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 ملخص البحث 

ت شديدة الخطورة على العالم م وأصبح 9191 في العالم بداية من عام تم وانتشر9102حين نزلت نازلة كورونا في الصين 

شملت هذه اإلجراءات  ةالفيروس سريع االنتشار شديد الخطورلمجابهة  سارعت الجهات المعنية باتخاذ خطوات احترازيةأجمع، 

راءات أنها إجبالذعر واعتبرها البعض  هذه اإلجراءات أصابت الناسسائر مناحي الحياة تعليمية واقتصادية ودينية واجتماعية، 

رازية احت)مناعة القطيع( بحيث يترك الناس بال إجراءات  مخالفة للشريعة ومضيقة على الناس، ودعا البعض إلى ما يسمى ب

يصاب ومن ينجو حتى تحصل مناعة من األمراض للكل بعد اإلصابة وهذه المناعة التي يقولون عليها ال تعرفها  وال شيء ومن

 ةالتي تتخذها الجهات المختصات أردنا أن نجمع دراسة تبين شرعية السياسف ،يتداوى وأمر الناس بالتداو --ألن النبي ؛الشريعة

تحقيقا لمقصد شرعي عظيم وهو الحفاظ على  المأذون فيه لولي األمر ومن مصلحة األمةوأنها من التصرف ، في عالمنا االسالمي

 ،ومن هنا درسنا قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .النفس كما قال هللا تعالى }ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا{

في  القاعدة على النوازل الفقهية لفايروس كورونا المستجد من حيث لتعريف بالقاعدة وأدلتها وشروط تطبيقها، ثم درسنا تطبيقات

، اللقاحات اإللزام بأخذ، واإللزام الحجر الصحيودرسنا فيه السياسة الشرعية، وذلك على مطلبين: األول: في اإللزام بالتصرفات، 

منع المناسبات وإغالق الحدود، و، وحظر التجول إيقاف العمرة والزيارة ودرسنا فيه: الثاني: في المنع من التصرفات،و

 االجتماعية.

 الرعية، تصرف، المصلحة، السياسة، كورونا: الكلمات المفتاحية
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The rule of disposition on the parish is dependent on the interest (Applied study on the 

developments of the legitimate politics of the emerging corona virus) 

 

Abstract: 

When the Corona virus descended in China in 2019 AD and spread in the world starting from the 

year 2020 AD and became very dangerous for the whole world, the concerned authorities rushed 

to take precautionary steps to confront the rapidly spreading and very dangerous virus. These 

measures included all aspects of life, educational, economic, religious and social, these measures 

made people panic Some considered them to be procedures that violate the Sharia and restrict 

people, and some called for what is called (herd immunity) so that people are left without 

precautionary measures and nothing; Because the Prophet - ملسو هيلع هللا ىلص - took medication and commanded 

people to seek medication, so we wanted to compile a study that shows the legitimacy of the 

policies taken by the competent authorities in our Islamic world, and that it is from the authorized 

behavior of the guardian and in the interest of the nation in order to achieve a great legitimate goal, 

which is self-preservation, as God Almighty said: {And whoever revives it. It is as if he saved all 

people. Hence, we studied the rule: Acting on the subjects is dependent on the interest, in terms of 

introducing the rule, its evidence and the conditions for its application. By taking vaccinations, 

and the second: preventing behavior, and we studied in it: stopping Umrah and visiting, curfews, 

closing borders, and preventing social events.   

Keywords: Corona, politics, interest, behavior, parish. 

 

 المقدمة:. 1

 وبعد: وسلم،رب العالمين والصالة والسالم على خير خلق هللا أجمعين صلى عليه الحمد هلل ، بسم هللا الرحمن الرحيم

ة يوالصح يةاالقتصادالمسائل ترك بصمته على و حياة الناسمن شتى على جوانب آثاره  حلتوعلى عالمنا  جثم فيروس كورونافقد 

م اعلى سائر العالم فقد اهتم المفكرون والعلماء والحك البالغ، ونظرا ألثره حياة الناسمما يخص غيرها من و، يةوالدين يةواالجتماع

الدينية واالجتماعية ومهمة في الجوانب االقتصادية وإجراءات ، وقد اتخذت الحكومات عدة قرارات بكيفية دفعه والتخفيف من آثاره

أو وضع قيود على شروط ما يتعلق بمنع بعض العبادات وكان من تلك اإلجراءات  ،لمواجهة آثاره ومحاولة الحد من انتشاره

لزام أو االلزام ببعض األشياء كاإلأو منع بعض الظواهر االجتماعية المأمور بها شرعا كصلة االرحام وزيارة األقرباء عملها 

منعه من كورة طبيعية وذلك بمنعه من ممارسة حياته بصلفيروس ومعاقبة من لم يبادر بأخذه بالحجر الصحي وحتمية العالج من ا
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دخول المحال التجارية والوصول إلى عمله أو دراسته، وتساءل بعض الناس هل هذه اإلجراءات لها حظ من النظر الشرعي وهل 

ي الحكم الشرععبادتهم، لهذا أردنا أن نجمع دراسة نبين فيها  من السياسة الشرعية أن تمنع الناس من ممارسة حياتهم أو ممارسة

أو ضرر ووجه الجمع  واإلجراءات بحيث نقارن بين ما فيها من ضرر وما في االجراءات المتخذة من مصلحة ارساتلتلك المم

 وهللا من وراء القصد.  بينهما.

 أهمية الموضوع:. 1.1

 تتجلى أهمية هذا الموضوع فيما يلي:

  أو دفع مضرة. مصلحة في صالح الناسجلب أنه يبين ما في االجراءات االحترازية المتخذة من  -0

 الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي في النوازل الناشئة عن هذه الجائحة. أنه يبين مدى  -9

ور اإلفتاء المتخذة باألدلة الشرعية ومدى الحاجة إلى االجتهاد الجماعي من دأنه يبين مدى الحاجة إلى تدعيم االجراءات  -3

 .والمجامع الفقهية
 

 أهداف الموضوع:. 2.1

 أهداف هذا الموضوع فيما يأتي: تتلخص

  .تصرف الحاكم على الرعية وأنه منوط بالمصلحةدراسة  -0

 الناشئة عن جائحة كورونا.-ذات الصلة-ه القاعدة على النوازل الفقهيةبيان وجه تطبيق هذ -9

بها كثير من دول عرض جانب من جوانب التأصيل الشرعي لإلجراءات والتدابير المنطوية على ضرر؛ والتي أخذت  – 3

 في مواجهة هذه الجائحة؛ بما يُسهم في فهم تلك اإلجراءات والتدابير وتقبّلها.-حرسها هللا-منها المملكة العربية السعوديةالعالم و

 منهج البحث:. 1.1

من ثم ها المعتبرة، واعتمدُت في هذا البحث المنهج االستقرائي التحليلي المقارن؛ وذلك باستقراء المادة العلمية وجمعها من مظان

ة ؛ مع استصحاب مقاصد الشريعة اإلسالمي-عند الحاجة  -دراستها وتحليلها، والمقارنة بين أقوال الفقهاء المتقدمين والمعاصرين 

 وكلياتها؛ وصوالً إلى تقرير أحكام النوازل الفقهية موضوع البحث، وتطبيق قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

 إجراءات البحث:. 1.1

 سرُت في كتابة هذا البحث على النحو التالي:

 دراسة قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة -0

 وفق الخطوات التالية:

 تصوير النازلة الفقهية المراد دراستها. –أ 

لفقهية العلمية والمجامع ابيان حكم النازلة الفقهية؛ باتباع مسلك التخريج إن أمكن؛ مع االستئناس بقرارات الهيئات  –ب 

 المعاصرة، وآراء العلماء والباحثين المعاصرين إن وجدت.

 تطبيق القاعدة على النازلة الفقهية. –ج 

 االعتماد على أمهات المصادر والمراجع األصلية بحسب طبيعة البحث.  -9

 التركيز على موضوع البحث، وتجنب االستطراد. -3
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 .ترقيم اآليات، وبيان سورها -4

تخريج األحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ  -5

 بتخريجها.

 العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الترقيم. -6

 إدراج خاتمة تتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته. -7

 للمراجع والمصادر؛ مرتبةً وفق الترتيب الهجائي.إتباع البحث بفهرس  -8
 

 خطة البحث:. 5.1

 تقع خطة البحث في: مقدمة، وتمهيد ومبحثين، وخاتمة، وفهرس للمراجع والمصادر؛ وذلك على النحو اآلتي:

 : وتتناول موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وتقسيماته. المقدمة -

 ويشتمل على التعريف بأهم مصطلحات البحث.    التمهيد: -

  قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. المبحث األول:

 وفيه ثالثة مطالب:

 ألفاظ القاعدة، ومعناها. المطلب األول:

 : أدلة القاعدة. المطلب الثاني

 شروط تطبيق القاعدة. المطلب الثالث:

 ة على النوازل الفقهية لفايروس كورونا المستجد في السياسة الشرعية.تطبيقات القاعدالمبحث الثاني: 

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: في اإللزام بالتصرفات.

 وفيه مسألتان:

 اإللزام الحجر الصحي. المسألة األولى:

   اإللزام بأخذ اللقاحات.المسألة الثانية: 

 المطلب الثاني: في المنع من التصرفات،

 وفيه ثالث مسائل: 

 المسألة األولى: إيقاف العمرة والزيارة.

 المسألة الثانية: حظر التجول وإغالق الحدود.

 المسألة الثالثة: منع المناسبات االجتماعية.

 الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج.

  فهرس المراجع والمصادر.

 مجيب. أسأل هللا تعالى التوفيق والسداد، واإلخالص والقبول؛ إنه قريب
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 الدراسات السابقة:. 2

 هناك بعض الدراسات التي اهتمت بقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ومنها:

محمد بن الحسن الهاشمي،  العبادات، نوازل على تطبيقية تأصيلية دراسة" بالمصلحة منوط الرعية على قاعدة التصرف  -0

نوازل العبادات فقط، كنوازل الطهارة والصالة وخصها الباحث لدراسة وهي رسالة جامعية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

  .والحج

أم  مجلة جامعة، د/ ناصر بن محمد الغامدي، دراسة تأصيلية تطبيقية فقهيةمنوط بالمصلحة  عيةالتصرف على الرقاعدة:  -9

ها ما يشير ، وليس فيمن كتب الفقهاء على تأصيل القاعدة وبعض تطبيقاتها الفقهية الدكتور فيها وانحصر كالمهـ، ٠٣٤١القرى 

 إلى النوازل والتطبيقات المعاصرة.

ريعة مجلة كلية الشد. قطب الريسوني،  البيئي المعاصرة في المجال وتطبيقاتهامنوط بالمصلحة  الرعيةتصرف اإلمام على  -1

 وهذه الدراسة منحصرة في المجال البيئي وسلطة ولي األمر في تدبير الشأن البيئي.والدراسات اإلسالمية جامعة قطر، 

. إعداد ترنجانو في المال ببيت الزكاة توزيع سياسة في بالمصلحة، وتطبيقاتها منوط الرعية على اإلمام تصرف :قاعدة -4

 وأصول الفقه والتراث )قسم الوحي معارف فيعمر، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير،  سيد بن حفيظ محمد الطالب: سيد

بترنجانو،  المال بيت في الزكاة توزيع سياسة تطبيقات القاعدة في ، وتناولت هذه الرسالة موضوعم9103الفقه( ماليزيا، 

 تطبيق كل في وجه المصلحة إلى اإلشارة مع المال، بيت في القاعدة هذه تطبيقات أهم وإبراز

 الفرق بين الدراسات السابقة وهذه الدراسة: 

الزكاة في مواضيع مختلفة كالبيئة، و تناولت الدراسات السابقة قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة تأصيال وتطبيقا

اتخذ فيها من بينما تناولت هذه الدراسة نوازل جائحة كورونا وما  ،نوازل جائحة كوروناهذه الدراسات ، ولم تتناول والعبادات

   .فرق بين هذه الدراسة وغيرها مما وقفت عليه من دراساتهو ال قرارات وإجراءات وهذا

 

 . اإلطار النظري:1

 ويشتمل على التعريف بأهم مصطلحات البحث.  التمهيد:

 (11كوفيد) المستجد كورونابفيروس التعريف  وال:أ

التهاب في الجهاز التنفسي  :( وهو 02covid19كوفيد) بـ ( المعروف اختصارا9102واسمه العلمي )مرض الفايروس التاجي 

 (9190)السعودية،  الحمى والسعال وضيق التنفس. :بسبب فايروس تاجي جديد، وتشمل أعراضه الفايروس

الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراًضا مثل الزكام وااللتهاب التنفُّسي الحاد الوخيم هي عائلة من وفيروسات كورونا  

، اُكتِشف نوع جديد من فيروسات كورونا تسبب في 9102)السارس( ومتالزمة الشرق األوسط التنفُّسية )ميرس(. في عام 

ويُسمَّى المرض  ،9فسية الحادة الوخيمة كورونا ف الفيروس باسم فيروس المتالزمة التنرِ تفشي مرض كان منشأه في الصين، عُ 

، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس 9191(. في مارس 02)كوفيد  9102الناتج عنه مرض فيروس كورونا المستجد 

-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases) قد أصبح جائحة عالمية (02)كوفيد  كورونا

conditions/coronavirus/ ،9190) 
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 السياسة الشرعية التعريف بثانيا: 

ل به وال نز-صلى هللا عليه وسلم-ما كان فعاًل يكون معه الناس أقرب إلى الصالح، وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسولهي: 

 (0438)القيم،  تدبير شئون الدولة اإلسالميةوحي 

فالسياسة الشرعية قائمة على جلب المصلح ودفع المفسدة عن المكلفين، وقد يكون الفعل ذات جانبين فيه مصلحة من جانب 

، فيراعي عند االختيار جلب أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، والذي ينظر في اإلجراءات ب آخرنومفسدة من جا

في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، يجد أن اإلجراء المتخذ  ،االحترازية التي اتخذتها الدول اإلسالمية، وخاصة السعودية

جلب أعلى المصلحتين إذا إلى بالمنع أو اإللزام يبدو أن له جهتان: جهة مفسدة وجهة مصلحة والسياسة الشرعية هنا تنظر 

فسدة مزاولة أعمالهم فيه مكان االختيار بين مفسدتين، فمنع الناس من الخروج من منازلهم و تعارضتا ودفع أعظم المفسدتين إذا

فيه مصلحة من ناحية أخرى وهي منع انتشار المرض والحد عليهم من الناحية الصحية واالجتماعية والنفسية لكن هذا االجراء 

 ، وهكذا في كل إجراء متخذ.علىاأل، والحاكم هنا ينظر إلى تحقق المصلحة من أضراره على المجتمع

 (0404)جمال الدين ابن منظور،  التصرف لغة: التقلب في األمور والسعي في طلب الكسب.ثالثا: التصرف: 

لشخص ما يصدر عن ا التصرف هو:وأما في االصطالح فلم يذكر الفقهاء في كتبهم تعريفا للتصرف، ولكن يفهم من كالمهم أن  

 (0497)الموسوعة الفقهية الكويتية،  بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة

 م( 9113 -هـ 0493)شمس الدين البعلي،  الولي والية تحت هم الذين الناس عموم هيالرعية: تعريف رابعا: 

  (0404)جمال الدين ابن منظور،  بالمصلحة. مربوطو معلقمنوط: تعريف خامسا: 

 المصلحة:تعريف : سادسا

 دينهم عليهم يحفظ أن وهو: خمسة الخلق من الشرع ومقصود ،مقصود الشرع على المحافظة :بالمصلحة المصلحة: نعني

 فهو األصول هذه يفوت ما وكل ،مصلحة فهو الخمسة األصول هذه حفظ يتضمن ما فكل ،ومالهم وعقلهم ونسلهم ونفسهم

 (0403)أبوحامد الغزالي ،  مصلحة ودفعها ،مفسدة
 

  قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. المبحث األول: -

 مطالب: ثالثةوفيه 

 ألفاظ القاعدة، ومعناها. المطلب األول: -

 : أدلة القاعدة. المطلب الثاني -

 شروط تطبيق القاعدة. :الثالثالمطلب  -

المطلب األول: ألفاظ القاعدة، ومعناها. -  

 :القاعدة بعدة ألفاظ ومنهاوردت 

ف على الّرعية َمنُوط ِباْلَمْصلََحِة"  "التََّصرُّ

 "تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة"

)السيوطي، األشباه والنظائر في قواعد  " منزلة اإلمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم "-رحمه هللا تعالى-وقال الشافعي

 (0221وفروع فقه الشافعية ، 
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اِعي على الّرعية ولزومأن معنى القاعدة:  ة الثََّمَرة َواْلَمْنفَعَ وا أَو أَبوا ُمَعلّق ومتوقف على وجود ءَعلَْيِهم شاحكمه  نَفاذ تصرف الرَّ

غاة ن لم يتضمن منفعة أو تضمن منفعة ملفِي ضمن تصرفه، دينية َكانَت أَو دنيوية. فَإِن تضمن َمْنفََعة َما َوجب َعلَْيِهم تنفيذه، َوإِ 

  .ردفإنه ي شرعا

ال، فَإِن نَفاذ َواْلمَراد بالراعي: كل من ولي أمرا من أُُمور اْلَعامَّة، َعاما َكاَن كالسلطان اأْلَعْ  ظَم، أَو َخاّصا كمن دونه من اْلعمَّ

فَات كل ِمْنهُم على اْلَعامَّة مترتب على وجود اْلَمْنفََعة ِفي ضمنهَا  هـ (0412)الزرقا،  تََصرُّ

  المطلب الثاني: أدلة القاعدة. -

 .القرآن والسنةهذه القاعدة  أصل

وجه الداللة من هذه اآلية أن  [059}َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ{ ]األنعام:  تعالىأما القرآن فقوله 

لي في مال اليتيم  وعلى تصرف الويقاس  (9111)الطبري، هللا عز وجل نهي عن قربان مال اليتيم إال بما فيه صالحه وتثميره" 

َوإِْن َكاَن هََذا فِي ُحقُوِق اْليَتَاَمى  -رحمه هللا-الخاصة، يقول العز بن عبدالسالم عامة أومن الواليات الوالية  في  كل تصرف

ةُ ِمْن اأْلَْمَواِل اْلَعامَّ  ُف ِفيِه اأْلَئِمَّ ِة اْلُمْسلِِميَن فِيَما يَتََصرَّ ْرِع بِاْلَمَصالِ فَأَْولَى أَْن يَْثبَُت فِي ُحقُوِق َعامَّ ِة أَْوفَُر ِح اْلَعاِة؛ أِلَنَّ اْعتِنَاَء الشَّ مَّ

ةِ  َوأَْكثَُر ِمنْ   (0220)العز بن عبد السالم ،  اْعتِنَائِِه بِاْلَمَصالِِح اْلَخاصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم -النَّبِيَّ ما رواه البخاري وغيره عن معقل بن يسار أن ومن السنة  ُ َرِعيَّةً فَلَْم َما ِمْن َعْبٍد قال" َصلَّى هللاَّ اْستَْرَعاهُ هللاَّ

 (0287)البخاري،  "يَُحْطهَا بِنَِصيَحٍة إاِلَّ لَْم يَِجْد َرائَِحةَ اْلَجنَّةِ 

 أي برعاية المصالح ودرأ المفاسد.  تهحينصباألمة يحفظ أنه يجب على اإلمام أن  وجه الداللة من هذا الحديث:

: إني أنزلت نفسي من مال -رضي هللا عنه-بن الخطاب قال: قال عمر -رضي هللا عنه-عن البراء بن عازبما جاء ومن األثر 

"َسنَُدهُ  قال ابن حجر (0220)البيهقي،  "هللا بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت

 (0372)ابن حجر العسقالني ،  َصِحيٌح"

ومعنى الحديث أن تصرف الحاكم على الرعية كتصرف ولي اليتيم قائم على المصلحة والنظر بما هو أحظ لليتيم فكذا تصرف 

 الراعي قائم على المصلحة وبما هو أحظ لألمة.  

 المطلب الثالث: شروط تطبيق القاعدة.

شروط ال بد من تحققها حتى يكون تطبيق القاعدة تطبيقا صحيحا، ويفي بالغرض منه، ومن الشروط المعتبرة لتطبيق لكل قاعدة 

 هذه القاعدة ما يأتي:

 .بها ، فإذا كانت المصلحة ملغاة من قبل الشرع فال اعتبارأن تكون المصلحة معتبرة شرعا -0

 لألمة. مصلحةبما فيه أن يكون التصرف  -9

ابُهُْمِ َما هَُو اأْلَْصلَُح لِْلُمَولَّى َعلَْيِه وجد األصلح والصالح قدم األصلحإذا  -3 ُف اْلُواَلةُ َونُوَّ ، يقول العز بن عبد السالم:" يَتََصرَّ

اَلِح َمعَ  َشاِد، َواَل يَْقتَِصُر أََحُدهُْم َعلَى الصَّ َرِر َواْلفََساِد، َوَجْلبًا لِلنَّْفِع َوالرَّ َي إلَى َمَشقٍَّة  َدْرًءا لِلضَّ اْلقُْدَرِة َعلَى اأْلَْصلَِح إالَّ أَْن يَُؤدِّ

 (0220)العز بن عبد السالم ،  َشِديَدٍة"
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   وتقدير المصلحة.أي ممكن يدرك وجوه المصالح،  من لوازم القاعدة أن يكون المتصرف نفسه أهال للتصرف -4
     

 الشرعية. تطبيقات القاعدة على نوازل فقهية لفايروس كورونا المستجد في السياسةالمبحث الثاني: 

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: في اإللزام بالتصرفات. -

 الحجر الصحي.اإللزام ب النازلة األولى: -

   الدواء.بأخذ اإللزام النازلة الثانية:  -

 .لب الثاني: في المنع من التصرفاتالمط -

 وفيه ثالث مسائل:  -

 المسألة األولى: إيقاف العمرة والزيارة. -

 المسألة الثانية: حظر التجول وإغالق الحدود. -

 المسألة الثالثة: منع المناسبات االجتماعية. -

 

 لزام بالتصرفات.لمطلب األولى: اإلا

 :والعزل الطبي الحجر الصحيااللزام باألولى:  المسألة

 التعريف بالحجر الصحي والعزل الطبي.أوالً: 

تقييد نشاطات أو فصل األشخاص الذين يشتبه بتعرضهم لمصدر العدوى وال يوجد لديهم أي أعراض أو نتيجة هو  :الصحي الحجر

إيجابية، بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون انتشار العدوى ويكون الحجر في )منشأة مخصصة أو في المنزل( مع توفر اشتراطات 

 خارج المملكة في مقرات محددة لحجرهم صحياً.، ويوجد حجر مؤسسي القادمين من معينة

هو فصل الشخص المصاب )من نتيجته إيجابية( بطريقة تحول دون انتشار العدوى ويكون العزل إما في المستشفى  العزل الطبي:

 (9190)هيئة الصحة العامة ،  "حسب تقييم حالته الصحية أو في المنزل

ب على من أصي المرضية هوتأخر ظهور أعراضبالمخالطة نظرا لخطورة هذا الفيروس وانتشاره السريع ثانيا: تصور النازلة: 

خرى وكذا القادمين إليها من دول أالمصابين المشتبه في إصابتهم وعزل حجر وقد اتخذت كافة الدول التي نزل بها هذا الوباء ف ،به

 وتساءل الناس هل يجوز أن يفرض ولي األمر ة من يخالف ذلك ببعض العقوبات المنصوص عليها،ومعاقب أفراد المجتمععن بقية 

 وما حكم من خالفه أو تحايل عليه؟هذا اإلجراء 

 اً: حكم النازلة:لثثا

أو العزل الطبي وال يخرج منه إال بمشورة  ييجب على من أصيب بهذا الفيروس أو يشتبه في إصابته أن يلزم الحجر الصح

 ، وذلك لعدة أمور:األجهزة المعنية

ورد االستعاذة الذي   (9190منظمة الصحة العالمية ، ) وينتقل إلى الغير بسرعة فهو يشبه مرض الجذام أ( أن هذا المرض معدٍ 

الجذام بل هو أشد ألن مرض  (0412)ابن أبي شيبة ،  والجذام وسيئ األسقام""اللهم إني أعوذ بك من البرص  منه في حديث:

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على ولي األمر تنحية المجذومين عن فيؤدي الوفاة  هذا الفيروسيؤدي إلى تلف العضو أما 

 (0405)الشربيني الخطيب ،  (0288)أبو الوليد ابن رشد،  األصحاء، وعزلهم في مكاٍن مفرٍد لهم
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نص الفقهاء على منع العائن قد وبل أشد من العائن، ث ضرر كل منهما يمن ح  (1)المصاب بهذا الفيروس يقاس على العائنأن ب( 

 .من مخالطة الناس

َصابَِة بِاْلَعْيِن أَْن يُْجتَنََب َويُْحتََرَز ِمْنهُ  :بَْعُض اْلُعلََماءِ  " قَالَ قال ابن عابدين:  َماِم َمْنُعهُ  ،يَْنبَِغي إَذا ُعِرَف َواِحٌد ِباإْلِ  ِمْن َويَْنبَِغي لإِْلِ

ِذي َوِمْن َضَرِر اْلَمْجُذوِم الَّ  ،ْكثَُر ِمْن َضَرِر آِكِل الثُّوِم َواْلبََصلِ َويُْلِزُمهُ بَْيتَهُ، َوإِْن َكاَن فَقِيًرا َرَزقَهُ َما يَْكفِيِه فََضَرُرهُ أَ  ،ُمَداَخلَِة النَّاسِ 

ُ َعْنهُ"  (0229)ابن عابدين ،  َمنََعهُ ُعَمُر َرِضَي هللاَّ

 يكفيه إن كان فقيرا ألن ضرره أشد منوينبغي لإلمام حبس العائن أو أمره بلزوم بيته ويرزقه من بيت المال ما وقال البكري:" 

 (0227)أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي،  ضرر المجذوم الذي منعه عمر من مخالطة الناس

عله وفي فى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب قاله ابن حمدان قال القاضي للوالي ذفائدة من عرف بأ وقال ابن مفلح:"

 .(0227) ابن مفلح،  الترغيب لإلمام حبس العائن قال بعضهم وال يبعد أن يقتل إذا كان يقتل بها غالبا

قاء لهذا الوباء اتلمصابين بفايروس كورونا والعزل الطبي للمشتبه في إصابتهم، وا؛ يجب الحجر الصحي وبناء على ما تقدم فإنه

 .، ومعاقبة من يخالف ذلكللضررومنعا 

 أتي: ما يمن القرآن والسنة ذلك على دليل الو

 [025قال هللا تعالى }َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة{ ]البقرة: 

وما دام أن هذا  (0284)الطاهر بن عاشور ،  تفيد اآلية األمر بحفظ النفس والنهي عن أسباب إتالفها وجه االستدالل:

 الحجر الصحي في سبيل إزالة فايروس كورونا؛ لما فيه من حفظ النفس وحمايتها من التلفالفيروس ثبت ضرره، فإنه يجب 

   (9190)مجمع الفقه االسالمي الدولي، 

)مسلم بن الحجاج ،  قال: " ال يُوِرد ُممِرٌض على ُمِصح" -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا أن -رضي هللا عنه-هريرة  أبو ىرو

 .بدون(

الممرض صاحب اإلبل المراض، والمصح صاحب اإلبل الصحاح، فمعنى الحديث ال يورد صاحب اإلبل المراض  وجه االستدالل:

لنووي )النووي، شرح ا إبله على إبل صاحب اإلبل الصحاح؛ ألنه ربما أصابها المرض بفعل هللا تعالى وقدره الذي أجرى به العادة

 .م (9191)مسعود صبري ،  فاد الحديث وجوب عزل المريض عن الصحيحفأ (هـ 0329على صحيح مسلم ، 

 : تطبيق القاعدة على النازلة:رابعا

واألمر بالشيء قد يتعاوره جانب مصلحة وجانب مفسدة، وهذه النازلة -بناء على أن تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة

 ضررين متقابلين:على اشتملت 

  للمجتمع. أذىبالمرض وما يسبب من  االصابةضرر 

 .أعمالهممعايشهم ويمنعهم من مزاولة و يعطل مصالح الناسالذي  ضرر الحجر الصحيو

 من اآلخر؟وأكثر ضررا وهنا السؤال أيهما أشد 

                                                 
 وهو الذي يصيب الناس بعينه ويحسدهم.  - 1
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والعزل الطبي، ألن ضرر  الصحيضرر الفايروس أشد في نفسه من ضرر الحجر اتفق علماء هذا العصر من ذوي الشأن أن 

وإزالة الضرر األشد بالضرر األخف بما اتخذ من إجراءات وقائية،  ،آثاره بعضالحجر أمكن في كثير من الدول تدارك آثاره أو 

 .ممكنة

والمشتبه الصحي للمصابين اتخاذ قرار بالحجر أو العزل المختصة  الجهات من عنه ينوب أو من األمر ولي حق من وعليه فإن

 يعد من قبيل التصرف الجالب للمصلحة والمزيل للضرر. في إصابتهم بفايروس كورونا

 .لقاحات واألدويةالثانية: اإللزام بتعاطي الالمسألة 

 أوالً: صورة النازلة:  

طباء وعجز األكثرة اإلصابات والوفيات، وامتألت المستشفيات ناس لعر الذفيروس كورونا العالم في أيام معدودات وعم حين 

نتاج إلبإجراء البحوث الطبية  ، من هنا قام العلماء والباحثونفي األطباء أنفسهم عن مالحقة ومتابعة المرضى بل فشا المرض

وفور التوصل إلى هذا العالج قامت الحكومات بتشجيع  ،هذا الفيروس ةعالجلمنتاج لقاح بالفعل إل وتوصلواعالج لهذا الفيروس، 

 أو ال يجوز؟الناس على أخذ اللقاح وربطوا كثيرا من مصالح الناس ومهام حياتهم بأخذ اللقاح، فهل يجوز االلزام بأخذ العالج 

 ثانيا: حكم المسألة.

) شهاب الدين  )المرغيناني، ، بدون سنة ( نةهو مباح عند جمهور الفقهاء وقال الشافعية إنه سوفي الجملة، التداوي مشروع 

هللا صلى هللا عليه وقد تداوى رسول  (0227) ابن مفلح،  (0220)النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين ،  (0225النفراوي ، 

وسلم وأمر األمة بالتداوي والدليل على ذلك ما رواه جابر عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لألمة أَْن يَتََداَوْوا"فَأَبَاَح َرُسوُل هللِا َصلَّى  )مسلم بن الحجاج ، بدون( دواء الداء برأ بإذن هللا عز و جل" و جعفر )أب هللاَّ

  .(0224الطحاوي ، 

 وهل يكون أخذ الدواء واجبا؟

قال الفقهاء يكون أخذ الدواء واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض 

 .)مجمع الفقه االسالمي الدولي ، بدون تاريخ( .ضرره إلى غيره، كاألمراض المعديةينتقل 

 ؟هل يجوز لولي األر أن يلزم الناس بالتداويوبناء على هذا 

 .الجواب نعم يجوز لولي األمر أن يصدر من القرارات ما يلزم الناس بأخذ العالج

 األدلة على ذلك.

َ َكاَن بُِكْم  قال هللا تعالىأ(   [92]النساء:  َرِحيًما{}َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

 وجه الداللة من هذه اآلية. 

ترك العالج في أوقات األوبئة العامة والجوائح المهلكة يؤدي إلى هالك النفس تدل على منع قتل النفس التي حرم هللا إال بالحق، و

ألن من ضروريات الشريعة اإلسالمية حفظ النفس ؤدي إلى الهالك محرم وما يؤدي إلى منع هذا الهالك واجب، وقتلها، وما ي

  .إنقاذ األرواح واألنفس من الهالكالشريعة أوجبت فقد حماية صحة اإلنسان، و

( َجِميًعا نََّما أَْحيَا النَّاسَ )َمن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اأْلَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاهَا فََكأَ وقال هللا تعالى  ب(

 [39]سورة المائدة، 
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ألن من استحل قتل نفس فكأنما استحل  ؛جميًعافكأنما قتل الناس حق بغير واحدة من قتل نفًسا أن  وجه الداللة من هذه اآلية:

واْلُمَراُد ِمْن إِْحيَاِء النَّْفِس تَْخلِيُصهَا َعِن اْلُمْهلَِكاِت: ِمْثِل  الناس جميًعا ايفكأنما أح، فاستنقذها من هلكةٍ  {ومن أحياها} جميع األنفس،

وعلى هذا فاإللزام بأخذ العالج الذي يقيها من  (9111)الطبري،  اْلُمْفِرطَْينِ  اْلَحْرِق َواْلَغَرِق َواْلُجوِع اْلُمْفِرِط َواْلبَْرِد َواْلَحرِّ 

  .إحياء لهاواآلفات لمهلكة األمراض المعدية 

ي ، )الترمذ داًء واحًدا الهَرُم(قال صلى هللا عليه وسلم: )عباَد هللاِ! تداووا، فإنَّ هللاَ تعالَى لم يضع داًء إال وضع له الدواَء إال ج( 

0228) 

َواء وَجَواز التطبب ورد على من أنكر التََّداِوي :وجه الداللة من هذا الحديث  قَاَل النََّوِوّي فِي هََذا الَحِديث إَِشاَرة الى اْستِْحبَاب الدَّ

 .)السيوطي، شرح سنن ابن ماجه ، بدون تاريخ(

ائح الجو وبناء على ما تقدم فإنه يجوز لولي األمر أن يلزم الناس بأخذ اللقاحات واألدوية المضادة لفيروس كورونا وغيره من

  النازلة، حفظا على صحة الناس. 

 ثالثاً: تطبيق القاعدة على النازلة:

 حق من وعليه فإن ؛يندب وقد يجب في بعض الحاالت كحاالت الطوارئ النازلة والجوائح المهلكةالتداوي في أصله مباح وقد 

الناس بعالجات معينة، ويحق لها القيام بإسعافات وتدخالت طبية خاصة  إلزامالمختصة  الجهات من عنه ينوب أو من األمر ولي

ه )مجمع الفق ومنعا النتشار الوباء بينهماظا على حياة الناس أخذا بالمصلحة العامة وحفأخذا العالجات واللقاحات بالجائحة، 

  (9191اإلسالمي الدولي، 
 

 المطلب الثاني: في المنع من التصرفات، -

 مسائل:  ثالثوفيه  -

 .المسألة األولى: إيقاف العمرة والزيارة -

 .وإغالق الحدودالمسألة الثانية: حظر التجول  -

 .الثالثة: منع المناسبات االجتماعيةالمسألة  -

 : إيقاف العمرة والزيارة:ولىالمسألة األ

 أوالً: صورة النازلة:

 ونظرا ،أو حتى الحج فقد توقف الحج قبل ذلك النتشار األوبئةالزيارة  وأليست هي المرة األولي التي تتوقف فيها العمرة 

بيئة مناسبة النتقال  هموتزاحمالناس تجمع لما يمثله على األنفس واألرواح، وسرعة انتشاره وضرره لخطورة هذا الفيروس 

قرارا يقضي بتعليق الدخول للمملكة ألغراض العمرة  97/9/9191في تاريخ  فقد أصدرت المملكة العربية السعودية العدوى

ل تحت وهل يدخ أو ال يجوز -عليه وسلم صلى هللا-زيارة مسجد النبيوفهل يجوز إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، 

 ؟تصرف اإلمام على الرعية

 ثانياً: حكم النازلة:

بداية فإنه يجوز لولي األمر وبناء على المصلحة التي يراها وحماية ألرواح المسلمين إيقاف الحج أو العمرة أو الزيارة حتى يزول 

 م (9191ري ، )مسعود صب الخطر الذي يهدد الناس
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 ذلك ما يأتي:على  دليلالو

 [70{ ]النساء: ِذيَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكمْ }يَاأَيُّهَا الَّ  هللا تعالى قال

وعلى هذا ، ومنه تجنب مواقع التجمع والتزاحم، (0284)الطاهر بن عاشور ،  تفيد اآلية األمر بتوقي المكروه وجه االستدالل:

 .  (9191)مجمع الفقه االسالمي الدولي ،  يجوز إيقاف العمرة وإيقاف زيارة المسجد النبوي

 "ِفرَّ من المجذوم فرارك من األسديقول: " -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت رسول هللا -رضي هللا عنه-هريرة  ى أبوما رو -

 (0287)البخاري، 

ايعناك إنا قد ب»، عن أبيه، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى هللا عليه وسلم وعن عمرو بن الشريد -

 )مسلم بن الحجاج ، بدون( «فارجع

ال ق وجوب منع كل ما يؤدي إلى العدوى باألمراض السارية واإلضرار بالناس، انيفيدأنهما  :من هذين الحديثين وجه االستدالل

ويمنع من المسجد واالختالط بالناس قال وكذلك اختلفوا في أنهم إذا -عن المجذوم–قال القاضي النووي في شرح صحيح مسلم:" 

ن التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس أم كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا ألنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس وال يمنعوا م

 هـ (0329)النووي، شرح النووي على صحيح مسلم ،  ؟يلزمهم التنحي ال

 واالزدحام، وعليه يجوز إيقاف العمرة وإيقاف زيارة المسجد النبويمن التجمع  الناسمنع  ء على هذا الدليل يجوز لولي األمراوبن 

 م (9191)مسعود صبري ، 

قال: " إذا سمعتم بالطاعون بأرٍض فال تدخلوها، وإذا وقع بأرٍض وأنتم --عن النبي -مارضي هللا عنه-ما رواه أسامة بن زيد -

 (0287)البخاري،  بها فال تخرجوا منها "

عدوى انتشار المنع يتعرضوا للوباء أو يدخلوا األرض الموبوءة لأن يدل هذا الحديث على منع الناس أنفسهم من  وجه االستدالل:

 .بين الناس، وحماية الناس من األضرار مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية

 م (9191)مسعود صبري ،  "جائز شرعا العمرة وزيارة المسجد النبويوبناء على هذا فإن إيقاف 

 ثالثاً: تطبيق القاعدة على النازلة:

فالمصلحة هي حماية الناس من التعرض للهالك والحفاظ على هذا التوقيف المؤقت للعمرة والزيارة اجتمع فيه مصلحة ومضرة  

أن مصلحة يجد النفس وهو مقصد من مقاصد الشريعة، أما الضرر الواقع على الناس فهو منعهم من العمرة والزيارة، والناظر 

، ومن أجل اختصاصاته، الحفاظ على حياة الناس وصحتهم من الضرر المحقق وهو هذا الفيروس من صميم عمل ولي األمر

ية ذلك الضرر أنه يفوت على المعتمر والزائر سنة وربما فوت بعض المنافع غا ،من هالك الناس اأقل خطر والضرر من المنع

 ، لكن الحفاظ على النفس ومنع هالكها أولى.الدنيوية كالتجارة وغيرها

 المختصة إيقاف العمرة والزيارة. الجهات من عنه ينوب أو من األمر ولي حق من وعليه فإن

 .وإغالق الحدود الثانية: حظر التجول المسألة

 أوالً: صورة النازلة:

ع ومن ،وإيقاف المواصالت بين المدن إال في الحاالت الضروريةقامت كل الدول التي دخلها هذا الوباء بحظر التجول 

  الخروج والدخول إلى البلد إال في حاالت معينة وبضوابط محددة،
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الحدود التي يستطيعون من خاللها تدبير بعض كذلك فمنعت الناس من التجول إال أضيق وقد اتخذت المملكة هذا اإلجراء 

، وكان سبب هذا المنع قب من يخالف هذا االجراءووع منع الناس من التجول والدخول للمدن والخروج منها،أمورهم الضرورية و

 الكلي أو الجزئي أمران:

 .بفايروس كورونالمنع انتشار العدوى  األول:

. الركيزة األساس لمكافحة العدوىالتباعد االجتماعي بين الناس يمثل فإن  ذاول؛ بداية األزمةفي ال يوجد لقاٌح كان ألنّه  الثاني:

 ؟حق للحاكم أن يفرض هذا اإلجراء على الناسفهل ي

 ثانياً: حكم النازلة: 

متشار ومنع انعم يحق للحاكم أن يتخذ هذه الوسيلة وغيرها من الوسائل التي تحقق مصلحة شرعية وهي الحفاظ على حياة الناس 

 .، وبالتالي فإن األفراد من الناس يجب عليهم االلتزام بهذا الحظر والمنع إال من سمح له بذلك وأصحاب الضروراتالعدوى بينهم

  (9191)مجمع الفقه االسالمي الدولي ، 

 ذلك ما يأتي:على دليل الو

 [.025هللا تعالى }َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة{ ]البقرة:  ولق -

في خروج الناس وعدم تباعدهم نشر للعدوى و (9111)السعدي ،  .في اآلية األمر بحفظ النفس والنهي عن إتالفها وجه االستدالل:

يجب حظر ه فإنعليه مصلحة تحقق للناس الحفاظ على النفس من الهالك، وونقل للمرض، وإيقاع النفس في الهالك، وفي منع ذلك 

 م (9191عود صبري ، )مس التجول في سبيل مواجهة فايروس كورونا وإزالته؛ تفادياً للمخاطرة بالنفس أو بالغير

قال: " إذا سمعتم بالطاعون بأرٍض فال تدخلوها،  -صلى هللا عليه وسلم  -؛ عن النبي -رضي هللا عنهما  -ما رواه أسامة بن زيد 

  (0287)البخاري،  وإذا وقع بأرٍض وأنتم بها فال تخرجوا منها "

في الحديث النهي عن الدخول إلى األماكن التي نزل بها الوباء أو الخروج منها، وهو ما يحققه إغالق الحدود  وجه االستدالل:

 م (9191)مسعود صبري ،  ومنع التجول بقصد التصدي لفايروس كورونا وإزالته؛ فيجوز

 ثالثاً: تطبيق القاعدة على النازلة:

  :ضررمصلحة و النازلةاجتمع في هذه 

 .منع الناس من التجول وإغالق الحدود حيث يحقق مصلحة الحفاظ على اإلنسان صحة وحياة األول:

؛ الحهممصوتقييد لحركتهم، وتعطيل لمنع الناس من الخروج والدخول إلى البلد وحظر التجول فيه ضرر على الناس والثاني: 

ا ضرر ؛ أملفايروس تفوت به مصلحة حفظ النفسألن ضرر ا ونشر المرض أشد ن ضرر نقل العدوىلكوبخاصة األصحاء منهم، 

 ؛إذ يُسمح في أثنائه بتوفير االحتياجات الغذائية والصحية الضرورية وفق ضوابط معينةالتجول فال تفوت به تلك المصلحة؛  حظر

 فيه مصلحة راعاه الحاكم في إصداره األمر.وإزالة الضرر األشد 

حظر التجول ومنع الدخول والخروج من أن يأمر ب المختصة الجهات من عنه ينوب أو من األمر ولي حق من على هذا فإن بناءو

 .يحقق مصلحة شرعية مقصودة في سبيل مواجهة فايروس كوروناالبلد 

 الثالثة: منع المناسبات االجتماعية:المسألة 

 أوالً: صورة النازلة:
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العزلة وال يتكيف معها، خلقه هللا عز وجل وجعله ال يستغني عن الناس وال يستغنون عنه، كما  االنسان كائن اجتماعي ال يحب

 قال الشاعر

 .الناس للناس من بدو وحاضرة:  بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

 -نحوها معزين؛ وكاللقاءات العائلية العامة، واجتماعات األعياد، وحفالت األعراس، واستقبال ال -تعتبر المناسبات االجتماعيات

بيئةً مناسبةً النتشار العدوى بفايروس كورونا؛ باعتبار ما يحدث فيها من التزاحم والتقارب والمخالطة، وهو ما دفع كثيراً من 

 الدول إلى منع إقامة هذه المناسبات؛ بقصد مكافحة الفايروس وإزالته، فهل يجب ذلك أو ال يجب؟

 ثانياً: حكم النازلة: 

  )مجمع الفقه االسالمي الدولي ، بدون تاريخ( ة المناسبات االجتماعية بقصد مكافحة فايروس كورونا وإزالتهيجب منع إقام

 ودليل ذلك ما يأتي:

 [70قال هللا تعالى }يَاأَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم{ ]النساء: 

ومن ذلك االبتعاد عن التجمعات، وعليه يجب منع  (0284)الطاهر بن عاشور ،  في اآلية األمر بتوقي المكروه وجه االستدالل:

 (9191)مجمع الفقه االسالمي الدولي ،  .إقامة المناسبات االجتماعية بقصد مكافحة فايروس كورونا وإزالته

)الدارقطني ،  "" ال ضرر وال ضرار قال: -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-ما رواه أبوسعيٍد الخدري -

 (0285)االلباني،  .(9114

المناسبات ، ومن الضرر إقامة )االمير الصنعاني ، بدون تاريخ.( دل الحديث على تحريم الضرر وجه االستدالل:

 يروسلفا؛ فيكون منعه واجباً؛ حسماً النتشار فرصة مواتية النتقال العدوىفي وقت الجائحة حيث تكون التجمعات  االجتماعية

 .م (9191)مسعود صبري ،  ولتحقيق مصلحة االمة في حفظ صحتها وعافيتها

 .ثالثاً: تطبيق القاعدة على النازلة

أصيبوا بالفيروس المرضى الذين  ونتحقق في هذا اإلجراء مصلحة شرعية، وهي الحفاظ على صحة الناس بحيث ال يجاور

 .االجتماعيةمنع إقامة المناسبات وهو ضرر أخرى  ة، وفيه من ناحيفيحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم

ألن  ؛التي اتخذ على أساسها القرار والضرر الحاصل بمنع الناس من التجمعات فإن المصلحة أعلىوإذا قابلنا المصلحة 

ضرر الفيروس يفوت به مقصد ضروري وهو حفظ النفس، وضرر منع إقامة المناسبات االجتماعية يفوت به مقصد حاجي وهو 

أن يمنع المناسبات  المختصة الجهات من عنه ينوب أو من األمر ولي حق من وعليه فإن ،كدآ، فالمصلحة هنا التوسعة والمؤانسة

 .حفاظا على حياة الناس ومنعا النتشار العدوىاالجتماعية والتجمعات 

 الخاتمة. 1

 فهذه:الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وتختم الطاعات وبعد 

 نتائج البحث. 1.1

 .ما فيه مصلحة لألمة ويجب على الناس أن تلتزم بهذه اإلجراءات وال تخالفهايجوز لإلمام أن يتخذ من القرارات واإلجراءات  -0

لمصلحة تخالف ابحيث ال تكون المصلحة معتبرة شرعا أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة يشترط لتطبيق قاعدة  -9

 من كتاب أو سنة. نصا 
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مفهوم الحاكم أو ولي األمر: هو كل من يتولى شأنا عاما من شؤون المسلمين بداية من الملك أو الرئيس، فمن دونه من  -3

 أصحاب الوالية العامة.  

جواز إيقاف العمرة وإيقاف زيارة المسجد النبوي لمواجهة من دواعي المصلحة وموجبات تصرف اإلمام على الرعية  -4

  .النازل بالناس؛ إزالةً للضرر فايروس كورونا والتصدي له

يجوز للحاكم أن يتخذ من اإلجراءات ما يكفل الحفاظ على صحة الناس، ويبعد عنهم األمراض المعدية ومن ذلك الحجر  -5

  الصحي وإغالق الحدود.

 مقتضيات مصلحة التصرف على األمة.  الة فايروس كورونا ومكافحته منمنع إقامة المناسبات االجتماعية بقصد إز -6

  يجوز للحاكم أن يلزم الناس بأخذ اللقاحات، تفاديا لألضرار الناجمة عن هذا الفيروس. -7

 

 ومقترحات البحث. توصيات. 2.1

 المبادرة إلى مواكبة المستجدات والنوازل من قبل المتخصصين في الشريعة؛ كتابةً واستكتاباً؛ وبخاصٍة تلك النّوازل التي -0

 يعمُّ أثرها؛ كحال فايروس كورونا المستجد.

 لفايروس كورونا المستجد فيتصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة في النوازل المستجدة دراسة تطبيقات قاعدة  -9

 واألحوال الشخصية.القضاء وكيفيته 

 يا عن هذه الجائحة.صدور دراسة موثقة لكل ما صدر من دراسات وأبحاث عن كورونا لتكون سجال تاريخيا وعلم -3

 

شكر وتقدير: نتوجه في ختام تلك الدراسة بالشكر والتقدير إلى عمادة البحث العلمي بجامعة حائل بالمملكة العربية 

 (RG- 20177السعوديةعلى دعمها لهذا البحث تحت رقم)

 هذا ما تيسر، والحمد هلل آخراً كما بدأ.

 وصلى هللا على محمد وآله وصحبه وسلم.
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