[ ﴾الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكمْ 

) ١٩كوفید (وفي ظل ھذه الظروف االستثنائیة المتمثلة في جائحة كورونا 
ذت المملكة العربیة السعودیة جملة من اإلجراءات الوقائیة؛ الستئصال ھذا الوباء، اتخ

  .والحد من انتشاره وتفشیھ، والمتوافقة في تطبیقاتھا مع القواعد الفقھیة
ومن أھم اإلجراءات االحترازیة والتدابیر الوقائیة المشروعة، التي یتحقق بھا 

الذي قررتھ  الحجر الصحياء معٍد في بلدٍة ما، مقصد المحافظة على النفس عند انتشار وب
الشریعة، وفق نصوص شرعیة، وقواعد فقھیة شرعیة، ینبغي تأصیلھا ألنھا تضبط 
وتحقق الوقایة من آثار ھذا الوباء الفتاك، وما ینبغي فعلھ والتقید بھ في كل وقت وحین 

  .وفق منھجیة متوازنة
: فقھ وأصولھ، وتناولت دراسةومن ھنا رأیت أن أسھم بالكتابة في محور ال

تأصیل القواعد الفقھیة المقررة والمنظمة إلجراء الحجر الصحي، والمجال التطبیقي لھا 
  إجراءات الحجر الصحي المتبعة في المملكة نموذجًا وجاء البحث بعنوان

  تأصیل القواعد الفقھیة المقررة للحجر الصحي احترازًا وحفظًا لألنفس 
 حي في المملكة العربیة السعودیة في زمن جائحة كوروناتطبیقات الحجر الص(

  )نموذجًا ١٩كوفید 
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  :مشكلة البحث
  :یھدف ھذا البحث الى االجابة على التساؤالت اآلتیة

 ما أثر القواعد الفقھیة في تقریر وتنظیم الحجر الصحي في زمن انتشار جائحة
 تأصیًال وتفریعًا؟) ١٩كوفید (كورونا 

یة التي یعتمد علیھا في التخریج والتفریع في المجال التطبیقي ما القواعد الفقھ
 للحجر الصحي في المملكة العربیة السعودیة في زمن جائحة كورونا؟

ما التطبیقات الخاصة بالحجر الصحي في المملكة العربیة السعودیة؟ 
  :فرضیة البحث

بجملة  ینطلق البحث من فرضیة أن الحجر الصحي بمفھومھ الحدیث مقرر ومنظم
مھمة من القواعد الفقھیة التي أرستھا الشریعة اإلسالمیة، وأن التطبیقات المندرجة تحتھا 

  .تكفل الحد من انتشار األوبئة والمحافظة على كلیة حفظ النفس
  :حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة في تناول أھم القواعد الفقھیة المقررة والمنظمة للحجر 
االحترازیة التي اتخذتھا المملكة العربیة السعودیة لمكافحة الصحي في ظل اإلجراءات 

  .جائحة كورونا المستجد
  :  أھمیة البحث

  :تنبع أھمیة البحث فیما یأتي
إبراز دور القواعد الفقھیة في المساھمة في ایجاد الحلول المناسبة للنوازل المستجدة -

  .لنفسبما یتوافق مع مقاصد الشریعة في حفظ ا) ١٩كورونا كوفید (
 .بیان أھمیة الحجر الصحي كضرورة لحفظ النفس والحد من انتشار الوباء-

المساھمة في إبراز شمولیة الشریعة اإلسالمیة، ویتضح ذلك في معالجتھا  -
لجمیع مناحي الحیاة، وفق منھجیة متوازنة، تستوعب مستجدات العصر وفق القواعد 

  .الثابتة
بالدراسات الشرعیة المعتمدة على  المساھمة في إثراء المنظومة الصحیة -

  .قواعد الفقھ وأصولھ
  : أھداف البحث

  :یھدف ھذا البحث إلى
 .التعریف بالقواعد الفقھیة، وبیان أھم القواعد المقررة للحجر الصحي-
الوقوف على عالقة تطبیق إجراء الحجر الصحي والمحافظة على النفس، من خالل -

 .القواعد الفقھیة
لتطبیقات المندرجة تحت القواعد الفقھیة المقررة والمنظمة بیان أھم الفروع وا-

 .للحجر الصحي
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الوقوف على اإلجراءات االحترازیة الخاصة بالحجر الصحي التي قامت المملكة -
 .العربیة السعودیة، بتطبیقھا وفق مرجعیة فقھیة مرنة قابلة للتطبیق

  :الدراسات السابقة
واألبحاث التي تناولت القواعد الفقھیة من خالل البحث واالطالع على الدراسات 

وتطبیقاتھا على جانب الحجر الصحي، لم أجد دراسة انفردت بذلك، وإنما وجدت 
دراسات تناولت أحكام الحجر الصحي في الشریعة اإلسالمیة بصورة عامة، وبعض 
الدراسات تناولت القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا على الجانب الطبي بالعموم، وفیما یلي 

  :عرض ألھم ھذه الدراسات
أحكام الحجر الصحي، دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والنظام، قاسم بن محمد -

جامعة  ھـ، ١٤٢١عبدالعزیز القاسم، رسالة ماجستیر تمت مناقشتھا في عام 
 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المعھد العالي للقضاء

) دراسة فقھیة طبیھ مقارنھ(والمعاصرة  األحكام الفقھیة بالطب الوقائي بین األصالة-
علي محمد الصیاد، بحث نشر في حولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة العربیة /د

 .للبنات، اإلسكندریة
القواعد الفقھیة المتعلقة باألمن وتطبیقاتھا في الفقھ اإلسالمي، حوامدي حمیدة، -

  .رسالة دكتوراة في الفقھ المقارن، جامعة وھران
علي بن عبدالعزیز المطرودي، قسم . اعد الفقھیة على المسائل الطبیة، دتطبیق القو-

أصول الفقھ، بكلیة الشریعة بالریاض جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 
جمع القواعد الفقھیة : (وھي دراسة قدمت في المحور الثالث. ھـ١٤٢٩-١٤٢٨
في إدارة التوعیة ) طبیةتطبیق القواعد الفقھیة على المسائل ال(في ندوة ) الطبیة

الدینیة بالشؤون الصحیة بمنطقة الریاض، وقد تناولت ھذه الدراسة القواعد الكلیة 
الخمسة وخرج علیھ المؤلف مجموعة من الفروع في المجال الطبي بصورة 

  .عامة
  :منھج البحث

: ، من خاللاالستقرائي، والوصفي، والتحلیلياعتمدت في ھذا البحث المنھج 
تخراج القواعد الفقھیة المتعلقة بالموضوع، ثم دراسة مفرداتھا، والتأصیل تتبع واس

الشرعي لھا، وبیان معناھا، وبیان عالقة القاعدة بإقرار إجراء الحجر الصحي، والمجال 
  .التطبیقي لھا إجراءات الحجر الصحي في المملكة العربیة السعودیة
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  : خطة البحث
  .سبعة مباحث، وخاتمةمقدمة، وتمھید، و: یتكون البحث من

تناولت مشكلة البحث، فرضیة البحث، حدود الدراسة، أھمیة الدراسة، : المقدمة
  . الدراسات السابقة، منھج البحث، خطة البحث

في التعریف بمفردات عنوان البحث، التعریف بالقواعد الفقھیة، التعریف : التمھید
  .قھیة في تنظیم الحجر الصحيأھمیتھ، وأنواعھ، أھمیة القواعد الف: بالحجر الصحي

  .قاعدة تصرف اإلمام على الرعیة منوط بالمصلحة: المبحث األول
  .بیان مفردات القاعدة: المطلب األول
  .معنى القاعدة إجماًال: المطلب الثاني
  .التأصیل الشرعي للقاعدة: المطلب الثالث
حي المطبقة عالقة القاعدة باإلجراءات االحترازیة للحجر الص: المطلب الرابع

  )١٩جائحة كورونا كوفید. (في المملكة العربیة السعودیة
  .تطبیقات القاعدة في مجال الحجر الصحي: المطلب الخامس

  .قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح: المبحث الثاني
  .بیان مفردات القاعدة: المطلب األول
  .معنى القاعدة إجماًال: المطلب الثاني
  .التأصیل الشرعي للقاعدة: المطلب الثالث
عالقة القاعدة باإلجراءات االحترازیة للحجر الصحي المطبقة : المطلب الرابع

  )١٩جائحة كورونا كوفید. (في المملكة العربیة السعودیة
  .تطبیقات القاعدة في مجال الحجر الصحي: المطلب الخامس
  ".ما لم یتم الواجب إال بھ فھو واجب"قاعدة : المبحث الثالث
  .بیان مفردات القاعدة: المطلب األول
  .معنى القاعدة إجماًال: المطلب الثاني
  .التأصیل الشرعي للقاعدة: المطلب الثالث
عالقة القاعدة باإلجراءات االحترازیة للحجر الصحي المطبقة : المطلب الرابع

  )١٩جائحة كورونا كوفید. (في المملكة العربیة السعودیة
  .القاعدة في مجال الحجر الصحي تطبیقات: المطلب الخامس
  .قاعدة الضرر یزال: المبحث الرابع
  .بیان مفردات القاعدة: المطلب األول
  .معنى القاعدة إجماًال: المطلب الثاني
  .التأصیل الشرعي للقاعدة: المطلب الثالث
عالقة القاعدة باإلجراءات االحترازیة للحجر الصحي المطبقة : المطلب الرابع

  )١٩جائحة كورونا كوفید. (العربیة السعودیةفي المملكة 
  .تطبیقات القاعدة في مجال الحجر الصحي: المطلب الخامس
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  .الضرر یدفع بقدر اإلمكان: المبحث الخامس
  .بیان مفردات القاعدة: المطلب األول
  .معنى القاعدة إجماًال: المطلب الثاني
  .التأصیل الشرعي للقاعدة: المطلب الثالث
عالقة القاعدة باإلجراءات االحترازیة للحجر الصحي المطبقة : عالمطلب الراب

  )١٩جائحة كورونا كوفید. (في المملكة العربیة السعودیة
  .تطبیقات القاعدة في مجال الحجر الصحي: المطلب الخامس
  .یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: المبحث السادس

  .بیان مفردات القاعدة: المطلب األول
  .معنى القاعدة إجماًال: الثانيالمطلب 

  .التأصیل الشرعي للقاعدة: المطلب الثالث
عالقة القاعدة باإلجراءات االحترازیة للحجر الصحي المطبقة : المطلب الرابع

  )١٩جائحة كورونا كوفید. (في المملكة العربیة السعودیة
  .تطبیقات القاعدة في مجال الحجر الصحي: المطلب الخامس

  ".النظر في المآالت"قاعدة : عالمبحث الساب
  .بیان مفردات القاعدة: المطلب األول
  .معنى القاعدة إجماًال: المطلب الثاني
  .التأصیل الشرعي للقاعدة: المطلب الثالث
عالقة القاعدة باإلجراءات االحترازیة للحجر الصحي المطبقة : المطلب الرابع

  )١٩فیدجائحة كورونا كو. (في المملكة العربیة السعودیة
  .تطبیقات القاعدة في مجال الحجر الصحي: المطلب الخامس

  .وتناولت أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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  التمهيد

للقواعد الفقھیة دور مھم في تقریر القواعد المنظمة للحجر الصحي، من خالل 
الوقوف على الغایة من إجراءات الحجر الصحي، والمتمثلة في حفظ النفس، 

من اإلصابة بالمرض قبل وقوعھا، وقبل البدء في تأصیل ھذه القواعد البد وحمایتھا 
  . من الوقوف على أھم مفردات عنوان البحث، أنواع الحجر الصحي، ومشروعیتھ

  اطب اول

 د اواف ار  
  

: القواعد جمع قاعدة، فھي أصل الشيء وأساسھ، قال تعالى :في اللغة: أوًال

األساس : فالقاعدة]. ١٢٧: البقرة[ ﴾ُع ِإبـَْراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسَماِعيلُ َوِإْذ يـَْرفَ ﴿

، وھذا المعنى ھو المراد في استعمال الفقھاء )١( واألصل، وھو ما یرفع علیھ البنیان
 .لكلمة القاعدة الفقھیة، فھي أساس وأصل یبنى علیھا الكثیر من الفروع الفقھیة

  

  :عرفت القاعدة بتعریفات متقاربة منھا ما یلي: حفي االصطال
  )٢( )منطبقة على جمیع جزیئاتھاة قضیة كلی(-
 )٣( )أمر كلي منطبق على جمیع جزیئاتھ تعرف أحكامھا منھ(-
 )٤( )الحكم الكلي أو األكثري الذي یراد بھ معرفة حكم الجزئیات(-

، بل تشمل كل علم فیھ وبالنظر في ھذه التعریفات نجدھا عامة ال تختص بعلم معین
قواعد، یدخل تحتھا فروع وجزئیات، وبناء على ما سبق، یمكن تعریف القاعدة الفقھیة 

  )٥( .قضیة كلیھ فقھیة، یتوصل فیھا إلى معرفة حكم جزئیاتھا مباشرة: بأنھا
  

  :شرح التعریف
قول یحتمل الصدق : جنس في التعریف، یشمل جمیع القضایا، والقضیة) قضیة(
  )٦( .لذاتھوالكذب 

  .القضایا اللغویة، العقدیة وغیرھا: قید خرج بھ القضایا غیر الفقھیة، مثل) فقھیة(
  .قید بیان أن الحكم في القاعدة مشتمل على كل األفراد المندرجة تحتھا) كلیة(

                                      
  ).٥١٠صـ(مادة قعد المصباح المنیر، الفیومي، ) ٣/٣٦١(لسان العرب، ابن منظور، : أنظر )١(
  ).٢١٩صـ (التعریفات، الجرجاني ،  :أنظر )٢(
  ).١١٧٧- ٥/١١٧٦(كشفاف اصطالحات الفنون ، التھانوي ،  :أنظر )٣(
  ).١/٣(درر الحكام، شرح مجلة اإلحكام، علي حیدر،: أنظر )٤(
  ).٥٤(القواعد الفقھیة، یعقوب الباحسین،: أنظر )٥(
  ).٢٢٦صـ(التعریفات، الجرجاني، : أنظر )٦(
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لتأكید على وظیفة القاعدة الفقھیة، فھي ) یتوصل منھا إلى معرفة حكم جزئیاتھا(
  .عرفة حكم ما یندرج تحتھا من الفروع الفقھیةالطریق الموصول إلى م

قید إلخراج القاعدة األصولیة، التي یستخرج منھا حكم الجزئیات ) مباشرة(
  .الفقھیة بواسطة ولیس مباشرة

ب اطا  

 ر اف ار  

  : في اللغة: أوًال
، منعھ من التصرف: حجر علیھ حجرًا، أي: ھو المنع والتضییق، یقال: الحجر

: حرامًا محرمًا، وأصل الحجر: أي] ٢٢: الفرقان[ ﴾َويـَُقوُلوَن ِحْجًرا مَّْحُجورًا﴿: قال تعالى

   )١( .ما حجرت علیھ منعتھ من أن یوصل إلیھ، وكل ما منعت منھ، فقد حجرت علیھ
  

  : في االصطالح: ثانیا
ألة مستناولھم  لم یعرف الفقھاء الحجر الصحي، وانما ذكروا تعریف الحجر، عند

وقد عرفوه بتعاریف متقاربة، جمیعھا یدور حول منع اإلنسان من  الحجر المالي،
  .التصرف فیما یعود علیھ بالضرر

عبارة عن منع مخصوص متعلق بشخص : (فالحجر في اصطالح الفقھاء ھو
، وھذا المعنى مراد ھنا )٢( )مخصوص، عن تصرف مخصوص، أوعن نفاذه إلى لزومھ

  .منعال: في ھذا البحث وھو
  : وقد وردت عدة تعریفات حدیثة للحجر الصحي، منھا ما یلي

عزل اشخاص بعینھم، أو أماكن، أو حیوانات، قد تحمل خطر العدوى، تتوقف ( -
مدتھ على الوقت الضروري لتوفیر الحمایة في مواجھة خطر انتشار أمراض 

 )٣( )بعینھا
ساٍر خالل فترة  الحد من تحركات األصحاء الذین اختلطوا بمن أصیب بمرض( -

  )٤(). القابلیة للعدوى

                                      
  ).حجر(مادة ) ٤/١٦٧(لسان العرب، ابن منظور،  )١(
الدر المختار شرح تنویر األبصار  ،)٥/٢٠٢(شرح كنز الدقائق، الزیلعي،  تبین الحقائق: أنظر )٢(

  ) ٥/١٠٨(وجامع البحار، ابن عابدین، 
  ).٩/٨٨(الموسوعة العربیة العالمیة، مجموعة من العلماء والباحثین، : أنظر )٣(
اعداد ): القضایا المعاصرة في الفقھ الطبي(الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة : أنظر )٤(

  ) .٤٣٤صـ(ھ القضایا المعاصرة، مركز التمیز البحث في فق
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تقید ألنشطة األشخاص غیر المرضى، الذي یرجح أنھم تعرضوا لعامل ممرض ( -
أو مرض، وعزلھم عن اآلخرین، لرصد األعراض، واكتشاف الحاالت مبكرًا، 
وھو یختلف عن العزل الذي یتم فصل المصابین بالمرض، للوقایة من تفشي 

 )١( ).ضالعدوى وانتشار المر
تقیید نشاطات أشخاص یشتبھ في إصابتھم، أو فصل ھؤالء األشخاص عن ( -

غیرھم، بطریقة تؤدي إلى الحیلولة دون انتشار العدوى ویكون الحجر في منشأة 
 .)٢( )مخصصة ومجھزة باشتراطات معینة

فالحجر الصحي ھو تحدید حریة االنتقال لكل من اإلنسان او الحیوان تعرض 
سار ویھدف ھذا اإلجراء الى الحد من انتشار المرض الساري في للعدوى بمرض 

المجتمع، ألن المخالطین الذین یبدون بصحة جیدة قد یكون المرض انتقل إلیھم دون أن 
  .)٣(تظھر األعراض علیھم، إلنھم ال یزالون في فتره حضانة للمرض 

  : العزل الصحي
  . نّحاه عنھ  : أو العمل أيعزلھ عن األمر   : الّتنحیة، یقال  : لغًةالعزل 
فصل الشخص المصاب، أو المشتبھ بإصابتھ بمرض : في االصطالحالعزل 

معدي، بطریقة تحول دون انتشار العدوى، ویكون العزل إما في المستشفى، أو عزل 
   )٤(. منزلي

بفصل المرضى، أو المصابین بالعدوى، عن األشخاص : وعرف أیضًا
تم تطبیقھ لمنع انتشار فیروس كورونا، ویتم عالج األصحاء، وتقیید حركتھم، وی

  المرضى الذین تم عزلھم في المرافق الصحیة، ویتلقون العالج والرعایة الطبیة حسب 
  )٥(. الحالة

                                      
  :منظمة الصحة العالمیة )١(

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO-
2019-nCov-IHR_Quarantine-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y  

  المركز الوطني للوقایة من االمراض ومكافحتھا )٢(
 https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/home-
quarantine-guidelines-ar/ 

اعداد : )القضایا المعاصرة في الفقھ الطبي(انظر الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة  )٣(
  ).٤٣٤صـ(مركز التمیز البحث في فقھ القضایا المعاصرة 

   المركز الوطني للوقایة من االمراض ومكافحتھا )٤(
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/home-
quarantine-guidelines-ar/ 

  :منظمة الصحة العالمیة )٥(
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO-2019-
nCov-IHR_Quarantine-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y 
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  اطب اث

  ورو  فر) دو١٩(  

الھالك : من الجوح واالجتیاح، وتعني: لغةالجائحة : تعریف الجائحة :أوًال
وھو الذي یجتاح كل شيء، ) بكسر المیم وفتح الواو(ئصال، ویقال أیضًا اِلمجَوح واالست
جاح اهللا مالھ، وأجاحھ بمعنًى : جاحھم الدھر، إذا أصابھم بمكروه عظیم، ویقال: ویقال

  .)١(أھلكھ بالجائحة : أي
، فقد جرى الفقھاء على استعمال المعنى اللغوي اصطالحًاأما تعریف الجائحة 

  :یفات متقاربة منھاولھم تعر
  .)٢(ھي كل شيء ال یستطاع الدفع لھ واالحتراز منھ -
 .)٣(ھي ماال یستطاع دفعـھ، ولـو علـم بـھ، كسماوي، وجیش -
  )٤(. ھي كل آفة ال صنع لآلدمیین فیھا، كالریح، والبرد، والجراد، والعطش-

ویستخدم وصف الجائحة لوصف األمراض المعدیة عندما یرى تفشیًا واضحًا 
لھا، وانتقاًال من شخص إلى آخر في عدد من البلدان في العالم في الوقت نفسھ، وتسمى 

األمراض التي یجب فیھ الحجر على المصابین، وعلى المشتبھ : األمراض المحجریة، أي
  .)٥(أنھم أصیبوا بھا، وأیضًا حجر األصحاء لضمان سالمتھم 

اتخاذ كافة التدابیر  جائحة تستلزم) ١٩كوفید(ومن ھنا اعتبر مرض كورنا 
 ١١وقد أعلنت منظمة الصحة العالمیة رسمیا أن ھذا الوباء جائحة عالمیة في . لدفعھا

  )٦(م  ٢٠٢٠مارس 
  

 (COVID-19)فیروس كورونا الجدید ): ١٩كوفید(مرض كورونا  :ثانیًا
والتي تسبب أمراًضا تتراوح بین ) الفیروسات التاجیة(ینتمي لعائلة فیروسات كورونا 

متالزمة الشرق االوسط التنفسیة : زلة البرد الشائعة، إلى األمراض األكثر حدة، مثلن
(Cov-MERS) ومتالزمة الجھاز التنفسي الحاد (CoV-SARS.)  وعلى الرغم من

                                      
  )جوح(مختار الصحاح، أبو بكر الرازي، مادة : أنظر )١(
  )٥/٣٣(البھجة في شرح التحفة، علي عبد السالم التسولي،  :أنظر )٢(
  ) ٧، ٤/٥(التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، المواق، : أنظر )٣(
  )٢١٦/ ٤(المغني ویلیھ الشرح الكبیر، ابن قدامة المقدسي، : أنظر )٤(
  .احمد محمد كنفان/ ، د)٧٠٥، ٧٠٤(الموسوعة الطبیة الفقھیة : أنظر )٥(
  لصحة العالمیة موقع ا)٦(

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO-2019-
nCov-IHR_Quarantine-2020.1-ara.pdf 
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امتد  (COVID- 19) أنھ تم تسجیل معظم الحاالت مبدئیًا في جمھوریة الصین، إال أن
  . )١(إلى عدد من الدول حول العالم 

  طب اراا

 ر اواع اأ  

یعتبر الحجر الصحي من أھم الوسائل للحد من انتشار األمراض الوبائیة، وقد 
كان للفقھ اإلسالمي قصب السبق في تقریر ھذا اإلجراء االحترازي، فتنوعت أنواع 
الحجر الصحي بتنوع مسببات األوبئة، فتارة تكون بإجراء الحجر المكاني لألشخاص، 

لمنع من الخروج والدخول إلى البلدان والمناطق التي ینتشر بھا الوباء، وتارة بعزل وھو ا
  )٢( .مسبباتھ المھددة لصحة المجتمع

وبالنظر الى إجراءات الحجر الصحي المطبقة في المملكة العربیة السعودیة 
نجدھا ال تخرج عما أورده الفقھاء من تعریف وأنواع الحجر الصحي، وبیان ذلك فیما 

  : یلي
 :قرار الحجر الصحي: أوًال

یعتمد قرار الحجر الصحي ألشخاص یشتبھ في إصابتھم، أو فصل ھؤالء 
األشخاص عن غیرھم، على تقدیر خطر التعرض للعدوى، ونوع المرض المعدي، 
وفترة الحضانة المتوقعة، بطریقة تؤدي إلى الحیلولة دون انتشار العدوى، أو التلوث، 

وامل الخطورة واألشخاص الواجب تطبیق الحجر الصحي علیھم من ویتم اعتماد قائمة ع
قبل وزارة الصحة، وقرار تطبیقھا یتم عن طریق قائد مركز القیادة والتحكم بالمناطق، 
أومن یتم تفویضھ، وذلك بدراسة كل حالة، والتأكد من مطابقتھا لشروط تطبیق الحجر 

 .الصحي
التي تستوجب الحجر  (COVID19) تعتمد على حاالت فیروس كورونا: ثانیًا

الصحي، أو العزل المنزلي، أو العزل بالمستشفى، یتم تقییم الحاالت التي یتم اجالؤھا أو 
من یفصح بتواجده في المناطق الموبوءة، من قبل فریق الصحة العامة ویتم اتخاذ القرار 

  :بناء على ما یلي
حجر حالیًا على أي یتم تطبیق ال: حاالت التي تستوجب إجراء الحجر الصحي

شخص عائد من المناطق الموبوءة، التي تستدعي الحجر الصحي، ولیس لدیھ أعراض 

                                      
  المركز الوطني للوقایة من االمراض )١(

https://covid19.cdc.gov.sa/wp-content/uploads/2020/05/AR_COVID-19-
Preventive-Guideline-for-Persons-with-Special-Needs-and-Their-
Caregivers.pdf المركز 

، موجبات الحجر )٩/٨٨( العماء والباحثین،مجموعة من  الموسوعة العربیة العالمیة،: أنظر )٢(
  )٤٨صـ(الصحي في الفقھ اإلسالمي والتشریع الجزائري، بن ضیف اهللا رمزي ، 



تطبیقات الحجر الصحي : " لألنفس تأصیل القواعد الفقھیة المقررة للحجر الصحي احترازًا وحفظًا
  "نموذجًا) ١٩كوفید (في زمن جائحة كورونا   في المملكة العربیة السعودیة

  

- ٢٠٦  - 

 

عینات (یوما الماضیة، ویجب أخذ عینة لھم  ١٤تنفسیة، ولم یتصل بحالة مؤكدة خالل ال 
 .)البلعوم األنفي

یتم إحالة الحاالت : الحاالت التي تستوجب إحالتھا الى المستشفى المخصص
) حمى، سعال، ضیق بالتنفس( ١٩- خاص الذین لدیھم أعراض فیروس كورونا كوفیداألش

على الفور إلى المستشفى المخصص للتعامل مع ھذه الحاالت مع إبالغ إدارة الصحة 
 .المحافظة التخاذ اإلجراءات الالزمة/العامة في المنطقة

یتم  :)نزليالعزل الم(الحاالت التي تستدعي االقامة المنزلیة تحت المراقبة 
تطبیق العزل المنزلي حالیًا على األشخاص القادمین من بقیة المناطق األخرى في الدول 

ولیس  الموبوءة، وفي بعض الدول التي تشكل خطورة عالیة باإلصابة لفایروس كورونا،
 ١٤لدیھم أعراض تنفسیة یتم عزلھم في منازلھم مبدئیًا، مع التواصل الیومي ھاتفیًا لمدة 

  )١(. لمتابعة ظھور األعراض حتى انتھاء فترة حضانتھ المرض یومًا،

  اطب اس

 ر اا رو  

كان للشرع اإلسالمي قصب السبق في إقرار القواعد الصحیة لمنع انتشار 
األوبئة، ویعد اجراء الحجر الصحي من أھمھا، ولھ شواھده، وأدلتھ في القرآن الكریم 

  .والسنة النبویة
  : من القرآن الكریم :أوًال

  ]. ١٩٥: البقرة[﴾ َوَال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكةِ ﴿: قول اهللا تعالى

  ] ٧١: النساء[ ﴾ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكمْ ﴿وقولھ تعالى 

ر بأخذ أمرنا اهللا في اآلیة الكریمة بأال نلقي بأیدینا إلى التھلكة، وأم :وجھ الداللة
الحذر، وذلك یكون باعتماد اإلجراء الوقائي فیما یخاف منھ ویخشاه، والحجر إجراء 

  .)٢(وقائي لمنع اإلصابة بالوباء أو الخوف من انتشاره 
  :من السنة النبویة: ثانیا

إذا َسِمْعُتْم : "قال أن رسول اهللا  ما أخرجھ البخاري عن أسامة بن زید  -
  )٣(" دخلوھا، وإذا وقع ِبَأْرٍض فال َتْخُرُجوا منھابالطَّاُعوُن بأرٍض فال ت

                                      
  المركز الوطني للوقایة من االمراض ومكافحتھا) ١(

 https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/home-
quarantine-guidelines-ar/    

  )٥/٢٧٤(جامع االحكام، القرطبي : أنظر )٢(
  .كتاب الطب، باب ما یذكر في الطاعون) ٣٤٧٣(صحیح البخاري، ح : أنظر )٣(



  

  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
    " األول ءالجز" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

    

- ٢٠٧  - 

 

النھي صریح في عدم الدخول والخروج من األرض التي ضربھا  :وجھ الداللة
في نھیھ عن  الوباء، سواء كان الشخص مصابًا بھذا الوباء أم ال، فیكون قد جمع النبي 

  .)١(الدخول والخروج كمال التحرز من العدوى، وانتشار المرض 

ال ُیوِرَدنَّ ُمْمِرٌض : " قال رسول اهللا : قال ما أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة -
   )٢(". عَلى ُمِصحٍّ

فنھى . من لھ إبل صحاح: من لھ إبل مرضى، والُمِصّح: الُمْمِرض :وجھ الداللة
صاحب اإلبل المصابة بمرض ُمْعٍد أن یوردھا على اإلبل الصحیحة، خشیة أن  النبي 

وإذا كان ھذا اإلجراء الوقائي یتعین . در اهللا الذي أجرى بھ العادة، ال بطبعھاتعدیھا بق
األخذ بھ في عالقة المواشي ببعضھا البعض، فمن باب أولى وأحرى أن یؤخذ بھ في 
عالقة الناس بعضھم ببعض، فُیمنع المصابون منھم بأي مرض من األمراض المعدیة من 

  )٣(. مخالطة األصحاء

   )٤(". َلا َضَرَر َوَلا ِضَراَر: "اللَِّھ  وَقاَل َرُسوُل-

ھذا الحدیث قاعدة فقھیة، تقتضي تجنب الضرر في زمن انتشار  :وجھ الداللة
الوباء، ویكون في حق الصحیح أال یدخل أرض وباء، وال یتحقق في حق صاحب الوباء، 

  .إال بعزلھ وحجره حتى ال یتضرر منھ اآلخرون

َأِبیِھ  َعْن َعْمِرو ْبِن الشَِّریِد، ، وَعْن)٥(" ِفَراَرَك ِمَن اْلَأَسِد ُذوِماْلَمْج  ِفرَّ ِمَن: "حدیث-
  َفَأْرَسَل ِإَلْیِھ النَِّبيُّ   َمْجُذوٌم،  َرُجٌل  َوْفِد َثِقیٍف  َكاَن ِفي :َقاَل" : ،ِإنَّا َقْد َباَیْعَناَك

  . )٦(" َفاْرِجْع

إلجراء ت االحترازیة، في الحدیثین الشریفین إشارة إلى ا :وجھ الداللة
من الضرر الذي یغلب وجوده،  والخطوات الوقائیة من العدوى، فحذر رسول اهللا

  .)٧(من اختالط األشخاص المصابین بغیرھم  بمنعھ 

                                      
  .)٤/٤٢(زاد المعاد، ابن قیم الجوزیة، : أنظر )١(
  .كتاب الطب، باب ال ھامة) ٥٧٧١(صحیح البخاري، ح : أنظر )٢(
مروان علي القدومي، . ، الصحة الوقائیة في اإلسالم، د)١٤٥صـ(اآلداب، البیھقي، : أنظر )٣(
  ).١٩٨صـ(
. ، كتاب األقضیة، باب القضاء في المرفق٤/١٠٧٨) ٦٠٠/٢٧٥٨(أخرجھ مالك في الموطأ، ح   )٤(

  .حدیث حسن
  ). ٩٨٥٣(ھ أحمد في مسنده، ح أخرج  )٥(
  ).٢٢٣١(اخرجھ مسلم،  )٦(
  ).٢١/٢٤٧(عمدة القاري، العیني، : أنظر )٧(



تطبیقات الحجر الصحي : " لألنفس تأصیل القواعد الفقھیة المقررة للحجر الصحي احترازًا وحفظًا
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- ٢٠٨  - 

 

  :من األثر

َحتَّى ِإَذا   الشَّْأِم  َخَرَج ِإَلى   ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  ما رواه البخاري في صحیحھ َأنَّ -
َوَأْصَحاُبُھ، َفَأْخَبُروُه   َأُبو ُعَبْیَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح  اْلَأْجَناِد  َلِقَیُھ ُأَمَراُء َغِبَسْر َكاَن
اْدُع    : ُعَمُر  َفَقاَل :اْبُن َعبَّاٍس  َقاَل الشَّْأِم، َقْد َوَقَع ِبَأْرِض  اْلَوَباَء  َأنَّ
َقْد   اْلَوَباَء  َوَأْخَبَرُھْم َأنَّ َرُھْم ،اْلَأوَِّلیَن، َفَدَعاُھْم َفاْسَتَشا  اْلُمَھاِجِریَن  ِلَي

َأِفَراًرا ِمْن َقَدِر اِهللا؟  :َأُبو ُعَبْیَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح َقاَل..... َفاْخَتَلُفوا،  ِبالشَّْأِم، َوَقَع
َلى َقَدِر اِهللا، َأَرَأْیَت َنَعْم، َنِفرُّ ِمْن َقَدِر اِهللا ِإ  َأَبا ُعَبْیَدَة؟  َلْو َغْیُرَك َقاَلَھا َیا :ُعَمُر  َفَقاَل

َواْلُأْخَرى َجْدَبٌة، َأَلْیَس ِإْن  َخْصَبٌة ِإْحَداُھَما  ُعْدَوَتاِن  َلْو َكاَن َلَك ِإِبٌل َھَبَطْت َواِدًیا َلُھ
: َرَعْیَتَھا ِبَقَدِر اِهللا، َوِإْن َرَعْیَت اْلَجْدَبَة َرَعْیَتَھا ِبَقَدِر اِهللا؟ َقاَل  اْلَخْصَبَة َرَعْیَت
ِإنَّ ِعْنِدي ِفي : َوَكاَن ُمَتَغیًِّبا ِفي َبْعِض َحاَجِتِھ، َفَقاَل  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف  َفَجاَء

ِإَذا َسِمْعُتْم ِبِھ ِبَأْرٍض َفَلا  :َھَذا ِعْلًما، َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل
َفَحِمَد : َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَھا َفَلا َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُھ، َقاَلَوِإَذا   َتْقَدُموا َعَلْیِھ،

   )١(. ُثمَّ اْنَصَرَف  ُعَمُر  اَهللا

  :وجھ الداللة
المنھجیة في محاصرة المرض المعدي،  في ھذا األثر بین عمر بن الخطاب 

بالد الشام بعد علمھ والحد من انتشاره، وذلك برجوعھ ومن معھ من الناس، وعدم دخولھ 
بانتشار الطاعون فیھا، وبین أن ھذا ال یتعارض مع اإلیمان بالقضاء والقدر، وال مع أن 

  .العدوى ال تؤثر فیھا، بل بإرادة اهللا تعالى

حین أصاب المسلمین الطاعون، خرج  ما ورد في األثر أن عمرو بن العاص  -
تالطھا ببعض، وظلت إلى الجبال، وقسمھم إلى مجموعات، ومنع اخ بھم 

المجموعات في الجبال فترة من الزمن، حتى استشھد المصابون جمیعًا، وعاد 
بالباقي إلى المدینة، وھو بھذا أعطى صورة واضح عما عرف حدیثًا بالحجر 

  )٢( .الصحي

  :من المعقول: ثالثًا
إن العمل بالحجر الصحي كإجراء احترازي، یحافظ على النفس من جھة الوجود  -

من بقاءھا حیة، ألن النفس أساس الحیاة، واألخذ بالعافیة التي ھي مادة ویض
 )٣(. المعاش والمعاد

                                      
  .كتاب الطب، باب ما یذكر في الطاعون) ٥٧٢٩(صحیح البخاري، ح : أنظر )١(
  ).٢/٣٧٧(الكامل في التاریخ، ابن األثیر، : أنظر )٢(
  ).٧٨صـ(، مقاصد الشریعة، الطاھر بن عاشور، )٤/٤٣(زاد المعاد، ابن قیم الجوزیة، : أنظر )٣(
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- ٢٠٩  - 

 

إن التقدم العلمي في دراسة الكائنات الدقیقة، والكشف عن طرق تكاثرھا،  -
وانتشارھا، وتسببھا لألمراض واألوبئة، تبین أن االصحاء الذین ال تبدو علیھم 

ھم حاملون لمیكروب المرض وھم بذلك أعراض المرض في مكان الوباء، 
یشكلون مصدر الخطر الحقیقي في نقل الوباء، إلى أماكن أخرى إذا انتقلوا إلیھا، 

 وبسبب ذلك نشأ نظام الحجر الصحي المعروف عالمیًا، وھو ما أقره الرسول 
 )١(. عام ١٤٠٠من قبل 

من أھم ودّل العرف الخاص عند أھل الطب والصحة إلى أّن الحجر الصحي  -
وسائل مقاومة انتشار األمراض الوبائیة، وھو موافق لما جاء في الھدي النبوي، 
بمنع الناس من الدخول إلى البلد المصاب بالطاعون والوباء، كما یمنع أھل ذلك 
البلد من الخروج منھ، وھذا ما دعت الیھ منظمة الصحة العالمیة ووزارة 

أكملھا، وتلزم السلطات بتنفیذه الصحة، إلى الحجر الصحي، بل وعزل مدن ب
 .)٢( وتحولھ إلى وباء) ١٩كوفید(عند انتشار مرض كورونا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                      
  ).٧٠صـ(إعجاز القران والسنة في الطب الوقائي والكائنات الدقیقة، عبد الجواد الصاوي، : أنظر )١(
. د الصحة الوقائیة في اإلسالم،) ٧٠٤، ٧٠٣(احمد محمد كنفان، / الموسوعة الطبیة الفقھیة، د )٢(

  .)٢٠٠، ١٩٩صـ(مروان علي القدومي، 
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- ٢١٠  - 

 

  املبحث األول

  . )١(تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة : القاعدة األوىل 

  : وردت ھذه القاعدة عند الفقھاء بألفاظ متقاربة منھا
 .)٢(اجتھاد األئمة بحسب المصلحة -
 .)٣( نزلة اإلمام من الرعیة منزلة الولي من الیتیمم-
 .)٤(الولي علیھ أن یتصرف لمصلحة المولى علیھ -

تدل ھذه القاعدة بألفاظھا المختلفة على معنى واحد، وھو أن تصرف الراعي 
على من تحت یدیھ من الرعیة، ال یجري إال على حسب المصلحة العامة، والبعد عن 

 .موارد المفسدة والمضرة

ولاب اط  

  ردات ادة 

مشتق من الصرف، وھو رد الشيء عن وجھھ، ویأتي بمعنى : لغة) التصرف(
صرفتھ في : الرد، والتخلیة، والتبدیل، واإلنفاق، والتقلب، والتصرف في األمور، یقال

  )٥(. قلبتھ فتقلب: األمر تصریفًا، فتصرف
ریف خاص بالتصرف، بل استعملوه لم یھتم الفقھاء المتقدمون بإیراد تع: اصطالحًا-

ھو كل ما صدر عن الشخص : بمعناه اللغوي، وفھم من كالمھم أن التصرف
بإرادتھ من قول أو فعل، یرتب علیھ الشرع أثرًا من اآلثار، سواء كان في صالح 

  )٦(. ذلك الشخص أم ال
م كل من اإلمامة، واإلما: أّمھم، وأم بھم، وھي: من الفعل أّم، تقول: لغة) اإلمام(

  )٧(. ائتم بھ من رئیس وغیره، والجمع أئمة وإمام كل شيء قیمھ، والمصلح لھ

                                      
األشباه ) ١٢١صـ( األشباه والنظائر، السیوطي،) ١٢٣صـ(ابن نجیم،  األشباه والنظائر، : أنظر) ١(

  ). ١/٣٠٩(والنظائر، الزركشي، 
  ).٢/٨٥(إعالم الموقعین، ابن قیم الجوزیة، : أنظر )٢(
  ).٥/٣٥١(األم، الشافعي، : أنظر )٣(
  ).٣٢/٤٠(مجموع الفتاوي، ابن تیمیة،  :أنظر )٤(
  ).صرف(مادة ) ٣٣٠-٧/٣٢٨(سان العرب، ابن منظور، ل )٥(
، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشئون )٤/٨٣(الفقھ وأدلتھ، وھبة الزحیلي، : أنظر )٦(

  )١٢/٧١(الكویت  - اإلسالمیة 
  ).١٢/٢٢(لسان العرب، ابن منظور،  )٧(
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ھو من یتولى ریاسة المسلمین، وحكمھم، ویسوسھم، ویحفظ علیھم : اصطالحًا
  )١(. أمرھم

َرَعْوَها  َفَما﴿: من رعى الشيء رعیًا ورعایة، حفظھ قال تعالى: لغة) الّرِعیَّة(

ویأتي بمعنى راقبھ، وتولى أمره، ورعى لھ عھده، ]. ٢٧: الحدید[  ﴾رَِعايَِتَهاَحقَّ 

َوالَِّذيَن ُهْم ِألََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم ﴿:وحرمتھ، الحظھا، وحفظھا، قال تعالى

القوم المولى علیھم، ومن یحفظون، ویراقبون ویتولى : الرعیة] ٨: المؤمنون[ ﴾رَاُعونَ 

  .)٢(أمرھم 
  .)٣(ذین علیھم راع، یدبر أمورھم، ویرعى مصالحھم عامة الناس ال: اصطالحًا 
: أي المعلق والمربوط، من ناط الشيء بغیره، وعلیھ نوط، أي: لغة) منوط(

  .)٤(موضع التعلیق : علقھ، والمناط
  .ال یخرج عن المعنى اللغوي، فمقصوده التعلیق، والربط بالمصلحة: واصطالحًا

الخیر والصواب في األمر، وفي مصدر بمعنى الصالح، وھو : لغة) المصلحة(
  .)٥(نقیض االستفساد : خیر، واالستصالح: أي: األمر مصلحة

المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، : اصطالحًا
وھو أن یحفظ علیھم دینھم، ونفسھم، وعقلھم، ونسلھم، وما لھم، فكل ما یتضمن حفظ 

ت ھذه األصول فھو مفسدة، ودفعھا مصلحة األصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفو
)٦(.  

ب اطا  

 ًدة إا   

أفادت ھذه القاعدة أنھ یجب على إمام المسلمین وحاكمھم أن یتصرف في أمور 
من ھم تحت والیتھ، مما یحقق مصالحھم ویدفع عنھم المضار، وھذا یعني أن نفاذ 

الرعیة، ولزومھ على الرعیة شاءوا أو أبوا  تصرف اإلمام أو من أوكلھ اإلمام بمصالح

                                      
  ).٨٨صـ(، معجم لغة الفقھاء، )٥٣صـ(التعریفات، الجرجاني،  )١(
  ).٢/٤٠٨(ابن فارس،  معجم مقاییس اللغة،: انظر )٢(
، درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي )٢٢٤صـ(معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي : انظر )٣(

  ).١/٥٧(حیدر، 
المعجم الوسیط، مجمع اللغة  ، المعجم الوسیط،)٧/٤١٨(، )نیط(لسان العرب، ابن منظور، مادة  )٤(

، )نوط(، مادة )محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (اھرة العربیة بالق
)٢/٩٦٣.(  
  ). ١٨٠صـ(المصباح المنیر، الفیومي، : أنظر )٥(
  ).١٧٣صـ(المستصفى، الغزالي،  :أنظر )٦(
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معلق ومتوقف على وجود المصلحة والنفع في ضمن تصرفھ، وذلك بإقامة العدل، ودفع 
الظلم، وصیانة الدماء، واألعراض واألموال، فھو مؤتمن من قبل الشارع على مصلحة 

ل لھ والیة وعلى ھذا فإن القاعدة تتضمن أن یعمل ولي األمر وكل من أوك )١(. رعیتھ
باتخاذ ) ١٩كوفید(للعمل في شتى قطاعات الدولة التصدي لھذه الجائحة كورونا 

االجراءات االحترازیة والتدابیر الوقائیة بفرض الحجر الصحي بالصورة التي یتحقق من 
ورائھا حفظ األنفس بدفع ھذه المفسدة وھي سرعة انتشار العدوى بمرض كورونا 

  ).١٩كوفید(

  اطب اث

  ال ار دة 

یدل على مشروعیة ھذه القاعدة الفقھیة أدلة من القرآن الكریم، والسنة النبویة، 
  :ومن األثر، والمعقول، وفیما یلي بیانھا

  : القرآن الكریم: أوًال

 ].٥٨: اءالنس[ ﴾ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأن تـَُؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَلٰى َأْهِلَها﴿: قول اهللا تعالى-

  : وجھ الداللة
ھذه اآلیة عامة في جمیع الناس، وھي تتناول الوالة فیما آل إلیھم من األمانات، 
في قسمة األموال، ورد الظلم، والعدل في الحكومة، ومن األمانة والعدل المأمور بھ 

  .)٢(شرعًا القیام على الرعیة بما یصلحھا، ویدفع عنھا الضرر والفساد 

 ].١٢٧: النساء[ ﴾َأن تـَُقوُموا لِْلَيَتاَمٰى بِاْلِقْسطِ وَ ﴿: قولھ تعالى-

  :وجھ الداللة
اآلیة الكریمة نص صریح في قیام من ولي أمر غیره بالعدل التام، والمصلحة 

  .)٣(المرجوة، وأن یسعى في تحقیق مصلحتھ، ویدرأ عنھ المفسدة 
  :من السنة النبویة: ثانیا

 َأنَُّھ َسِمَع َرُسوَل اِهللا : -َي اُهللا َعْنُھَما َرِض- َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر  َعْن-
 )٤(  ".َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ َراٍع،  ُكلُُّكْم":َیُقوُل

  :وجھ الداللة

                                      
عبد . الوجیز في شرح القواعد الفقھیة، د) ١٢٥-١٢٤صـ(االشباه والنظائر، ابن نجیم، : أنظر )١(

 ،محمد مصطفى الزحیلي. ، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب االربعة، د)١٢٢صـ(الكریم زیدان، 
)١/٤٩٣.(  
  ).یتصرف) (٥/٢٥٥(الجامع ألحكام القران، القرطبي،  )٢(
  ).٢٠٦صـ(السعدي، : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان: أنظر )٣(
كتاب في االستقراض، باب العبد راع في مال سیده، وال یعمل ) ٢٤٠٩(صحیح البخاري، ح : أنظر )٤(

  . إال بإذنھ
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في الحدیث الشریف داللة على أن كل من أقامھ الشارع مقام الراعي مسؤول، 
بما یحقق مصلحة  ومؤتمن لمن ھم تحت والیتھ بالحفظ، والرعایة، ولیس لھ التصرف إال

  .)١(رعیتھ 
  )٢( ".اُهللا َرِعیًَّة  َیْسَتْرِعیِھ َما ِمْن َعْبٍد: "حدیث-

  :وجھ الداللة
في الحدیث الشریف تحذیر من غش المسلمین لمن قلده اهللا تعالى شیئًا من أمرھم 
واسترعاه علیھم، ونصبھ لمصلحتھم في دینھم ودنیاھم، والواجب على من ولي شیئًا من 

  )٣(. مسلمین أن یحفظ حقوقھم، ویسعى إلى تحقیق مصالحھم، ودرء المفاسد عنھمأمور ال
  :من األثر: ثالثًا

إني أنزلُت نفسي من مال : "قال -رضي اهللا عنھ-ما ُأثر عن عمر بن الخطاب 
  .)٤(..." اهللا، منـزلَة ماِل الیتیِم
  : وجھ الداللة

  .)٥(فیھ مصلحة الرعیة داللة على أن اإلمام إنما یتصرف بما  في فعل عمر 
  :من المعقول: رابعًا

أن لإلمام والیة حفظ أموال المسلمین، فلھ أخذھا، لیحفظھا ألربابھا، وفي ھذا 
داللة على أن اإلمام یتولى كل ما من شأنھ یحقق حفظ مصالح العباد، بجلب المصالح، 

  .)٦(ودرء المفاسد عنھم 

راب اطا  

راءات ا دةا  ا  طا ر ا راز

 را ودد (او ور ١٩(  

تظھر ھذه العالقة من خالل ما تنص علیھ القاعدة وتقرره، من أن تصرفات 
الحاكم وسیاساتھ ینبغي أن تكون لصالح المحكومین ومنافعھم، وذلك بالعمل على كل ما 

. ، الذي اعتبر جائحة عالمیة)١٩كوفید(كورنا یحقق سالمة أبدانھم من ھذا المرض 
فالقاعدة ذات عالقة وثیقة بإقرار إجراء الحجر الصحي، فبمقتضى ھذه القاعدة یجوز 
لولي األمر فرض التقییدات على الحریة الفردیة، بما یحقق المصلحة العامة، سواء من 

                                      
  ).١٣/١١٢(فتح الباري، : أنظر )١(
  .كتاب اإلیمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعیتھ النار كتاب في) ١٤٢(صحیح مسلم، ح : أنظر )٢(
  ).٢/١٦٥(شرح النووي على صحیح البخاري : أنظر )٣(
، المصنف في األحادیث واآلثار، أبو )٧/٦٢٤) (١٣٥٣٨(ت الكبرى، ابن سعد، ح الطبقا: أنظر )٤(

  ).٣/٢٧٦(بن أبي شیبة، بكر 
  ).١٥٨صـ (السیوطي، : األشباه والنظائر: أنظر )٥(
  ).٢/٢٨١(محمد صدقي البورنو،  ،موسوعة القواعد الفقھیة: أنظر )٦(
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على األحیاء،  حیث منع الدخول إلى المدن والخروج منھا، وحظر التجول، أو الحجر
وتحقیق التباعد االجتماعي، ومنع السفر، وفرض اإلجراءات الالزمة للتعامل بھا، إلى 
غیر ذلك من إجراءات، ویجب على الرعیة االلتزام واالنصیاع للقرارات الصادرة من 
الجھات المختصة؛ ألن كل ھذا یصب في تحقیق مصلحة الرعیة بحفظھا، عن طریق 

، للعمل على تطویق الفیروس، ومنع انتشاره، فتصرفات اإلمام إقامة المحاجر الصحیة
تصرف اإلمام على الرعیة منوط (منوطة بالمصلحة، عمًال بالقاعدة الشرعیة 

  )١(). بالمصلحة

  اطب اس

 طت ادة 

یجب على ولي األمر أن یحجر على أصحاب األمراض المعدیة الذي یخشى على -
 .الناس منھم

الحجر الصحي على بعض المرضى، إذا كانت المصلحة تدعو إلى  طاعتھ في-
الحجر علیھم، وال تجوز مخالفتھ؛ ألن فیھ مصلحة، وما كان فیھ مصلحة فإنھ 

 .تجب فیھ الطاعة
لولي األمر منع الدخول إلى البالد التي تحت والیتھ، أو الخروج منھا، عند وقوع -

 )٢(. ى الناسجائحة المرض المعدي إذا رأى تفاقم الضرر عل
لولي األمر األمر بالحجر الصحي على الرعیة، وعزل المرضى المصابین بمرض -

إذا تحقق المصلحة من الحجر علیھم، ویلزم طاعتھ ) ١٩كوفید(كورونا المستجد 
   )٣(. في ذلك حفاظًا على الصحة العامة

تاریخ تنفیذ إجراء الحجر الصحي في المملكة العربیة السعودیة باألمر الملكي ب-
یومًا، للحد من انتشار  ٢١یمنع التجول لمدة (ھـ وجاء بنص ٢٧/٧/١٤٤١

فیروس كورونا الجدید، باستثناء منسوبو القطاعات الحیویة من القطاعین العام 
 . )٤() والخاص، الذي یتطلب أعمالھم استمرارًا في أدائھا

فیروس، أو یجب عزل المریض المصاب بالفیروس، أما في حالة االشتباه بحمل ال-
ظھرت علیھ أعراض المرض أثناء الحجر الصحي، یجب علیھ التقید بتعلیمات 

                                      
وما یتعلق ) ١٩كوفید(فیروس كورونا المستجد "ان توصیات الندوة الطبیة الفقھیة الثانیة بعنو: أنظر )١(

مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، منظمة التعاون " بھ من معالجات طبیة، وأحكام شرعیة 
م جدة المملكة العربیة السعودیة، التوصیة ٢٠٢٠ابریل ١٦ھـ الموافق ١٤٤١شعبان ٢٣.اإلسالمي
  ).٥صـ(الرابعة 

  )٤٣صـ (علي بن عبد العزیز المطرودي، / ل الطبیة، د القواعد الشرعیة في المسائ: أنظر )٢(
  )٢٢٨ص(ولید بن راشد السعیدان،  االفادة الشرعیة في بعض المسائل الطبیة،: أنظر )٣(
  وكالة األنباء السعودیة  )٤(

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2050399 
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وزارة الصحة، وھي الجھة المفوضة من قبل ولي األمر في المملكة العربیة 
السعودیة في معالجة جائحة كورونا من الناحیة الطبیة، واإلشراف على المحاجر 

في ذلك على نظام المراقبة  مستندًا. )١(الصحیة، وما یرتبط بأمور العزل 
بتاریخ  ٤٧/الصحیة في منافذ الدخول، والصادر بمرسوم ملكي رقم م

 :ھـ والذي تنص على ما یلي٧/٨/١٤٣٣
یجوز للسلطة المختصة أن تضع تحت المالحظة : (المادة السادسة عشر

أي شخص یشتبھ في مرضھ یكون في رحلة دولیة قادمًا من منطقة موبوءة، 
ذلك أن تخضع ھذا الشخص للفحص الطبي، وأن تجري التحریات ویجوز لھا ك

الضروریة للتحقق من حالتھ الصحیة، وعند السماح لھ باالنتقال إلى منطقة 
أخرى، فإن علیھا إبالغ السلطة المختصة في المنطقة المنتقل إلیھا لتتولى 

جب متابعتھ، وتستمر ھذه المالحظة حتى نھایة حضانة المرض المشتبھ فیھ، وی
على السلطة المختصة عزل الشخص المشتبھ في مرضھ إذا رأت أن ھناك 

  )٢(). خطرًا بالغًا من انتقال العدوى إلى اآلخرین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
)1( https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-

2020-04-12-003.aspx    
    وزارة الصحة 

)2( https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-
ar/guideline-for-quarantine-and-isolation-ar  

  .المركز الوطني للوقایة من األمراض
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  املبحث الثاني

  .)١(درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل : قاعدة 

  اطب اول

  ردات ادة 

: دفعھ، ویقال: ه درءًا، ودرأهدرأت الشيء، یدرؤ: الدفع، یقال: لغة) الدرء(
  )٢(. تدارا القوم، بمعنى تدافعوا في الخصومة ونحوھا

  .دفع المفسدة، والعمل على رفعھا، وإزالتھا: والمراد بالدرء في القاعدة ھو
ھذا األمر : خالف المصلحة، یقال: جمع مفسدة، والمفسدة: لغة) المفاسد(

  .)٣(لصالح فیھ فساد، والفساد نقیض ا: مفسدة لكذا، أي
ھي كل ما یجده اإلنسان من ألم، وغم، ومضرة، أو ما كان : في االصطالح

  .)٤(سببًا لذلك 
  .)٥(قدمت الشيء خالف أخرتھ : التقدیم خالف التأخیر، یقال): مقدم(
مصدر جلب یجلب، بمعنى اإلتیان بالشيء، وسوقھ من : لغة ):جلب(

  .)٦(موضوع إلى آخر 
ا مصلحة، على وزن مفعلة، وھي كالمنفعة جمع مفردھ: لغة) المصالح(

في األمر مصلحة : وزنًا ومعنى، ومصدرھا الصالح، وھو الخیر والصواب، یقال
  .)٧(أي خیر، والصالح ضد الفساد 

ھي وصف ظاھر منضبط، یلزم من ترتیب الحكم على وفقھ، حصول : (اصطالحًا-
تًا، وسواء كان ذلك ما یصلح أن یكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم نفیًا أو إثبا

 .)٨() المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة
  

                                      
، رسالة في القواعد، )١/١٠٥(، األشباه والنظائر، ابن السبكي، )٩٠صـ(ظائر ابن نجیم، األشباه والن )١(

دفع المفسدة : المفسدة، والمصلحة، بلفظ: ووردت القاعدة بصیغة اإلفراد، أي) ١٦-١٥صـ(السعدي، 
   .أھم من جلب المصلحة

  ).درأ(مادة ) ١/٧٢(لسان العرب، ابن منظور، ) ٢(
  ).فسد(مادة ) ١/٢٦٨(المرجع السابق،  )٣(
  ).  ٣٢صـ(القواعد الصغرى، العز بن عبد السالم، : أنظر )٤(
  ).قدم(مادة ) ١٥/١٦٨(لسان العرب، ابن منظور،  )٥(
  ).جلب(مادة ) ١/٢٦٨(لسان العرب، ابن منظور،  )٦(
  ).٣٤٥صـ (المصباح المنیر، الفیومي، : ویراجع) صلح(مادة ) ٥١٧-٢/٥١٦(المرجع السابق  )٧(
  ).٢٩٥-٣/٢٩٤(اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، : أنظر )٨(
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ب اطا  

 ًدة إا   

أفادت ھذه القاعدة أن المصلحة تشتمل على جلب المنفعة، ودفع المضرة، 
فالشریعة اإلسالمیة مبناھا على ھذا األساس، فكل ما كان فیھ نفع سواًء كان بالجلب 

اآلالم والمضار،  ق الفوائد كان وسیلة إلیھ، أو بالدفع كاستبعادأو التحصیل، كاستحقا
فدرء المفاسد مقدم على جلب . )١(أو كان وسیلة إلیھ یعتبر مصلحة واجبة التحقیق 

المصالح عند اجتماعھما وتساویھا، وباألحرى عند رجحان المفاسد على المصالح، 
قال القرافي رحمة . )٢(مأمورات ألن اعتناء الشریعة بالمنھیات أشد من اعتنائھا بال

، )٣(" أجمعت األمة على أن المفسدة المرجوحة مغتفرة مع المصلحة الراجحة :" اهللا
وذلك أن األصل اذا تعارضت المصالح و المفاسد، و : "وقال ابن سعدي رحمة اهللا

المنافع و المضار، أو تكافأت، منع منھ، وصار درء المفاسد في ھذه الحال أولى من 
ب المصالح، فإن رجحت المصالح و المنافع على المفاسد و المضار، اتبعت جل

    )٤(". المصالح الراجحة 
في  تھدففالقاعدة تمثل مبدأ الوقایة خیر من العالج، و: وبناء على ما سبق

أساسھا إلى الحفاظ على النفس البشریة، وصیانتھا في كافة األوقات، وباألخص وقت 
 ).١٩كوفید جائحة كورونا( األزمات

  اطب اث

  ال ار دة 

  :ثبت اعتبار ھذه القاعدة بأدلة من الكتاب، والسنة، والمعقول
  :من القرآن الكریم: أوًال

 ﴾َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلمٍ ﴿: قولھ تعالى-

 ].١٠٨: األنعام[
  : وجھ الداللة

أن اهللا عز وجل نھى عباده المؤمنین أن یسبوا آلھة المشركین، ألنھ علم      
سبحانھ أنھم إذا سبوھا نفر الكفار عن اإلسالم، وازدادوا كفرا بسّبھم هللا تعالى، مع أن 

                                      
  ).٣/٥٩(، االبھاج، السبكي، )٣٣صـ(القواعد الصغرى، العز بن عبد السالم : أنظر )١(
  ).٢٨/١٢٩(مجموع فتاوي، ابن تیمیة، : أنظر )٢(
  ).١٣/٣٢٢(الذخیرة، القرافي  :أنظر) ٣(
  ).٨١صـ(عدي مجموع الفوائد واقتناص األوابد، الس: أنظر )٤(
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- ٢١٨  - 

 

سب آلھة الكفار فیھ مصلحة، وھي تحقیر دینھم، وإھانتھم لشركھم، وسب إلھنا مفسدة، 
  .)١(لمفاسد مقدم على جلب المصالح ودرء ا

: المائدة[ ﴾ُقْل أَتـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َما َال َيْمِلُك َلُكْم َضر�ا َوَال نـَْفًعا﴿: قولھ تعالى-

٧٦.[ 
  : وجھ الداللة

أن اهللا عز وجل قدم الضر على النفع؛ ألن دفع المفاسد أھم من جلب     
  . المصالح

ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس  ۖ◌ َنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َيْسأَلُو ﴿: قولھ تعالى-

 ].٢١٩: البقرة[ ﴾َوِإْثُمُهَما َأْكبَـُر ِمن نـَّْفِعِهَما

  : وجھ الداللة
أن اهللا سبحانھ تعالى حرم الخمر والمیسر على الناس، مع ما فیھما من      

، دفعًا للمفاسد المترتبة علیھا، من ذھاب العقل، المنافع، كحصول الربح ونحو ذلك
مما یدل على صحة تقدیم دفع .. والمال، والصد عن ذكر اهللا، والمخاصمة، وغیر ذلك

  .)٢(المفاسد على جلب المنافع 
  :من السنة: ثانیًا

ُكْم، َدُعوِني َما َتَرْكُت :َقاَل َعِن النَِّبيِّ   َأِبي ُھَرْیَرَة  ما أخرجھ البخاري َعْن
  .)٣(...." ِإنََّما َھَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبُسَؤاِلِھْم َواْخِتَلاِفِھْم َعَلى َأْنِبَیاِئِھم 

  : وجھ الداللة
یدل الحدیث الشریف على اعتناء الشرع بالمنھیات، فوق اعتنائھ      

في بالمأمورات، ألنھ أطلق االجتناب في المنھیات ولو مع المشقة في الترك، وقید 
امتثال األمر باالستطاعة، في حین أنھ  فعلق الرسول اهللا   )٤(المأمورات بالطاقة 

سد باب النھي كلھ، فلم یجزه أبدًا إال عند الضرورة، فاألمر باالجتناب أبلغ من 
، وعلى ھذا فإن أوامر الشرع تساوي المصالح، )٥(االقتصار على مجرد النھي

                                      
، الوجیز في فقھ السنة والكتاب العزیز، عبد )٢/١٨٤(تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، : أنظر )١(

  ).٢٦٥صـ(العظیم بدوي 
  ).١/٦٨(عز الدین بن عبد السالم، : قواعد األحكام في مصالح األنام: أنظر )٢(
ة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا كتاب االعتصام بالكتاب والسن) ٧٢٨٨(صحیح البخاري، ح : أنظر )٣(
.  
  ). ٩١صـ(األشباه والنظائر، ابن نجیم ) ١٣/٢٨٦(فتح الباري  :أنظر )٤(
  ).١٧٩صـ(األشباه والنظائر، السیوطي ، ) ٩١صـ( ،األشباه والنظائر، ابن نجیم )٥(
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بالغ الشرع في التحذیر من النواھي باجتنابھا كان وجعلت نواھیھ لدرء المفاسد، ولما 
  .في ھذا إشارة واضحة إلى العنایة بدرئھا عن العباد، و تقدیمھا على جلب المصالح

  :من المعقول: ثالًثا
إن درء المفاسد العظیمة من شأن العقالء والحكماء، لكون اھتمام العقالء بدفع -

 .)١(المفاسد أكثر من اھتمامھم بتحصیل المصالح 
أما جلب المصلحة فال یتحقق درء (إن درء المفاسد یتضمن جلب المصالح، -

المفسدة، وما یتحقق برعایتھ رعایة اآلخر یكون أولى، فكان درء المفسدة أولى 
 .)٢() من جلب المصلحة

إن للمفاسد سریانًا وتوسًعا لدى الناس كما ھو ملحوظ في الواقع، فمن الحكمة الحزم -
 .)٣(، ولو ترتب الحرمان من بعض المنافع في القضاء علیھا

راب اطا  

 ا  طا ر ا رازراءات ا دةا 

 ودا رد (او ور ١٩(  

ھذه القاعدة أصل في فقھ األولویات والموازنات، وتراعي وجوب األخذ بمبدأ 
وض حالیا سواًء أكان حجًرا منزلیا، أو الحجر في الحیطة، فالحجر الصحي المفر

األماكن المخصصة من قبل الدولة، أو عزل المرضى في المستشفیات، فیھ مصلحة 
معتبرة، خاصة كانت أو عامة، تتمثل في وقایة أفراد المجتمع من اإلصابة بھذا الفیروس 

وتفشیھ، وھي مصلحة  ، وحمایة البالد والعباد من خطر انتشاره،)١٩كوفید( كورونا 
الدین، النفس، والنسل، ( ضروریة؛ ألنھ یتوقف علیھا حفظ كلیة من الكلیات الخمسة 

، ولما كان حفظ النفس إنما یتحقق في ظل ھذا )٤(وھي حفظ النفس ) والمال، والعقل 
الظرف االستثنائي بااللتزام بكافة التعلیمات الصحیة، التي وضعتھا الدولة ممثلة في 

الصحة، َووزارة الداخلیة المتعلقة باإلجراء االحترازي الحجر الصحي، سواًء كان وزارة 
في البیوت، أو المحاجر الصحیة، أو المستشفیات، كان التقید بذلك واجًبا شرًعا، وفًقا 

  .لقاعدة درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح
  
  

                                      
  )١/٥(قواعد األحكام في مصالح األنام، عز الدین بن عبد السالم، : أنظر )١(
  )٧٥صـ(عبد المجید السوسوة ، / منھج فقھ الموازنات، د :أنظر )٢(
  )٢/٩٩٦(المدخل الفقھي العام، مصطفى الزرقا، : أنظر )٣(
، القواعد الفقھیة المتعلقة )١/٨(قواعد األحكام في مصالح األنام، عز الدین بن عبد السالم، : أنظر )٤(

، موجبات الحجر الصحي في الفقھ )٤٣٥ـص.  (باألمن وتطبیقاتھا في الفقھ اإلسالمي، حوامدي حمیدة
  )٥٥-٥٤صـ (اإلسالمي والتشریع الجزائري، بن ضیف اهللا رمزي 
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  اطب اس

  طت  ادة 

خول على مناطق الوباء، ومنع المصابین من االنتقال إلى منع األصحاء من الد -
، )١( مناطق األصحاء، وذلك لتطویق المرض وحصره، ومنعًا النتقال العدوى

وعلیھ فمن حق الدولة أن تحد من حركة المواطنین أو حتى إزالة أمالكھم التي 
 .قد تؤدي إلى نقل المرض عند وجود أمراض معدیة تنتقل باالتصال

مریض من السكن بین األصحاء فمن كان مبتلى بأمراض معدیة، یجوز منعھ منع ال -
 .)٢(من السكن بین األصحاء وال یجاور األصحاء 

الریاض، تبوك الدمام، : (ساعة یومیًا في أرجاء مدن) ٢٤(منع التجول على مدار  -
جدة الطائف القطیف الخبر : وكذلك في أرجاء محافظات) الظھران، الھفوف

استمرار منع الدخول إلیھا أو الخروج منھا، وذلك اعتباًرا من تاریخ كافة، مع 
ھـ وحتى إشعار آخر، وال یشمل منع الدخول والخروج الفئات ١٤٤١/ ٨/  ١٣

المستثناة من منسوبي القطاعات الحیویة في القطاعین العام والخاص، الذین 
بحسب ما ورد في تتطلب أعمالھم االستمرار في أدائھا أثناء فترة المنع، وذلك 

 .ھـ ١٤٤١/ ٧/ ٢٧وتاریخ  ٤٥٩٤٢األمر الملكي الكریم رقم 
الشریبات، بني (منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحیاء  -

بالمدینة المنورة، ابتداًء من ) ظفر، قربان، الجمعة، جزء من اإلسكان، بني خدرة
م وحتى إشعار ٢٠٢٠أبریل  ١٠ھـ الموافق ١٤٤١شعبان  ١٧الیوم الجمعة 

 )٣( .آخر
في ) الفیصلیة، والفاضلیة(تطبیق إجراءات احترازیة صحیة إضافیة بعزل حیي  -

محافظة األحساء، ومنع الدخول إلیھما أو الخروج منھما، ومنع التجول فیھما 
  (٤) .ساعة، وذلك اعتبارًا من الیوم وحتى إشعار آخر) ٢٤(على مدار 

صامطة والدایر، ومنع : ساعة یومیًا في محافظتي) ٢٤( منع التجول على مدار -
الدخول إلیھما أو الخروج منھما اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا، من الیوم 

  (٥) .الجمعة، وحتى إشعار آخر

                                      
القواعد الفقھیة الناظمة ) ٥/٢٢٥(منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري، حمزة محمد قاسم ، : أنظر )١(

الفقھیة المتعلقة بالطب الوقائي ، األحكام )٢٥صـ(للممارسة الطبیة وتطبیقاتھا ، عاطف محمد حسین أبو ھربید 
  ).٦٣١- ٦٣٠صـ. (علي محمد الصیاد/ د): دراسة فقھیة طبیة مقارنة(بین األصالة والمعاصرة 

  ).١/٣٤٥(فقھ السنة ، السید سابق، ، : أنظر )٢(
)3(  https://www.spa.gov.sa/2072349   
)4(  https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2076052   
)5( https://www.spa.gov.sa/2075768 
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- ٢٢١  - 

 

  املبحث الثالث

   )١(قاعدة ما مل يتم الواجب إال به فهو واجب  

  :وردت ھذه القاعدة بصیغ متقاربھ منھا

 .)٢(صل الى الواجب اال بھ فھو واجب ما ال یتو-
 .)٣(ما ال یحصل الواجب اال بھ فھو واجب -
 . )٤(ما ال یتم االمر اال بھ یكون مأمور بھ -

  اطب اول

  ن ردات ادة 

  .اسم موصول عائد على ما ھو خارج عن ماھیة الواجب) ما(
صد الشارع من أي ال یوجد الشيء ویصح وجوده بما بتوافق مع مق) ال یتم(

  .تشریعھ وتحقیقھ إال بتوفر مقدماتھ
  . )٥(ثبت ولزم : الالزم یقال وجب الشيء وجوبًا، أي: لغة) الواجب(

ما اقتضى الشرع (، وعرف أیضًا )٦() ما توعد بالعقاب على تركھ( :اصطالحًا
  .)٧() فعلھ اقتضاًء جازمًا

ده على غیره أیضًا، ال یوجد مع عدمھ، وإن توقف وجو: أي) إال بھ فھو واجب(
      )٨(. باإلضافة إلى عدم ذلك الشيء ال مطلقًا: فالقصر في قول إال بھ إضافي، أي

                                      
، الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، )١/٢٣٥(المنثور في القواعد، الزركشي، : أنظر )١(

  ) .٦٢-٢/٥٩(القرافي 
  ).٦٦صـ(المستصفى، الغزالي،  )٢(
  ). ١/٢٦٨(إرشاد الفحول، الشوكاني : أنظر )٣(
، ) تحریر لمسائلھ ودراستھا دراسة نظریة تطبیقیة(المھذب في علم أصول الفقھ المقارن : أنظر )٤(

  ) .١/٢٢٠(د النملة عبد الكریم بن علي بن محم
  ).وجب(مادة ) ١/٧٩٣(لسان العرب، ابن منظور، : أنظر )٥(
  ).١/١٣٤(اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، : أنظر )٦(
  ).٢/٨١٤(التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ، علي بن سلیمان المرداوي ،: أنظر )٧(
  ).٢٥٠صـ (شرح الجالل على جمع الجوامع، : أنظر )٨(
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- ٢٢٢  - 

 

ب اطا  

ًدة إا   

": الوسائل لھا حكم المقاصد"ھذه القاعدة أصولیة عظیمة، متفرعة عن قاعدة  
ھو مقدور علیھ للمكلف، فھو واجب، والمراد من القاعدة أنَّ ما ال یتم الواجب إال بفعلھ و

فالقاعدة تنص على أن الوسائل التي یتوصل بھا إلى فعل الواجب الذي في ذمة المكلف، 
وھذه الوسائل متمثلة في األسباب، والشروط، وانتفاء الموانع، وما عداھا مما ال یتم 

   )١(. الواجب إال بھ فھي واجبة

  اطب اث

رل ادةا  

  :ثبت اعتبار ھذه القاعدة بأدلة من الكتاب، والسنة، واالجماع، والمعقول
  :من القرآن الكریم: أوًال

 ﴾فـَثَبََّطُهمْ َولَِٰكن َكرَِه اللَُّه انِبَعاثـَُهْم  ،ُعدَّةً َوَلْو َأرَاُدوا اْلُخُروَج َألََعدُّوا َلُه ﴿: قولھ تعالى-

 ].٤٦: التوبة[
  :وجھ الداللة

تعالى المتخلفین من المنافقین عن الخروج للجھاد وعابھم على ذم اهللا سبحانھ و
عدم فعلھم لما ال یتم الخروج اال بھ من اخذ العدة للجھاد فدل ذلك على ان ما ال یتم 

  . )٢(الواجب اال بھ فھو واجب یعاقب ویذم تاركھ شرعا 
  :اإلجماع: ثانیًا

بھ فھو واجب، قال ابن استقر رأي جمھور الفقھاء على أن ماال یتم الواجب إال 
ما ال یتم الواجب إال بھ كقطع المسافة في الجمعة، الحج، : (–رحمة اهللا علیھ  –تیمیة 

  .)٣() ونحو ذلك، فعلى المكلف فعلھ باتفاق المسلمین
  : من المعقول: ثالثًا

إن الواجب ال یمكن امتثالھ إال بھ یكون واجبًا تبعًا لتحقیق المأمور، ولو لم یجب 
لوجوب عن المأمور بھ بال دلیل ناسخ، وھذا لیعود على األوامر بالترك واإلبطال، لسقط ا

إن التكلیف . وحقھا السمع واالمتثال، فلزم أن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب
بالمشروط دون الشرط محال، لعدم اإلمكان من الجمع بین النقضین، ولكان مكلفًا بالفعل 

فمادام أن الفعل المأمور بھ . حیل وجوده عند عدم الشرطولو مع عدمھ، فالمشروط یست

                                      
، الوجیز في ایضاح )١٨٢- ١٨١صـ(الوجیز في شرح القواعد الفقھیة، عبد الكریم زیدان، : ظرأن )١(

  ).١/٣٩٣(قواعد الفقھیة الكلیة، محمد صدقي البورنو 
  ).١٠/٢١٤(، التحریر والتنویر، ابن عاشور، )٨/١٥٦(الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،  )٢(
  ).٢٠/١٢٠(مجموع الفتاوي، ابن تیمیة،  )٣(
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- ٢٢٣  - 

 

یتوقف صحتھ على شرط، فال یقع االمتثال الصحیح إال بفعل ذلك الشرط لتوقف الفعل 
   )١(. على أسبابھ التي ال یتحقق إال بھا

راب اطا  

 ا  طا ر ا رازراءات ا دةا 

   ) ١٩ور ود (ود ار ا

إن حفظ النفس مقصد من مقاصد الشریعة الضروریة، ومن ثم كان واجب 
التحقق، ولما كان الحجر الصحي بجمیع صوره ھو الوسیلة الموصلة لتحقیق ھذا 

. أخذ حكمھ فكان واجبًا) ١٩كوفید(المقصد، وھو حفظ النفس من ھذه الجائحة كورونا 
إن التقّید بالحجر الصحي وما یستلزمھ من المكوث في البیوت، وبناًء على ذلك ف

والمحاجر الصحیة، والعزل، في ھذه الظرفیة االستثنائیة، ھو استجابة ألمر الشارع 
وعدم التقّید بھ مخالفة ألمر . الحكیم، ومن ثم فھو عبادة، شریطة صالح النیة والقصد

  . )٢(الشارع، موجبة لإلثم العظیم

  

  س طب اا

  طت ادة 

االلتزام بالحجر الصحي المنزلي ھو الوسیلة لتحقیق واجب حفظ النفس من وباء -
 .أخذ حكمھ، فكان واجبا ) كورونا المستجد(

الحالة المخالطة لحالة مؤكدة بطریقة غیر مباشرة یتم : الحجر الصحي في المنزل-
 .تطبیق العزل المنزلي

مؤقًتا من وإلى عدد من الدول للسیطرة والحد من تعلیق سفر المواطنین والمقیمین -
 )٣(" كورونا"انتشار فیروس 

یتم تقییم األشخاص العائدین من خارج المملكة من قبل الممارسین الصحیین في -
المنافذ ویتم نقلھم إلى الحجر الصحي أو العزل الطبي حسب وجود األعراض 

 .لدیھم وحسب تقییم المخاطر

                                      
عبد المجید عبد العزیز / د: ما ال یتم الواجب اال بھ فھو واجب، اعداد) ١/١٩٨(نھایة السول : أنظر )١(

  .الصویغ
  بشأن جائحة كورونا   بالمملكة العربیة السعودیة  قرار ھیئة كبار العلماء: أنظر )٢(

 https://themwl.org/ar/node/37165                                      
)3(  https://www.spa.gov.sa/2044469    
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- ٢٢٤  - 

 

مخصصة إجراًء احترازیًا لألشخاص القادمین من خارج  الحجر الصحي في منشأة -
یوما، حتى لو أتموا الحجر في دولة أخرى، وال یكون لدیھم  ١٤المملكة لمدة 

 )١(أعراض وال ینطبق علیھم تعریف االشتباه في وقت تطبیقھ
اعتماد الئحة الحد من التجّمعات التي تسھم في تفشي ونقل فیروس كورونا -

والعقوبات المقررة بحقھا تھدف الالئحة إلى فرض التباعد  وتصنیف المخالفات
االجتماعي وتنظیم التجمعات البشریة التي تكون سببًا مباشرًا لتفشي فیروس 
كورونا المستجد، والحد منھا بما یضمن الحیلولة دون تفشي الفیروس وفقد 

األمر الملكي  وقد تم اعتمادھا بناء على الفقرة الثانیة من. السیطرة علیھ واحتوائھ
ھـ، صدرت موافقة صاحب السمو الملكي ١٤٤١/٩/٦وتاریخ ) ٥٨٤/ أ(رقم 

 . )٢(وزیر الداخلیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
   المركز الوطني للوقایة من األمراض )١(

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-
for-quarantine-and-isolation-ar/  

)2(  https://www.spa.gov.sa/2083534 
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- ٢٢٥  - 

 

  املبحث الرابع

  .)١(قاعدة الضرر يزال  

بالنظر في كتب القواعد الفقھیة یالحظ أن بعض المؤلفین في ھذا الفن،        
  .)٢("ال ضرارال ضرار و: "عبر عن ھذه القاعدة بلفظ

ولاب اط  

  ن ردات ادة 

النقصان، ویأتي أیضًا : خالف النفع وضده، والضرر: الضرر: لغة) الضرر(
  .)٣(بمعنى القحط، والشدة، والبأس، والھزال، والضیق 

ھو كل ایذاء یلحق الشخص سواء أكان في مالھ، أو جسمھ، أو  :اصطالحًا
اإلخالل بمصلحة مشروعة للنفس، أو الغیر تعدیًا، أو ": أو ھو.  )٤(عرضھ، أو عاطفتھ 

  . )٥("تعسفًا، أو إھماًال 
الزوال الذھاب واالستحالة واالضمحالل، زال الشيء عن مكانھ : لغة) یزال(

  . )٦(یزول زوًال، وإزالة غیره، وزاولھ عالجھ والمزاولة معالجة الشيء
ھا، ولم یخرج استعمالھم لھذا لم یورد الفقھاء تعریفًا ل: في االصطالحاإلزالة 

  . المصطلح عن المعنى اللغوي
وبالنظر لما سبق لمعنى اإلزالة، یالحظ أن معنى اإلزالة ھو اإلذھاب والتحول 

  .أقرب بموضوع البحث

ب اطا  

  ًدة إا   

ھذه القاعدة من أھم القواعد الكبرى في الفقھ االسالمي فھي تؤكد على ھدف 
یعة اإلسالمیة وھو تحقیق مصلحة العباد في الدنیا واألخرة ودرء المفسدة عنھم، الشر

والضرر ال یتفق معھا ألنھ ظلم ومفسدة وایذاء اوجبت الشریعة ازالتھ بتقریر ھذه 
  .القاعدة

                                      
  ). ١٧٦-١٧٣ص(الشباه والنظائر، السیوطي، ، ا)٨٧-٨٥: (ابن نجیم، األشباه والنظائر)١(
، شرح القواعد الفقھیة، مصطفي الزرقا، )١/٤٢(درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حیدر،  )٢(
)١٦٥.(  
  ).ضر(مادة ) ٤/٣٨٢(لسان العرب، ابن منظور،  )٣(
دراسة مقارنة، د  :نظریة الضمان أو أحكام المسئولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ اإلسالمي: أنظر )٤(

  ).٢/٩٩١(، المدخل الفقھي العام، مصطفي الزرقا ، )٢٣(، وھبة الزحیلي
  ).٩٧ص(، الضرر في الفقھ االسالمي، أحمد موافى: أنظر )٥(
  ).زول(مادة ) ١١/٣١٣(لسان العرب، ابن منظور،  )٦(
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- ٢٢٦  - 

 

أسلوب خبري في معنى االنشاء یأخذ صیغة " الضرر یزال " ان نص القاعدة 
  .المر بإزالة الضرر بتقریر ھذه القاعدةالطلب المؤدي الى الوجوب، فیحقق ا

والمراد برفع الضرر وإزالتھ ھو محو آثاره المترتبة علیھ من ایذاء للبدن او 
اتالف للمال الى غیر ذلك، وإال فالضرر أمر معنوي ال یتصور ازالتھ و اثباتھ إال 

  . )١(باقتران الضرر بالفعل و بظھور اثاره المحدثة لألضرار 
ذه القاعدة في إرساء المفاھیم الصحیة السلیمة من خالل معالجتھا وتظھر أھمیة ھ

بضبط كل التصرفات الفردیة ) ١٩كوفید(للضرر الحاصل من تفشي وباء كورونا 
والمجتمعیة بفرض الحجر الصحي بجمیع أنواعھ بما یحقق رفع الضرر باتخاذ كافة 

من وجود خطر حقیقي یھدد اإلجراءات الوقائیة الحازمة والعالجیة التي تحمي االنسان 
  .أمنھ الصحي

  اطب اث 

  ال ار دة  

على أساس شرعي من القرآن الكریم، والسنة " الضرر یزال"بنیت قاعدة 
  :النبویة، واإلجماع، والمعقول

  :أوًال من القرآن الكریم

 ].٢٣١: البقرة[ ﴾اتُْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِّتَـْعَتُدو  َوَال ﴿: قال تعالى-

 ].٢٣٣: البقرة[ ﴾ۚ◌  ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدهِ  َال ﴿: ومنھا قولھ تعالى-

 ﴾ۗ◌  َوِإن تـَْفَعُلوا فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكمْ  ۚ◌ َوَال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَال َشِهيٌد ﴿: وقولھ تعالى-

 ].٢٨٢: البقرة[

  : وجھ الداللة
ت السابقة عن الضرر والحاقة بالغیر وقد تضمنت األمر بإزالة الضرر نھت اآلیا

  . )٢(بعد وقوعھ الن العلھ واحدة وھي دفع الضرر عن الناس وجلب المصالح لھم 

                                      
بي، الجمعیة العلمیة ، كتاب الفقھ الط)١٧٩صـ(شرح القواعد الفقھیة، مصطفي أحمد الزرقا : أنظر )١(

  ) .٣١صـ(السعودیة للدراسات الطبیة الفقھیة  
  ).١١/١٤٠(مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي، : أنظر )٢(
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- ٢٢٧  - 

 

  :من السنة النبویة: ثانیًا
َوَلا  َضَرَر َقَضى َأْن َلا َأنَّ َرُسوَل اِهللا :" ،ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت   َعْن

  )١(."ِضَراَر
  :وجھ الداللة

نص ھذا الحدیث على نفى الضرر وتحریمھ وھو متضمن ومستلزم لرفع 
  . )٢(الضرر وازالتھ بعد وقوعھ، وقد عد الفقھاء ھذا الحدیث دلیال واصال لھذه القاعدة 

  :من اإلجماع: ثالثًا
أجمع العلماء على تحریم الضرر والضرار وھذا اإلجماع مفھوم وثابت من 

ومذاھبھم التي قالوا فیھا بتحریم الضرر والضرار بالمسلمین أو إلحاق  خالل أقوالھم
األذى بھم، كما یدل ذلك استعمالھم لھا واحتجاجھم بھا وعدھا من أحد القواعد الخمس 

  . )٣(التي تدور علیھا الشریعة 
  :من المعقول: رابعًا

عنھم  إن الشریعة مبنیة على تحصیل مصالح العباد وتكمیلھا، ودرء المفاسد
وتقلیلھا بحسب اإلمكان، ونفي الضرر والمنع من إحداثھ، ورفعھ بعد وقوعھ، فیھ تحقیق 

  . )٤(لمصالح الخلق ودفع المفاسد عنھم 

راب اطا  

 ا  طا ر ا رازراءات ا دةا 

 ودا رد(او ورو ١٩(  

عدة التدابیر الوقائیة االحترازیة في معالجة تفشي وانتشار الفیروس تمثل ھذه القا
كورونا المستجد والحجر الصحي صوره من ازالة الضرر بالمحافظة على البیئة 

ولما كان عدم االلتزام بالحجر الصحي المفروض یترتب علیھ . الصحیة في المجتمع
فشي المرض كورونا المستجد االضرار بالنفس وبالغیر وقد یؤدي الى التھلكة بسبب ت

كان محرما، وكان التقید بھ واجب والمكوث في البیت امر ضروري دفعا للضرر 
فدفع الضرر قبل . الحاصل من الخروج من البیت مظنة حمل الفیروس وانتقالھ إلى الغیر

  .)٥(الوقوع اولى من دفعھ وإزالتھ بعد الوقوع 

                                      
  .أبواب األحكام، باب من بنى ِفي حقھ ما یضر بجاره) ٢٣٤٠(أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، ح  )١(
  ).٨٥(ابن نجیم، ، االشباه والنظائر، )٨٣ص(األشباه والنظائر، السیوطي،  )٢(
قواعد األحكام ) ٦/١٠٥(، المحصول، فخر الدین الرازي، )١٤/٩١(المبسوط، السرخسي، : أنظر )٣(

  ).١/٦١٠(، روضة الناظر، ابن قدامة، )١/١٠٠(في مصالح األنام، عز الدین بن عبد السالم، 
  ).٣/١١(اعالم الموقفین، ابن قیم الجوزیة، : أنظر )٤(
  ).٢٥٢صـ(فقھیة، على الندوي، القواعد ال: أنظر )٥(



تطبیقات الحجر الصحي : " لألنفس تأصیل القواعد الفقھیة المقررة للحجر الصحي احترازًا وحفظًا
  "نموذجًا) ١٩كوفید (في زمن جائحة كورونا   في المملكة العربیة السعودیة

  

- ٢٢٨  - 

 

  اطب اس

  طت ادة 

الطة المریض مرضا معدیا لألصحاء، ویجب الحجر علیھم لمنع الضرر یمنع مخ -
)١( . 

تعمیم اإلجراءات الوقائیة لدفع االصابة باألمراض المعدیة ودفع انتشار االمراض  -
 .بقدر االستطاعة كالحجر الصحي على المرضى و الحاملین للمرض

مایة وضع المریض بالمرض المعدي في مناطق عزل مخصصھ دفعا للضر وح -
 .)٢(لمجتمع من انتشار األمراض 

 من مساء الثالثة الساعة من ابتداء لیكون جدة محافظة في التجول منع موعد تقدیم -
  .منھا والخروج الدخول وتعلیق األحد الیوم

رمضان  ٣رفع منع التجول جزئیا في جمیع مناطق المملكة ابتداء من الیوم األحد  -
رمضان  ٢٠م، وحتى یوم األربعاء ٢٠٢٠ل أبری ٢٦ھـ الموافق ١٤٤١المبارك 

م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى ٢٠٢٠مایو  ١٣ھـ الموافق ١٤٤١
ساعة، في ) ٢٤(الخامسة مساء، مع اإلبقاء على منع التجول الكامل على مدى 

  .)٣(كل من مدینة مكة المكرمة واألحیاء التي سبق اإلعالن عن عزلھا 

  
  
  
  

  

                                      
  ).٣٣٦صـ(احمد محمد كنفان، / الموسوعة الطبیة الفقھیة، د: أنظر )١(
صـ (عاطف محمد حسین أبو ھربید  القواعد الفقھیة الناظمة للممارسة الطبیة وتطبیقاتھا،: أنظر )٢(

٢٣-٢٢.(  
)3( https://www.spa.gov.sa/2078970. 
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- ٢٢٩  - 

 

  املبحث اخلامس

   )١(عدة الضرر يدفع بقدر االمكان قا 

  اطب اول

  ن ردات ادة

ھو اإلزالة بقوة، دفعھ یدفعھ دفعا، والدفع إذا عدى بمعنى اقتضى : لغة )الدفع(

: سورة المعارج[مَِّن اللَِّه ِذي اْلَمَعارِجِ   لَْيَس َلُه َداِفعٌ : معنى الحمایة نحو قولھ تعالى

ویشمل الدفع صرف الشيء قبل الورود وأیضًا صرفھ بعد الورود .  )٢(حاٍم : أي] ٣ -٢
)٣(.  

من قدرت على الشيء اي قویت علیھ وتمكنت منھ : لغة القدرة) قدر اإلمكان(
 . )٤(واالسم المقدرة 

  .)٥()تمكن الحي من الفعل وتركھ باإلرادةفھي الصفة التي : (في االصطالحأما 

  

ب اطا  

 ًدة إا   

أفادت ھذه القاعدة وجوب السعي إلى منع أي فعل یقضي إلى وقوع الضرر یقینًا 
أو ظنًا، فالضرر یجب دفعھ شرعًا قبل وقوعھ إن أمكن ذلك؛ ألن الوقایة خیر من 

ضرر أصًال وإال یدفع بقدر االستطاعة، ألن  العالج، فإذا وقع وجب دفعھ بدون إحداث

فَاتـَُّقوا اللََّه َما  : ، قال تعالى )٦(التكلیف الشرعي مقترن بالقدرة على القیام بالفعل 

َنُفِسُكمْ  ًرا ألِّ  ]١٦: سورة التغابن[  اْسَتطَْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوأَنِفُقوا َخيـْ

                                      
، الوجیز في ایضاح قواعد الفقھ )٢٧ص) (٣٢(وزارة العدل، ماده  مجلة االحكام العدلیة،: أنظر )١(

  ).٢٥٦ص(الكلیة، محمد صدقي البورنو، 
  ).١٧٠ص(الراغب األصفھاني،  المفردات في غریب القرآن،: أنظر)٢(
  ).٤٥٠ص(الكلیات، أبي البقاء، : أنظر )٣(
  ).قدر(مادة ) ٥/٧٦(ابن منظور، لسان العرب،  )٤(
  ).٢٢١ص(التعریفات، الجرجاني،  )٥(
القواعد واألصول الجامعة والفروق ) ٢٠٧ص(شرح القواعد الفقھیة، مصطفي أحمد الزرقا،: أنظر )٦(

  ).١٩(والتقاسیم البدیعة النافعة، السعدي 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura70-aya3.html
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  "نموذجًا) ١٩كوفید (في زمن جائحة كورونا   في المملكة العربیة السعودیة

  

- ٢٣٠  - 

 

  اطب اث

  رل ادةا  

  : یستدل على مشروعیة القاعدة بأدلة من القران الكریم، والسنة النبویة
  :من القران الكریم: أوًال

ًرا  : قول اهللا تعالى فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوأَنِفُقوا َخيـْ

َنُفِسُكمْ   ]١٦: سورة التغابن ألِّ

مور بتقوى اهللا بقدر طاقتھ وجھده، ویتحقق األمر أن المسلم مأ :وجھ الداللة
باتقاء اهللا ھنا باتخاذ كافة الوسائل والتدابیر الكفیلة بمنع الضرر وفقا لما تقتضیھ 

والمصلحة ھنا اقرار االجراء االحترازي بفرض الحجر الصحي لدفع جائحة . المصلحة
خیر من ازالتھ بعد  كورنا المستجدة فالعمل على الوقایة والتحرز من وقوع الضرر

  . )١(وقوعھ 

راب اطا  

 ا  طا ر ا رازراءات ا دةا 

را  ودد(او ور ١٩(  

إن دفع الضرر الذي تقرره القاعدة یستلزم الحیلولة دون وقوع الضرر على  
اءات و االحتیاط الكفیلة بدفع الضرر المتمثل صحة الفرد و الجماعة باتخاذ كافة االجر

سواء كانت عن طریق القیام بأفعال تؤدي إلى ) ١٩كوفید (في المرض الفتاك كورونا 
الحیلولة دون وقوع الضرر المتمثل في انتشار المرض، او االمتناع عن أفعال قد تؤدي 

دأ اساسیا للوقایة من إلى الضرر ، واذا ادركت القاعدة على وجھھا الصحیح فأنھا تعد مب
انتشار المرض و العدوى قبل و قوعھا فكان اتخاذ اجراء الحجر الصحي مناسب للتحكم 

  .)٢(في خطورة التفشي و االستفحال 

                                      
  )١٤صـ(ربید القواعد الفقھیة الناظمة للممارسة الطبیة، عاطف محمد حسین أبو ھ )١(
 –ندوة تطبیق القواعد الفقھیة على المسائل الطبیة، نظمتھ الشؤون الصحیة بمنطقة الریاض : أنظر )٢(

  )٢٦صـ(إدارة التوعیة الدینیة، 
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- ٢٣١  - 

 

  اطب اس

  طت ادة 

انتشار االمراض المعدیة خطر على المجتمع ولذا یجب الحجر على من ابتلي بھا  -
 .)١(فعا للضرر عن غیره حتى یثبت شفاؤه منھا، د

الحجر على بعض المخالطین لھؤالء المرضى وذلك لحمایة المجتمع بدفع انتشار  -
 .)٢(العدوى وتفشي الوباء 

یجب الحجر الصحي على من اصیب بمرض معد قد تسري العدوى بھ الى  -
فمن اسالیب مكافحة ھذا ) ١٩كوفید(االصحاء وھذا ھو الحال في مرض كورونا 

جر الصحي وھو عزل المریض عن بقیة االصحاء طیلة فترة المرض الح
حضانة المرض، ووضعھ تحت الرقابة الطبیة الدقیقة الى ان تنتھي ھذه الفترة 

 . )٣(فالضرر الحاصل البد من دفعھ بقدر اإلمكان 
لمدة  -إال في الحاالت االستثنائیة  -تعلیق الرحالت الجویة الدولیة للمسافرین  -

رجب  ٢٠ًرا من الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم األحد أسبوعین، اعتبا
میالدیة، واعتبار ذلك إجازة رسمیة  ٢٠٢٠مارس  ١٥ھجریة الموافق ١٤٤١

استثنائیة للمواطنین والمقیمین الذین لم یتمكنوا من العودة بسبب تعلیق الرحالت، 
لك في أو تم تطبیق الحجر الصحي علیھم بعد عودتھم إلى المملكة سواء كان ذ

. مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجھوا منھا بعزل أنفسھم في منازلھم
وقد جاء ھذا القرار وفًقا لإلجراءات الوقائیة واالحترازیة الموصي بھا من قبل 
الجھات الصحیة المختصة في المملكة، في إطار جھودھا الحثیثة للسیطرة على 

 ).١٩كوفید (فیروس كورونا الجدید 
من الحرص على حمایة صحة المواطنین والمقیمین وضمان سالمتھم، وانطالًقا 

وبناًء على إعالن منظمة الصحة العالمیة وباء فیروس كورونا الجدید 
دولة حتى  ١١٧جائحة عالمیة، حیث ظھرت عدوى الفیروس في ) ١٩كوفید(

  .)٤(اآلن 
لى صفوي من سیھات جنوبا إ(تعلیق الدخول والخروج من محافظة القطیف مؤقًتا  -

وفًقا لإلجراءات الصحیة االحترازیة الموصي بھا من قبل الجھات ) شماال

                                      
  )٢١٩صـ(االفادة الشرعیة في بعض المسائل الطبیة، ولید بن راشد السعیدان،  :أنظر )١(
  )٣٣٦صـ(كنفان،  احمد محمد/ د: الموسوعة الطبیة الفقھیة )٢(
 –ندوة تطبیق القواعد الفقھیة على المسائل الطبیة، نظمتھ الشؤون الصحیة بمنطقة الریاض : أنظر )٣(

صـ (، الفقھ الطبي، الجمعیة العلمیة السعودیة للدراسات الطبیة الفقھیة، )١١٦صـ(إدارة التوعیة الدینیة، 
٣٣.(  

)4(  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2047470 
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- ٢٣٢  - 

 

) ١١(الصحیة المختصة، ونظًرا ألن جمیع الحاالت اإلیجابیة المسجلة الـ 
ھي من سكان  covid19اإلحدى عشرة حالة الحاملة لفیروس كورونا الجدید 

لمنع انتشار الفیروس  محافظة القطیف، وحیث أن الممارسات المعمول بھا دولیًا
تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فیھ حاالت اإلصابة، 
ولضرورة األخذ بكافة اإلجراءات الصحیة الوقائیة الموصي بھا لمنع انتشار 

  .)١(الفیروس بإذن اهللا

  
  
  
  

                                      
)١(  

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2044277  
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- ٢٣٣  - 

 

  املبحث السادس

  .)١(قاعدة يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام  

  لاطب او

ردات ا ندة  

  .)٢(مصدر التحمل وھو حمل الشيء في مشقة مع المصابرة علیھ ) یتحمل(
  .ھو األذى الذي یصیب فردا واحدا او فئة قلیلھ من المجتمع): الضرر الخاص(
االذى الذي یصیب عامة الناس أو بلد من بلدانھم أو جماعة ): الضرر العام(

  .عظیمة منھم

ب اطا  

 ًدة إا  

افادت القاعدة انھ في حالة اجتماع ضررین احداھما عام واالخر خاص وال 
یمكن دفعھما الى بارتكاب احداھما ففي ھذه الحالة یدفع الضرر العام وان استلزم ذلك 
ایقاع الضر الخاص، ألنھ یتحمل في سبیل دفع الضرر العام فھذه القاعدة متعلقة بالكم 

ر من حیث الكثرة والقلة فیتحمل الواقع على القلة من اجل مصلحة الواقع علیھ الضر
أعظم وھي دفع الضرر العام ألن المصلحة الكلیة العائدة الى عموم الناس اھم رعایتھا 
من المصلحة الجزئیة وعلى ھذا فرض الحجر الصحي ھو من باب تحمل عبء الحجر 

  . )٣(على فئات من الناس لحمایة العامة  

ب اطثا  

ل اًر دة  

  :یستدل على مشروعیة ھذه القاعدة بأدلة من السنة النبویة
الناھیة عن كل ما  األصل في ھذه القاعدة األحادیث الواردة عن الرسول 

  :یترتب علیھ ضرر بالجماعة منھا

                                      
مادة ) ١/٣٦(درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حیدر، ) ٨٧ص(ابن نجیم،  األشباه والنظائر،)١(
)٢٦.(  
  ).حمل(مادة ) ١١/١٧٤(لسان العرب، ابن منظور،  )٢(
غمز عیون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر، الحموي، شرح القواعد الفقھیة ، مصطفي : أنظر )٣(

  ) .١٩٧صـ(أحمد الزرقا  
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- ٢٣٤  - 

 

قَّاُه َفاْشَتَرى ِمْنُھ اْلَجَلَب َفَمْن َتَل َلا َتَلقَُّوا :"َقاَل ، أن رُسوَل اِهللا حدیث أبي ھریرة -
 .)١( "َفِإَذا َأَتى َسیُِّدُه السُّوَق َفُھَو ِباْلِخَیاِر

 .)٢("ِإلَّا َخاِطٌئ  َیْحَتِكُر َلا :"َقاَل ما أخرجھ مسلم، بسنده َعْن َرُسوِل اِهللا -
 .)٣(. "..ِللرُّْكَباِن  التََّلقِّي َنَھى َعِن  َأنَّ َرُسوَل اِهللا   : "َأِبي ُھَرْیَرَة   َعْن-

  :وجھ الداللة
نھى رسول اهللا عن جملھ من التصرفات یترتب على إنفاذھا اضرار بمصلحة 
الجماعة والنھي یقتضي التحریم، والحكمة من التحریم ھوا ازالة الضرر عن الجماعة، 
الن المصلحة تقتضي ان ینظر للجماعة دون الفرد، فمصالح العامة مقدمة على المصالح 

  .)٤(ھي الوارد في األحادیث الخاصة بدلیل الن

راب اطا  

 ا  طا ر ا رازراءات ا دةا 

 را ودد(او ورو ١٩(  

ھذه القاعدة تقرر ان الضرر الخاص ینبغي تحملھ في سبیل دفع الضرر العام 
س اھم في رعایتھا من المصلحة الجزئیة الن المصلحة الكلیة العائدة الى عموم النا

  .الخاصة المتمثلة في الحد من تحركاتھم وعدم المخالطة
فالضر الحاصل للمرضى بالعزل یمكن ان یتحمل في جانب دفع الضرر الناتج 
عن تركھم یخالطون المجتمع حیث یمكن ان یتسبب في تقشفي الوباء في عموم الناس 

)٥(.  

                                      
  .كتاب البیوع، باب تحریم تلقي الجلب) ١٥١٩(أخرجھ مسلم، ح  )١(
  .كتاب البیوع، باب تحریم االحتكار ِفي اْلأقوات) ١٦٠٥(أخرجھ مسلم، ح  )٢(
  .كتاب البیوع، باب تحریم بیع الرجل على بیع أخیھ وسومھ على سومھ) ١٥١٥(أخرجھ مسلم، ح  )٣(
  ).١٠/١٦٣(، صحیح بشرح النووي )٢/٣٥٠(الموافقات، الشاطبي : أنظر )٤(
اإلفادة الشرعیة، ولید بن ) ٤/١٣٦(غمز عیون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر، الحموي،  )٥(

، القواعد الفقھیة المتعلقة باألمن وتطبیقاتھا في الفقھ اإلسالمي، حوامدي )٢٢٩صـ(راشد السعیدان 
  ).٤٨٥(حمیدة،
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  اطب اس

  ة اد اطت 

،  )١(یجوز الحجر على اصحاب االمراض المعدیة حفاظا على صحة عامة الناس -
الن مخالطتھم للناس توجب ضررا عاما وحجرھم ضرر خاص، والضرر العام 

 .مقدم على الضرر الخاص
یوما، حتى لو  ١٤الحجر احترازیًا لألشخاص القادمین من خارج المملكة لمدة  -

أخرى، وال یكون لدیھم أعراض وال ینطبق علیھم تعریف  أتموا الحجر في دولة
االشتباه في وقت تطبیقھ أیضا األشخاص الذین خالطوا حاالت مؤكدة بطریقة 

یوما الماضیة ولم یلتزموا بتعلیمات العزل المنزلي أو كان  ١٤مباشرة خالل ال 
 .العزل المنزلي غیر مناسب

جدوا خارج المملكة العربیة األشخاص الذین توا: یفرض العزل الطبي على -
یومًا من تاریخ الدخول، وظھرت علیھم أعراض وفق  ١٤السعودیة خالل 

، حیث یتم توجیھ ھذه الحاالت إلى )١٩-كوفید(تعریف حاالت االشتباه بمرض 
منشأة صحیة للتقییم وتؤخذ منھ عینة للفحص المخبري، الحالة المخالطة لحالة 

 .ابیةإیجابیة وظھرت نتیجة الفحص إیج
الحالة المخالطة لحالة مؤكدة بطریقة غیر مباشرة یتم : الحجر الصحي في المنزل -

 .)٢(تطبیق العزل المنزلي 

  

                                      
  ).١٩٠ص( االفادة الشرعیة، ولید بن راشد السعیدان، )١(
  لمركز الوطني للوقایة من االمراضا )٢(

 https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-
for-quarantine-and-isolation-ar 

   ٦(التوصیة ) ١٩كوفید(فیروس كورونا المستجد "توصیات الندوة الطبیة الفقھیة الثانیة بعنوان  
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- ٢٣٦  - 

 

  املبحث السابع

   )١(قاعدة النظر يف املآالت  

  اطب اول

  ن ردات ادة

رجع وعاد، : آل یؤول، أي: وھو مشتق من) مآل(جمع، ومفرده : لغة) المآالت(
   )٢(. صار إلیھ: آل یؤول إلى كذا، أي: المرجع، والمصیر، مأخوذة من: أویلوالت

ھو أثر الفعل المرتب علیھ سواء أكان ھذا األثر خیرًا أم شرًا، وسواًء  :اصطالحًا
  )٣(. كان مقصودًا من فاعل الفعل، أم غیر مقصود منھ

اإلمام لم یرد ذكر تعریف النظر في المآالت عند األصولیین، وإنما أشار 
وأما المصالح : "بقولھ. الشاطبي إلى أن النظر في مآالت األفعال أصل معتبر شرعًا

مقدمات النتائج المصالح، فإنھا أسباب لمسببات ھي  -إذا تأملتھا  -الدنیویة فإن األعمال 
مقصودة للشارع، والمسببات ھي المآالت األسباب، فاعتبارھا في جریان األسباب 

ولعل جل اھتمامھم انصب على ذكر القواعد . )٤( )نظر في الماالتمطلوب وھو معنى ال
األصولیة المبنیة على النظر في مآالت األفعال، والتي تمثل الجانب التطبیقي للقاعدة، 

وذكر الفقھاء المسائل والفروع التطبیقیة المبنیة علیھ، دون . فاشتغلوا بتقریر ھذه القاعدة
  :عدة تعریفات لمصطلح النظر في المآالت منھاذكر لمصطلح، وقد ذكر المعاصرون 

أن یأخذ الفعل حكمًا یتفق مع ما یؤول إلیھ، سواًء أكان یقصد ذلك الذي آل إلیھ 
  )٥(. الفعل أم ال یقصده

ب اطا  

 ًدة إا   

إن اعتبار النظر في المآالت یبنى على أن الفعل یشرع لما یترتب علیھ من      
، ویمنع لما یؤدي الیھ من المفاسد، وال یتم الوقوف على ظواھر األمور، فال المصالح

یحكم بمشروعیة الفعل في جمیع الحاالت التي ال یحقق فیھا العقل المصلحة التي شرع 
لتحقیقھا، أو كان تحقیق الفعل لھذه المصلحة یترتب علیھ فوات مصلحة أھم أو حضور 

                                      
، قاعدة اعتبار )٢١١صـ(قاعدة سد الذرائع، وأثرھا الفقھي، جعفر بن عبد الرحمن قصاص، : أنظر )١(

  ).١٣صـ(الماالت، السدیس 
  ).أول(مادة ) ١/١٥٩(مقاییس اللغة، ابن فارس : أنظر )٢(
  ).٢١١صـ(قاعدة سد الذرائع وأثرھا الفقھي، جعفر بن عبد الرحمن قصاص، : أنظر )٣(
  ).٤/٥٥٣(الموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي،  :أنظر )٤(
  ).٢٦٩(أصول الفقھ، محمد أبو زھره، : أنظر )٥(
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دم المشروعیة، بل یكون الواجب تحصیل أرجح ضرر أكبر، كذلك الشأن في الحكم بع
  )١(. المصلحتین، ودفع أشد الضررین

  اطب اث

  ال ار دة

  : من القرآن الكریم: أوًال

 ﴾َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلمٍ ﴿: قولھ تعالى-

 ].١٠٨: األنعام[
  :وجھ الداللة

إن سب آلھة المشركین وإن كان فیھ مصلحة، لما فیھ من إذالل المشركین، وتوھین 
أمر الشرك إال أنھ یترتب علیھ مفسدة أعظم منھا، وھي مقابلة المشركین بسب اهللا جل 

  .)٢(جاللھ 

 ].١٧٩: بقرةال[ ﴾َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِلي اْألَْلَبابِ ﴿: قولھ تعالى-

  : وجھ الداللة
إن اهللا سبحانھ وتعالى شرع القصاص باعتبار ما یؤول إلیھ من حفظ النفس، 
وصونھا من االعتداء ألن القاتل إذا علم أنھ یقتل انزجر عن فعلھ، فكان في ذلك حیاة 

  .)٣(النفوس 
  :من السنة النبویة: ثانیًا

 َقاَل ِلي َرُسوُل اِهللا  :َقاَلْت -  َعْنَھاَرِضَي اُهللا -  َعاِئَشَة  ما أخرجھ البخاري َعْن -
 .)٤( ...."اْلَبْیَت  َلَنَقْضُت َقْوِمِك ِباْلُكْفِر  َحَداَثُة  َلْوَلا :"

  : وجھ الداللة
فیھ مصلحة عظیمة، وھي رد  إن تأسیس البیت على قواعد إبراھیم      

ان مآل ھذا الفعل، ارتداد البیت إلى قواعده التي أمر اهللا أن یبنى علیھا، ولكن لما ك
الداخلین في اإلسالم، وھو مفسدة عظیمة، إذا ما قورنت بإعادة التأسیس المشروع، فترك 

  ٥(ذلك(.  

                                      
لماالت، ، قاعدة اعتبار ا)١٩٤صـ(نظریة المصلحة في الفقھ االسالمي، حسین حامد حسان، : انظر )١(

  ).١٣صـ(السدیس، 
  ).٤/٦١(، والجامع ألحكام القرآن، القرطبي، )٢/١٦٤(تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر  )٢(
  ).١/٢١١(المرجع السابق،  )٣(
  . كتاب الحج، باب فضل مكة وبنیانھا) ١٥٨٥(صحیح البخاري، ح : أنظر )٤(
  ).١٨-١٧صـ(دیس، ، قاعدة اعتبار المآالت، الس)٩/٨٩(شرح النووي : أنظر )٥(
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َعْبُد اِهللا ْبُن  َوَقاَل..... ، َغَزْوَنا َمَع النَِّبيِّ   َیُقوُل ما أخرجھ البخاري عن جابر  -
َلُیْخِرَجنَّ اْلَأَعزُّ ِمْنَھا اْلَأَذلَّ،   اْلَمِدیَنِة َلْیَنا َلِئْن َرَجْعَنا ِإَلىَأَقْد َتَداَعْوا َع :ُأَبيٍّ اْبِن َسُلوَل

َلا : " ِلَعْبِداِهللا؟ َفَقاَل النَِّبيُّ  َأَلا َنْقُتُل َیا َرُسوَل اِهللا َھَذا اْلَخِبیَث:    ُعَمُر  َفَقاَل
 )١(". َیْقُتُل َأْصَحاَبُھ  َیَتَحدَُّث النَّاُس َأنَُّھ َكاَن

  :وجھ الداللة
كان یعرض عن قتل المنافقین، مع أن موجب القتل قائم، وھو  أن النبي      

كتم الكفر مع إظھار االیمان، والسعي في األرض باإلفساد، فكان قتلھم قائم، بل ھو 
مصلحة راجحة، لما فیھ من دفع مفسدة كفرھم، وبثھم الدسائس بین المسلمین، ولكن لما 

أن محمدًا یقتل أصحابھ، تركھ : تنفیر الناس من الدخول في اإلسالم، وقولھم كان مآل ذلك
، ألن مفسدة التنفیر أكبر من مفسدة ترك قتلھم، ومصلحة التألیف أعظم من النبي 

  )٢(. مصلحة القتل
  :من المعقول: ثالثًا

شرعي یعتبر النظر في المآالت من األصول الشرعیة الثابتة، كما بینا في التأصیل ال -
  .لھا

، قال اإلمام )٣(األدلة الدالة على تعلیل األحكام، وبیان مقاصد التشریع، وھي المآالت-
النظر في مآالت األفعال معتبٌر مقصوٌد شرعًا كانت األفعال موافقة : (الشاطبي

  )٤( ).وھو جار على مقاصد الشریعة... أو مخالفة 

راب اطا  

ز ر ا اط  ا  ادة راءات ارا

 را ودد(او ورو ١٩(  

أفادت ھذه القاعدة من خالل بیان مفرداتھا، والتأصیل الشرعي لھا أن الشارع 
الحكیم یمنع الفعل أو یجیزه لما یترتب علیھ أو یفضي إلیھ في الشریعة االسالمیة لھذا 

  .خذ بمحاسن األعمال، في حین نھانا عن مھلك األفعالحثنا إلى اإلحسان والفضل، واأل
وكل ھذا یبین طریقة التعامل والتصرف في زمن جائحة كورونا، فقد ثبت علمیًا 
وطبیًا أنھ من األمراض المتنقلة، وقد أیدت التجارب الطبیة ذلك، وقد أثبتت العلوم الطبیة 

تصیب العدید من األشخاص، وال أن األمراض المتنقلة، والتي منھا كورونا المستجد، قد 

                                      
  .كتاب المناقب، باب ما ینھى من دعوة الجاھلیة) ٣٥١٨(صحیح البخاري، ح : أنظر )١(
  ).١٨صـ(قاعدة اعتبار المآالت، السدیس،  )٢(
قاعدة اعتبار المآالت واآلثار المترتبة علیھا في المستجدات الفقھیة المعاصرة، محمد حیدر : أنظر )٣(

  ).٤٥صـ(الحبر الطیب، 
  ).٤/١٤٤(لموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي، ا )٤(
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یظھر المرض على كل من أصابھ الفایروس، ویبقى محتضنًا فترة أربعة عشر یومًا دون 
أن یبدوا على كثیر منھم عالمات المرض، ومع ذلك یكونون وسیلة لنقل المرض إلى 

  .غیرھم من األصحاء المعافین
الذي ینتھي إلیھ، ومن ھنا كان إجراء الحجر الصحي واجب، بالنظر في المآل 

  .)١(وھو فعالیة ھذا اإلجراء في مكافحة العدوى، وتفشي المرض الساري المتنقل 

  اطب اس

  طت ار 

باعتباره مرضًا فتاكًا، وذلك ) ١٩كوفید (التخفیف من حدة انتشار الوباء كورونا  -
افظة على بحصاره، ومنع انتقالھ، بإقرار الحجر الصحي، الذي یعد صورًة للمح

 .)٢(صحة الناس في المجتمع 
الحجر المنزلي تدبیر وقائي للحاالت المشتبھ بإصابتھا بفیروس كورونا  -

)COVID-19(أو الحاالت المؤكدة، ولكن ال تحتاج إلى البقاء في المستشفى ، . 
تدابیر التباعد االجتماعي التي تھدف إلى تقلیل التجمع بین األشخاص، بالنظر إلى  -

 . )٣(اإلجراء من أجل التحكم بانتشار العدوى  مآل ھذا
منع التجول الكامل طوال الیوم في مدن ومناطق المملكة كافة، من بدایة یوم السبت  -

میالدیة، حتى نھایة یوم  ٢٠٢٠مایو  ٢٣ھجریة الموافق ١٤٤١رمضان  ٣٠
وذلك بالنظر . میالدیة٢٠٢٠مایو  ٢٧ھجریة الموافق  ١٤٤١شوال  ٤األربعاء 

ما قد یؤول إلیھ األمر من تفشي وباء كورنا المستجد، نظرًا لكون ھذه الفترة إلى 
 .)٤(یكثر فیھا االجتماعات العائلیة، والتجمعات، لموافقتھا أیام عید الفطر المبارك 

)٤(. 
  
  

                                      
موجبات الحجر الصحي في الفقھ اإلسالمي والتشریع الجزائري، بن ضیف اهللا رمزي : انظر )١(
  ).٢٠٠- ١٩٩(مروان علي القدومي، . ، الصحة الوقائیة في اإلسالم ، د )٥٧-٥٥صـ(
  ).٢٠٠صـ(المرجع السابق،  )٢(

)3(  https://covid19.cdc.gov.sa/wp-content/uploads/2020/04/AR_COVID-
19-Preventive-Guideline-in-Ramadan4-22-2020.pdf  

  .المركز الوطني للوقایة من األمراض
  الداخلیة وزارة )٤(

  https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/news/newsDetails/CONT-
news-130520201  
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 اخلامتة

الحمد هللا الذي أنعم علّي بكاتبة ھذا البحث بالرغم من ضیق الوقت، في ھذا 
، أسال اهللا أن یكشف عنا ما أصابنا، ١٩ئحة كورونا كوفید الظرف االستثنائي إثر جا

وأسالھ المزید من واسع فضلھ، وفي الختام أعرض ألھم النتائج والتوصیات، التي 
  : توصلت إلیھا من خالل البحث ومن أھمھا

  :النتائج: أوًال

الخمسة، المرعیة للشریعة یة ورلضراصد المقاحد ألنفس ھو امقصد حفظ إن  -
  .  كل ملة يفوإلسالمیة ا

للقواعد الفقھیة أھمیة عظیمة في مجال الحجر الصحي، من خالل إقرار إقامة ھذا  -
قبل وقوعھا، ) ١٩كوفید(اإلجراء االحترازي للوقایة من انتشار جائحة كورونا 

 .ومعالجتھا بعد وقوعھا
تحدید حریة االنتقال لكل من اإلنسان، أو الحیوان تعرض : الحجر الصحي ھو -

بمرض سار، ویھدف ھذا اإلجراء إلى الحد من انتشار المرض الساري للعدوى 
 .في المجتمع

یستخدم وصف الجائحة لوصف األمراض المعدیة، عندما یرى تفشیًا واضحًا لھا،  -
 .وانتقاًال من شخص إلى آخر في عدد من البلدان في العالم في الوقت نفسھ

تدابیر الوقائیة المشروعة، التي الحجر الصحي من أھم اإلجراءات االحترازیة، وال -
 .یتحقق بھا مقصد المحافظة على النفس عند سریان األمراض وتفشیھا

أغلب التطبیقات على إجراء الحجر الصحي القدیمة والمستجدة تندرج تحت العدید  -
من القواعد الفقھیة العامة والفرعیة؛ مما یشكل منھجًا ینظم ھذا اإلجراء بمعاییر 

صة عند التزاحم والتعارض؛ مما یستدعي الموازنة وأسس شرعیة، خا
 . المنضبطة

إجراءات الحجر الصحي المطبقة في المملكة العربیة السعودیة نجدھا ال تخرج عن  -
 . الفروع الفقھیة المندرجة تحت القواعد الفقھیة

لولي األمر األمر بالحجر الصحي على الرعیة، وعزل المرضى المصابین بمرض  -
إذا تحقق المصلحة من الحجر علیھم، ویلزم طاعتھ ) ١٩كوفید(تجد كورونا المس

 .في ذلك، حفاظًا على الصحة العامة
إن حفظ النفس إنما یتحقق في ظل ھذا الظرف االستثنائي بااللتزام بكافة التعلیمات  -

الصحیة التي وضعتھا الدولة ممثلة في وزارة الصحة، ووزارة الداخلیة، المتعلقة 
حترازي الحجر الصحي، سواًء كان في البیوت أو المحاجر باإلجراء اال

الصحیة، أو المستشفیات، كان التقید بذلك واجبًا شرعًا، وفقًا لقاعدة درء المفاسد 
 .مقدم على جلب المصالح
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إن االلتزام بالحجر الصحي المنزلي، ھو الوسیلة لتحقیق واجب حفظ النفس من  -
  .ان واجبًاأخذ حكمھ، فك) كورونا المستجد(وباء 

التدابیر الوقائیة االحترازیة في معالجة تفشي وانتشار ) الضرر یزال(تمثل قاعدة  -
 .الفیروس كورونا المستجد والحجر الصحي صورة من إزالة الضرر

مبدًأ أساسیًا للوقایة من انتشار المرض، ) الضرر یدفع قدر اإلمكان(تعد قاعدة  -
الحجر الصحي مناسب للتحكم في  والعدوى قبل وقوعھا، فكان اتخاذ إجراء

 .خطورة التفشي واالستفحال
إن الضر الحاصل للمرضى وغیرھم، بالحجر، والعزل، یمكن أن ُیتحمل ألنھ یمثل  -

الضرر الخاص في جانب دفع الضرر الناتج عن تركھم یخالطون المجتمع، 
حیث یمكن أن یتسبب في تفشي الوباء في عموم الناس، وھذا ضرر عام ودفعھ 

 .مقدم
إجراء الحجر الصحي واجب، بالنظر في المآل الذي ینتھي إلیھ، وھو فعالیة ھذا  -

 .اإلجراء في مكافحة العدوى، وتفشي المرض الساري المتنقل

  :التوصیات: ثانیًا

تجدید النظر إلى واقع الفقھ اإلسالمي، وإبراز شمولیتھ مع مراعاة ثوابت  -
 .ومتغیرات أحكام الشرع

ن في مواصلة السیر الجاد في دراسة القواعد الفقھیة؛ لما لھا من دور تحفیز الباحثی -
 . في إیجاد الحلول للنوازل والوقائع المستجدة
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 قائمة المراجع

  .القرآن الكریم
منھاج الوصول إلي علم األصول للقاضي (اإلبھاج في شرح المنھاج  - 

علي بن تمام بن حامد بن  تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن): البیضاوي
  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦دار الكتب العلمیة : یحیي السبكي، بیروت

دراسة فقھیة (األحكام الفقھیة المتعلقة بالطب الوقائي بین االصالة والمعاصرة  - 
بحث في حولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة . علي محمد الصیاد/ د): طبیة مقارنة

 .دد الثالث والثالثین، المجلد الخامسالعربیة للبنات، اإلسكندریة، الع
بیروت . سید الجمیلي: تحقیق. علي بن محمد اآلمدي: اإلحكام في أصول األحكام - 
 . م١٩٨٤-ه١٤٠٤:ط. دار الكتاب العربي : 
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، : اآلداب للبیھقي - 

مؤسسة : أبوعبداهللا السعید المندوه، بیروت: أبو بكر البیھقي اعتنى بھ وعلق علیھ
 .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨، ١الكتب الثقافیة، ط

دار الكتب : تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي، بیروت: األشباه والنظائر - 
 .م١٩٩١ -ھـ١٤١١:ط. العلمیة

عبد العزیز حمد : زین الدین إبراھیم بن نجیم الحنفي، ت: االشباه والنظائر - 
 .ھـ١٤١٣دار الكتب العلمیة، ط : یروتالوكیل، ب

زین العابدین بن ابراھیم بن نجیم، : األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة - 
  .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥:دار الكتب العلمیة، ط: بیروت

 عبد الجواد الصاوي،: إعجاز القران والسنة في الطب الوقائي والكائنات الدقیقة - 
 .ھـ١٤٣٣ ١دار جیاد للنشر، ط: جدة

: ابن القیم الجوزیة، المملكة العربیة السعودیة: إعالم الموقعین عن رب العالمین - 
 ھـ  ١٤٢٣دار ابن الجوزي، 

علي عبد السالم المتولي، المكتبة التجاریة بالقاھرة، ط : البھجة في شرح التحفة - 
 ھـ ١٣٧٠

 . ١دار الكتب ط : محمد الجرجاني، ت إبراھیم االبیاري، بیروت: التعریفات - 
: ٢أبي الفداء إسماعیل بن كثیر، دار المعرفة، بیروت، ط: تفسیر القرآن العظیم - 

 . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨
فیروس كورونا المستجد "توصیات الندوة الطبیة الفقھیة الثانیة بعنوان  - 
مجمع الفقھ " وما یتعلق بھ من معالجات طبیة، وأحكام شرعیة ) ١٩كوفید(

ابریل ١٦ھـ الموافق ١٤٤١شعبان ٢٣.سالمياإلسالمي الدولي، منظمة التعاون اإل
 .م جدة المملكة العربیة السعودیة٢٠٢٠
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القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر : الجامع ألحكام القرآن - 
عبد اهللا التركي، بالتعاون مع مكتب مؤسسة الرسالة، بیروت، /د: األنصاري، ت

 . ھـ ١٤٢٧، ١ط
: بیروت. فھمي المحامي: تعریب. علي حیدر. درر الحكام شرح مجلة األحكام - 

 .دار الكتب العلمیة
أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد : روضة الناظر وجنة المناظر - 

المكتبة : مكة الكرمة. بن قدامة الجماعیلي المقدسي، الشھیر بابن قدامة المقدسي
 .الفیصلیة

ى بن شرف النووي، دار إحیاء أبو زكریا محیي الدین یحی شرح صحیح مسلم، - 
 ه ١٣٩٢ -  ٢بیروت، ط –التراث العربي 

محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، دار طوق  صحیح البخاري، - 
 ھـ ١٤٢٢ -  ١النجاة، ط

صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، دار إحیاء  - 
 .بیروت –التراث العربي 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن : ح صحیح البخاريعمدة القاري شر - 
دار : الناشر) ھـ٨٥٥: المتوفى(أحمد بن حسین الغیتابى الحنفي بدر الدین العیني 

 .بیروت -إحیاء التراث العربي 
أحمد بن محمد الحموي . غمز عیون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر - 

 .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥ط. دار الكتب العلمیة: بیروت. الحنفي
، دار ١الفتاوى الكبرى، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحراني، ط - 

 م ١٩٨٧ –ه ١٤٠٨ -الكتب العلمیة 
 . م١٩٨٩-ھـ ١٤٠٩، ٣وھبة الزحیلي، دار الفكر، دمشق، ط: الفقھ وأدلتھ - 
علیم الفقھ الطبي، الجمعیة العلمیة السعودیة للدراسات الطبیة الفقھیة، وزارة الت - 

 .العالي، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمیة
أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن : الفوائد في اختصار المقاصد - 

) ھـ٦٦٠: المتوفى(أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 
 .١٤١٦، ١دار الفكر، ط: إیاد خالد الطباع، دمشق: المحقق

جامعة أم : دار النشر. عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس: دة اعتبار المآالتقاع - 
 .م  ٢٠٠٧ھـ ١٤٢٨، ١: القرى، ط

: قاعدة اعتبار المآالت واآلثار المترتبة علیھا في المستجدات الفقھیة المعاصرة - 
، ١ط . جامعة القرآن الكریم وتأصیل العلوم: السودان. محمد حیدر الحبر الطیب

 م٢٠١٥ھـ ١٤٣٦
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محمود : عز الدین بن عبد السالم، تحقیق: قواعد األحكام في مصالح األنام - 
 . دار الكتب العلمیة: الشنقیطي، بیروت

دراسة . التطور –الدلیلیة  –المصادر  –المقومات  –القواعد الفقھیة المبادئ  - 
یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، / تاریخیة، د –تأصیلیة  –تحلیلیة –نظریة 

 .م١٩٩٨- ھـ١٤١٨. ١مكتبة الرشد، ط: ریاضال
. القواعد الفقھیة المتعلقة باألمن وتطبیقاتھا في الفقھ اإلسالمي، حوامدي حمیدة - 

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الفقھ المقارن، كلیة العلوم اإلنسانیة 
والحضارة اإلسالمیة قسم العلوم اإلسالمیة، تخصص الفقھ واصولھ، جامعة 

 .نوھرا
علي بن عبد العزیز المطرودي، قسم / د : القواعد الفقھیة على المسائل الطبیة - 

أصول الفقھ، بكلیة الشریعة بالریاض جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 
) جمع القواعد الفقھیة الطبیة: (دراسة قدمت في المحور الثالث. ھـ١٤٢٩-١٤٢٨

في إدارة التوعیة الدینیة ) ائل الطبیةتطبیق القواعد الفقھیة على المس(في ندوة 
 .بالشؤون الصحیة بمنطقة الریاض

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم : الكامل في التاریخ - 
: تحقیق) ھـ٦٣٠: المتوفى(بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن األثیر 

 .م١٩٩٧/ ھـ ١٤١٧، ١العربي، طدار الكتاب : عمر عبد السالم تدمري، بیروت
رفیق العجم، : محمد علي التھانوي، ت: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم - 

 . مكتبة لبنان: بیروت
: ٢مؤسسة الرسالة، ط: أبي البقاء أیوب بن موسى الكفوي، بیروت: الكلیات - 

 . م١٩٩٢ - ھـ ١٤٢١
 .ور، دار الفكرأبي الفضل جمال الدین بن محّمد بن مكرم بن منظ: لسان العرب - 
عمید كلیة . محمد مصطفى الزحیلي. د: القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب - 

: دمشق الطبعة -دار الفكر : جامعة الشارقة الناشر -الشریعة والدراسات اإلسالمیة 
 م ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧األولى، 

دار : بیروت. محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي: المبسوط - 
 .م ١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦ط، . لمعرفةا

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي : المحصول - 
الدكتور طھ جابر فیاض : دراسة وتحقیق. الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري

 .م  ١٩٨١ -ھـ١٤٠١، ١:ط. مطبوعات جامعة اإلمام. العلواني
 .٩دار الفكر، طمصطفى الزرقا، : المدخل الفقھي العام - 
أبو حامد الغزالي، ت محمد عبد اهللا السالم عبد : المستصفى في علم األصول - 

 .ھـ ١٤١٣، ١ط : الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت



  

  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
    " األول ءالجز" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

    

- ٢٤٥  - 

 

: الفیومي أبو العباس بن محمد، بیروت: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر - 
 . المكتبة العلمیة

أحمد / إبراھیم مصطفى (ة العربیة بالقاھرة مجمع اللغ: المعجم الوسیط المؤلف - 
 .دار الدعوة: الناشر) محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزیات 

محمد رواس قلعجي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، : معجم لغة الفقھاء - 
 .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨، ٢ط
الشیخ : راجعھ. حمزة محمد قاسم: منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري - 

بشیر محمد عیون ، مكتبة المؤید ، : عبدالقادر األرناؤوط عني بتصححھ و نشره 
 .م ١٩٩٠-ھـ١٤١٠عام  -المملكة العربیة السعودیة –الطائف 

مجلة . عبد المجید السوسوة/ منھج فقھ الموازنات في الشریعة اإلسالمیة، د - 
 .ھـ١٤٢٢، عام ٥١البحوث الفقھیة المعاصرة، العدد 

تحریٌر لمساِئِلھ ودراستھا دراسًة نظریًَّة (ذَُّب في ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِھ اْلُمَقاَرِن اْلُمَھ - 
: الریاض - مكتبة الرشد : عبد الكریم بن علي بن محمد النملة دار النشر): تطبیقیًَّة

 .م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠، ١ط 
. لخميأبو إسحاق الشاطبي إبراھیم بن موسى ال: الموافقات في أصول الشریعة - 

 .م١٩٧٥ -ھــ ١٣٩٥، ٢:ط. دار المعرفة: بیروت
-ھـ ١٤٢٠ ١احمد محمد كنفان، دار النفائس، ط / د: الموسوعة الطبیة الفقھیة - 

 .م٢٠٠٠
 .ھـ١٤١٦، ١ط. محمد صدقي البورنو: موسوعة القواعد الفقھیة - 
القضایا المعاصرة في الفقھ (الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة  - 

جامعة االمام محمد . اعداد مركز التمیز البحث في فقھ القضایا المعاصرة): الطبي
 .ھـ١٤٣٦ ١ط. بن سعود اإلسالمیة

دار النھضة : حسین حامد حسان، القاھرة: نظریة المصلحة في الفقھ اإلسالمي - 
 م ١٩٧١، ١: ط. العربیة

ي عبد الرحیم بن الحسن بن علي اإلسنو: نھایة السول شرح منھاج الوصول - 
 -ھـ١٤٢٠ ١دار الكتب العلمیة، ط: بیروت. الشافعّي، أبو محمد، جمال الدین

 م١٩٩٩
مؤسسة : بیروت. محمد صدقي البورنو: الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة - 

 .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٤، ١:ط. الرسالة
عبد الكریم زیدان، / الوجیز في شرح القواعد الفقھیة في الشریعة اإلسالمیة، د - 

 .ھـ١٤٢٤، ١مؤسسة الرسالة، ط: بیروت



تطبیقات الحجر الصحي : " لألنفس تأصیل القواعد الفقھیة المقررة للحجر الصحي احترازًا وحفظًا
  "نموذجًا) ١٩كوفید (في زمن جائحة كورونا   في المملكة العربیة السعودیة

  

- ٢٤٦  - 

 

 : المواقع اإللكترونیة

 وكالة األنباء السعودیة - 
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2
050399.  

 وزارة الصحة - 
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Page
s/News-2020-04-12-003.aspx       

 المركز الوطني للوقایة من االمراض - 
  https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-
workers-ar/guideline-for-quarantine-and-isolation-ar 

 وكالة واس - 
 https://www.spa.gov.sa/2072349 

 وزارة الداخلیة - 
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/news/newsD
etails/CONT-news-130520201 

  

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2050399
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2050399
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-04-12-003.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-04-12-003.aspx
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-for-quarantine-and-isolation-ar
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-for-quarantine-and-isolation-ar
https://www.spa.gov.sa/2072349

	- ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : "لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ". (�) 



