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الملخص

القواعد  من  مهمة  قاعدة  البحث  هذا  يتناول 

على  وتطبيقاتها  ضــرار«  وأل  ضــرر  »أل  الفقهية 

الــقــاعــدة حديث  فــاأصــل هــذه  جائحة كــورونــا، 

واحتجوا  العلم  اأهــل  جماهير  نقله  شريف  نبوي 

به، ويرجع اختيارنا لهذه القاعدة اإلى اأن الشريعة 

مبناها على درء المفاسد وجلب المصالح، وعليه 

وتحديدها  والمفاسد  المصالح  معرفة  من  إلبــد 

بما يحقق المصالح ويدراأ المفاسد والمضّرات، 

فالبحث إل يهدف الى تفصيل اإلأحكام الفقهية 

تاأثير هذه  المعلقة بفيروس كورونا، وانما يوضح 

القاعدة في اأحكام هذه الجائحة.

كلمات مفتاحية: 

ضرر، قواعد، تطبيقات، كورونا، جائحة.

* * *

Abstract

This research deals with an important rule 

of jurisprudence “no harm or harm” and its 

applications to the Corona pandemic. Hence, 

the interests and harms must be known and 

identified in a manner that achieves the high-

est interests and stave off the greatest harms 

and harms.

Keywords:

Harm, rules, applications, corona, pan-

demic.
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﷽

المقدمة

ــم التسليم  ــ الـــصـــالة واأتـ لــلــه واأفـــضـــل  الــحــمــد 

ــه  ــ ــى اآل ــلـ ــاء والـــمـــرســـلـــيـــن وعـ ــ ــي ــ ــب ــ ــم اإلأن  عـــلـــى خـــاتـ

وصحبه اأجمعين.

نسان في  له تعالى قد خلق اإلإ اأما بعد؛ فاإن ال�

هذه الحياة و استخلفه فيها بعبادته وحده إلشريك 

له ما  له، وعمارة اإلأرض بما يصلح حاله، وسخر ال�

في السماوات وما في اإلأرض لتحقيق الهدف، 

مكانات لدفع المخاطر  واأعطاه من القدرات واإلإ

النفس  اإن حفظ  و نزولها،  يتوقع  اأو  به  تنزل  التي 

يــعــد من  ــرار  ــ الــبــشــريــة وحمايتها مــن ســائــر اإلأضـ

اإن  مقاصد الشريعة العليا، وفي سلم اأولوياتها، و

زمان  كل  في  البشرية  النفس  يهدد  ما  اأكبر  من 

ومكان اإلأوبئة التي تقضي على العدد الكبير من 

ســالم بجملة من التوصيات  الناس، وقد جاء اإلإ

والتوجيهات التي تحد من انتشار الوباء وتخفف 

من وطاأته كما ترشد اإلى الرعاية الصحية الوقائية 

قــبــل حــدوثــه، وإل ريـــب اأن لــلــقــواعــد واإلأحــكــام 

الــفــقــهــيــة فــي كــتــب الــفــقــهــاء الــخــطــوة الــكــبــيــرة، 

اأبانوا من  البالغ في خدمة ذلك، حيث  والشاأن 

كبير  في مصنفاتهم عن  الممثلة  اآثــارهــم  خــالل 

اأسعفوا  بما  اأمتهم،  قضايا  خدمة  فــي  حرصهم 

في  لالجتهاد  مؤهلة  واآلــيــات  علمية  من حصيلة 

هذا المجال، حيث استنبط الفقهاء واإلأصوليون 

عدداً من القواعد الشرعية التي تبين يسر الشريعة 

سالمي، مثل قاعدة »إل ضرر  وسماحة الدين اإلإ

ــــدور حـــول رفـــع الــضــرر عن  وإل ضــــرار« فــهــي  ت

المكلف وتخفيف المشاق عنه. 

وتظهر اأهمية الدراسة من كونها تتعلق بظاهرة 

عامة شائعة وواقعة في المجتمع وهي الوباء الذي 

التي تغطي  اإلأوبئة  الجميع، فهو من  يستهدف 

باأكملها، وتستدعي من  اأو مناطق  مساحة دول 

الدولة والمجتمع وقفة جادة في مواجهتها والحد 

الالزمة  التدابير  اتــخــاذ  طريق  عــن  انتشارها  مــن 

 )covid-19( المسمى  الــفــايــروس  ولعل  لــذلــك، 

الذي انتشر مؤخرا وحل في العالم اأجمع في زمننا 

هذا ولحظتنا الحاضرة من اأشد ما نزل بالناس من 

حيث سرعة انتقاله، وسعة انتشاره، وإل شك اأن 

تتخذ مع  اأن  والتي يجب  اتُخذت  التي  التدابير 

تطور الوباء تقوم على التقدير المصلحي وفق فقه 

القواعد  من  فـــادة  اإلإ اإمكانية  ومــدى  الموازنات، 

الوباء  نازلة  لمواجهة  التدبير  حسن  في  الشرعية 

العالمي الجديد.

ــهــدف مـــن هــــذا الــبــحــث هـــو بــيــان مــدى  ــال ف

مشروعية تلك التدابير على ضوء قواعد الشريعة 

القواعد  تلك  توظيف  يمكن  وكيف  سالمية،  اإلإ

للمساهمة في تحقيق الهدف. وتكمن مشكلة 

البحث فــي تــســاؤإلت عــديــدة منها:  هــل هذه 

ما  مشروعية  تبين  اأو  التدابير  اإلــى  ترشد  القاعدة 

اإجـــراءات؟ هل يمكن اإلستفادة  اتخاذه من  تم 
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جــراءات  من هذه القاعدة في اتخاذ التدابير واإلإ

الالزمة لمواجهة الوباء؟ 

فــجــاء الــبــحــث فــي مــقــدمــة وتــمــهــيــد يتضمن 

الــتــعــريــفــات الــمــهــمــة فـــي الــبــحــث  ومــبــحــثــيــن، 

المبحث اإلأول: شرح قاعدة« إل ضرر وإل ضرار« 

القاعدة  اأوجه تطبيق  الثاني:  واأدلتها، والمبحث 

في التدابير الوقائية والعالجية من الوباء،  المطلب 

اإلول وجه تطبيق القاعدة في التدابير الوقائية من 

في  القاعدة  تطبيق  وجه  الثاني  المطلب  الوباء، 

التدابير العالجية من الوباء ثم الخاتمة. 

* * *

تمهيد

تعريفات مصطلحات البحث

الضرر و الضرار لغًة: 

من الضر وهو الفاقة والفقر، وكل ما كان من 

ســوء حــال وشــدة في بــدن فهو ُضــر بالضم، وما 

كان ضد النفع فهو فتحها، والضراء نقيض السراء 

وهي الشدة والمشقة(١(.

الضرر والضرار اصطالحًا: 

اختلف العلماء في المراد بالضرر والضرار على 

قولين اإجماإل(٢(:

واحـــد،  الكلمتين  مــعــنــى  اأن  اإلأول:  الــقــول 

اأو  بــالــشــيء  تــلــحــق  يــعــنــي مــفــســدة  فــكــل منهما 

الثانية  الكلمة  وان  الشيء،  على  يدخل   نقصان 

تاأكيد لالأولى.

فرقا،  الكلمتين  هاتين  بين  ان  الثاني:  القول 

إلأن التاأسيس اأولى من التاأكيد.

الفيومي،ص/١36، مختار الصحاح،  المنير:  (١( المصباح 

ــروزاآبـــادى،  ــيـ ــفـ الـ الــمــحــيــط:  الـــقـــامـــوس  الـــــــرازي، ص/3٧٩، 

ص/55٠.

مــــصــــار:  فـــقـــهـــاء اإلأ ــذاهـــب  ــمـ لـ ــع  ــامـ ــجـ الـ ــار  ــذكــ ــ ــت (٢( اإلســ

ابن  ــر:  واإلأثـ الحديث  غريب  في  النهاية  الــقــرطــبــي٢٢٢/٢٢، 

اإلأثير 8٢/١، المنهج المبين في شرح اإلأربعين: الفاكهاني، 

ص/٤8٢،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من 

جوامع الكلم: ابن رجب،ص/٢6٧.
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بينهما  الفرق  تحديد  في  هــؤإلء  اختلف  وقــد 

على عدة اآراء، اأهمها ما يلي(١(:

الراأي اإلأول: اأن الضرر اإلسم، والضرار الفعل.

الــضــرر نفسه  اأن  ابــن رجــب: »فالمعنى  قــال 

مــنــتــف فـــي الـــشـــرع، وادخـــــال الـــضـــرر بــغــيــر حق 

كذلك«(٢(.

اأن يدخل على غيره  الثاني: ان الضرر  الــراأي 

ضررا بحيث ينتفع هو به، والضرار ان يدخل على 

غيره ضررا بال منفعة له بها.

الراأي الثالث: ان الضرر بمعنى الحاق اإلنسان 

الحاق  فهو  الــضــرار  وامـــا  ــداءا،  ــت اب بغيره  مفسدة 

المفسدة بمن اضر به على سبيل المجازاة على 

وجه غير جائز.

والقاتل  القتل  مثل  هذا  على  والضرار  فالضرر 

فالضرر ان تضر من إل يضرك، والضرار ان تضر 

اإلعــتــداء واإلنتصار  اضــر بك من غير جهة  من 

بالحق.

الــضــرر نهي للشخص عن  الــرابــع: ان  ــراأي  الـ

تعاطي ما يضر نفسه، والضرار: نهي له عن فعل 

ما يضر غيره.

بال  مايحصل  هو  الضرر  اأن  الخامس:  ــراأي  ال

قصد، والضرار ما يحصل بقصد.

والراجح عندي هو الــراأي الثالث، وذلك إلأن 

قياسي  مصدر  الــضــرار  فلفظ  عليه،  يــدل  اللفظ 

(١( المراجع السابقة.

(٢( جامع العلوم والحكم: ص/٢6٧. 

على وزن فعال وفعله على وزن فاعل وهي لفظة 

 تــوحــي بــوجــود مــقــابــلــة ومــشــاركــة بــيــن فــعــلــيــن(3(. 

له اعلم وال�

جائحة لغًة: 

الجوح: اإلستئصال. جحت الشيء اأجوحه. 

واجتاحتهم،واأصل  الجائحة.  جاحتهم  يــقــال: 

الجائحة السنة الشديدة تجتاح اإلأموال، وجاح 

له ماله واأجاحه، بمعنى، اأي اأهلكه بالجائحة(٤(. ال�

الجائحة اصطالحًا: 

لم يستعمل اإلأطباء مصطلح الجائحة قديما، 

لكن الفقهاء ذكروها، فهي مساألة فقهية تتناول 

اأهله  اأو  ماله  اأو  ومحصوله  ثماره  فقد  من  حكم 

بــنــازلــة طبيعية، قــال ابــن عــطــاء:« الــجــوائــح كل 

ريــح  اأو  اأو جـــراد  بـــرد  اأو  مــطــر  مــن  ظــاهــر مفسد 

لــه عن  اأو حـــريـــق«(5(، وقــد روى جــابــر بــن عــبــدالــ�

النبي«اأنه اأمر بوضع الجوائح«(6(

(3( شرح القواعد الفقهية: الزرقا ـ، ص/١65.

(٤( لسان العرب: ابن منظور ـ، ٤3٢/٢، الصحاح تاج اللغة 

وصحاح العربية: الفارابي،36٠/١.

ثار: ابن  (5( المدونة: مالك بن اأنس، 586/3، المحلى باإلآ

حزم، ٢8٠/٧.

اإســنــاده   : رنــــؤوط  اإلأ شعيب  وقـــال   .١٩٢/3، المسند:   )6)

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات.
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كورونا: 

هو  العالمية:  الصحة  منظمة  بحسب  كرونا 

اكتشافه من  تــم  فــيــروس  اآخــر  معٍد يسببه  مــرٌض 

ساللة فيروسات كورونا(١(.

المالحظ من خالل التعريف لفيروس كورونا 

اأنه اأشبه بالوباء، وعلى ذلك يسري عليه ما يسري 

اأنـــه يظهر بصورة  مــن صفاته  الـــذي  الــوبــاء  على 

اإلنتشار،  وسريع  شراسة،  اأكثر  ويكون  مفاجئة 

واحتمالية التفشي بين اأعداد كبيرة من المجتمع، 

اأو مــرض مستوطن  وعــادة ما يكون مــرض جديد 

خرج عن السيطرة ، وليست له حدود جغرافية، 

المعروف ب)  المستجد  كــورونــا  فيروس  ُيعّد  و 

من  وهــو  التنفسية،  ــراض  اإلأمــ مــن   )١٩ كوفيد- 

فصيلة فيروسات كورونا، وقد ظهر للمرة اإلأولى 

في مدينة ووهان الصينية اأواخر العام  ٢٠١٩ م، 

الصحة  العالم مما جعل منظمة  انتشر حول  ثم 

العالمية تصنفه كجائحة، وهذا الفيروس يسبب 

والسعال  الحمى  منها:  به  اأصيب  لمن  اأعــراضــاً 

يتسبب  وقــد  العضلية،  واإلآإلم  التنفس  وضــيــق 

هذا  وتميز  الــوفــاة،  حــد  اإلـــى  تصل  بمضاعفات 

مــقــارنــة بغيره  انــتــشــاره  الــجــديــد بسرعة  الــفــيــروس 

مــن الــفــيــروســات الــمــمــاثــلــة(٢(، وقــد اأدركـــت دول 

(١( ينظر: موقع منظمة الصحة العلمية، 

-http://www.emro.who.int/ar/surveillance-fore

casting-response/publications/

https://www.webteb.com/ وينظر موقع ويب طب

(٢( ينظر: موقع منظمة الصحة العلمية.

http://www.emro.who.int/ar/surveillance-fore  

 الــعــالــم خــطــورة هـــذا الــمــرض مــمــا جعلها تتخذ 

اآثار  لمواجهة  اإلحترازية  جـــراءات  اإلإ من  العديد 

ذلك الفيروس.

* * *

casting-response/publications/

https://www.webteb.com/ وينظر موقع ويب طب
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المبحث األأول

شرح قاعدة 

»أل ضرر وأل ضرار« واأدلتها

المطلب األأول: شرح القاعدة:

لها  وتشهد  الشريعة  اأركـــان  من  القاعدة  هــذه 

اأساس  والسنة، وهي  الكتاب  نصوص كثيرة من 

التعويض  في  نتائجه  وترتيب  الضاّر  الفعل  لمنع 

المالي والعقوبة، كما اأنها سند لمبداأ اإلستصالح 

في جلب المصالح ودرء المفاسد.

ونّص هذه القاعدة ليس لنفي الوقوع، إلأن الضرر 

اإنما المقصود بالنفي  والضرار يقعان كثيرا في الواقع، و

 هذا نفي الجواز، فخبر »إل« محذوف، وتقديره: 

إل ضرر وإل ضرار جائز في شريعتنا اأو في ديننا، 

بشتى  الــضــرر  ايــقــاع  تحريم  ذلــك  ويترتب على 

ــــك الـــضـــرر الـــعـــام والــضــرر  ــه، ويــشــمــل ذل اأنــــواعــ

الخاص، ومن ثّم كان اإنزال العقوبات المشروعة 

ترتّب  اإن  و الــقــاعــدة  هــذه  ينافي  إل  بالمجرمين 

لضرر  ودفـــعـــاً  عـــدإلً  فيها  إلأن  بــهــم  ضـــرر   عليها 

اأعّم واأعظم(١(.

ص/٢6٧،  رجــب،  ابــن  والحكم:  العلوم  جامع  ينظر:   )١)

المدخل الفقهي العام: الزرقا، ٩٧8/٢-٩8٠، القواعد والضوابط 

الــســالم  عــبــد  تيمية:  ابـــن  عــنــد  الــمــالــيــة  للمعامالت   الفقهية 

الحصين، ١٧٩/١.

المطلب الثاني: اأدلة القاعدة:

دلت على هذه القاعدة اأدلة كثيرة من الكتاب 

والسنة نذكر منها ما يلي:

األأدلة من الكتاب:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تــعــالــى:  قـــال   /١

ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ   پ  پ 
ٺ ٺٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹچ.(٢(

وجه الدأللة: في اإلآيــة الكريمة نهي صريح 

عن المضارة بالمطلقة، حيث كان الرجل يطلق 

امراأته ثم يتركها حتى تقارب انتهاء عدتها، فيقوم 

مــرارا، ضــررا بها كي إل  بمراجعتها ويفعل ذلك 

تتزوج غيره، اأو لتطويل العدة عليها، اأما من اأجل 

التضييق عليها، اأو إلأجل اأن تفتدي منه بمالها، 

له عن ذلك، وجعل من فعل ذلك ظالما  فنهى ال�

لنفسه بهذا العدوان والمضارة(3(.

٢ / قال تعالى: چ ھ ھ ھ  ھ 

ۈ  ۆ   ۆ  ۇ    ۇ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے 
ې  ې  ې   ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 

ى ى ائ ائەئچ)4(
وجه الدأللة: 

فــي اإلآيـــة نهي صــريــح عــن الــمــضــارة، فيحرم 

ــر، بسبب  على كــل مــن الــوالــديــن مــضــارة اإلآخــ

الولد، ففيها نهي للوالد اأن ينتزع الولد من والدته 

(٢( سورة البقرة: ٢3١.

 ،١٠3/3 القرطبي:،  تفسير   = الــقــراآن  حــكــام  إلأ الجامع   )3)

تفسير القراآن العظيم: ابن كثير، 36٧/١.

(٤( سورة البقرة: ٢33.
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ويمنعها من ارضاعه، ليحزنها بذلك، وفيها نهي 

للوالدة عن اأن تلقي ولدها عليه مضارة به، وإل يد 

من يرضعه، اأو اأن تطلب زيادة على اأجرة المثل 

رضاعه بقصد المضارة بوالده، وكل ذلك منهي  إلإ

عنه لما فيه من الظلم والضرر بهما وبالولد(١(.

ى ى ائائ ەئ  ەئ  تعالى:  چ  قال   /3

ېئ   ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ     
ىئىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ  چ.)2(

وجه الدأللة: 

ان في هذه اإلآية نهيا عن المضارة، اما على 

الــشــاهــد فيكتب  الــكــاتــب وإل  يــضــار  مــعــنــى إل 

اإلأول على خالف ما يملى، ويشهد الثاني على 

خالف ما سمع اأو يمتنعا عن ذلك بالكلية، واما 

وذلك  والشاهد،  بالكاتب  يضار  إل  معنى  على 

باأن يدعيا الى الكتابة والشهادة، وهما مشغوإلن، 

فاإذا اعتذرا بعذرهما اآذاهما صاحب الحق، وقال 

له، ونحو هذا، فيضر بهما(3(.  خالفتما اأمر ال�

ہ  ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀ  ڻ  تعالى:چ  قال   /٤

ھ ھھچ)4(.

حكام  (١( تفسير القراآن العظيم: ابن كثير، 3٧٠/١، الجامع إلأ

القراآن: القرطبي، ١١٠/3،الدر المنثور: السيوطي، 68٩/١.

(٢( سورة البقرة: ٢8٢.

حكام  (3( اأحكام القراآن: الكيا الهراسي،٢6١/١، الجامع إلأ

ابن كثير،  العظيم:  القراآن  القرطبي، ٢6١/3، تفسير  القراآن: 

.٤٤٠/١

(٤( سورة النساء: ١٢.

وجه الدأللة: 

ضرار في الوصية، باإدخال  له نهى عن اإلإ ان ال�

وذلــك في  اأو على بعضهم،  الــورثــة  الضرر على 

اأو  انقاصه  اأو  الورثة  بعض  حرمان  منها:  صــور، 

له له من الفريضة  اعطاؤه نصيبا زائدا على ما قدر ال�

اأو  عليه،  ليس  بدين  يقر  اأن  اأو  غيره،  يضر  مما 

يوصي بوصية إل مقصد فيها اإل اإلضــرار بالورثة 

على  بــزيــادة  لغيره  اأو  مطلقا،  لـــوارث  يــوصــي  او 

 الثلث ولم يجزه الورثة، فكل ذلك من المضارة 

في الوصية(5(. 

األأدلة من السنّ�ة:

هناك اأدلة كثيرة على هذه القاعدة من السنة 

النبوية، ولعل اصرحها وما صار علما على هذه 

القاعدة واسما مشهورا لها هو ما رواه ابو سعيد 

له � قال: “ إل ضرر وإل ضرار،  الخدري اأن رسول ال�

له عليه”.(6( له، ومن شاق شق ال� من ضار ضره ال�

الحديث ورد في صحيح  الثاني من  والشطر 

لــه عليه يــوم  ــ� الــبــخــاري بــلــفــظ« ومـــن شـــاق شــق ال

القيامة«(٧(، ولمالك مرسالً عن عمرو بن يحيى 

لــه قــال: “إل ضرر   الــمــازنــي عــن اأبــيــه اأن رســول الــ�

(5( تفسير القراآن العظيم: ابن كثير، 6٠١/١، ١- فتح القدير: 

الشوكاني ،١/٤35.

الــمــســتــدرك على  الــبــيــهــقــي، 6/6٩،  الــكــبــرى:  الــســنــن   )6)

وقــال صحيح على شرط  الــنــيــســابــوري،5٧/٢،  الصحيحين: 

مسلم و وافقه الذهبي.

له  حكام- باب من شاق شق ال� (٧( صحيح البخاري: كتاب اإلأ

عليه، برقم)٧١5٢(، 6٤/٩.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاعدة »إل ضرر وإل ضرار« وتطبيقاتها المتعلقة بجائحة كورونا 

وإل ضــرار”(١(، وإلبن ماجة من طريق فضيل بن 

له  سليمان ... عن عبادة بن الصامت اأن رسول ال�

»قضى اأن إل ضرر وإل ضرار«.(٢(

وجه الدأللة في الحديث: اأن الحديث ظاهر 

الشريعة،  في  والــضــرار  الضرر  نفي  الــدإللــة على 

وتحريم الضرر بشتى صوره ضرورة، إلأن النكرة 

في سياق النفي تعم(3(.

* * *

مام مالك: ٢١١/٢. (١( موطاأ اإلإ

ِه  حكام - باب َمْن َبَْنى فِي َحقِّ  (٢( سنن ابن ماجة:  كتاب اإلأ

َما َيُضرُّ بَِجارِِه، برقم)٢3٤٠(،٧8٤/٢.

ربـــعـــيـــن: الــفــاكــهــانــي،  ــرح اإلأ (3( الــمــنــهــج الــمــبــيــن فـــي شــ

الصحيحة  اإلأحــاديــث  في  النووية  اإلأربعين  ص/٢83،شــــرح 

النبوية: ابن دقيق العيد، 3٤5-3٤١.

المبحث الثاني

اأوجه تطبيق القاعدة في التدابير

الوقائية والعالجية من الوباء

في  القاعدة  تطبيق  وجــه  األأول:  المطلب 

التدابير الوقائية من الوباء

ثقافة  نـــســـان  اإلإ يمتلك  اأن  ــة  الــمــســؤولــيَّ مــن 

اإلــى  ــؤّدي  يـ مــا  اإلـــى  الــتــعــرّف  صحية تمّكنه مــن 

قد  مــا  كــّل  مــن  يصونها  واأن  بصّحته،  ضــــرار  اإلإ

عــلــٌم يجب  وهـــذا  الــوبــاء،  اأو  بــالــمــرض  يصيبها 

صحته،  تحصين  عــلــى  يعمل  واأن  تحصيله، 

وذلك بالوقاية، باأن يقيها من كّل ما يتسبَّب لها 

نسان  فاإلإ وفعاليتها،  حيويتها  ويفقدها  بالّضرر، 

اأو  يــكــون،  إل  اأو  نظيفاً  يكون  اأن  فــي  حــراً  ليس 

اأو  يعتدل،  إل  اأو  وشــرابــه  طعامه  فــي  يعتدل  اأن 

اأو إل  د صحته  اأو اأن يهدِّ اأو إل يرتاح،  اأن يرتاح 

اأو  يهملها،  اأو إل  يهمل صّحته  اأن  اأو  دها،  يهدِّ

اأن يجري فحوصات طبيّة اأو وقائيّة، وقد كانت 

ســــالم فــي حــفــظ الــنــفــس الــبــشــريــة في  رعــايــة اإلإ

اأعلى درجات اإلهتمام اإذ جعلت حفظ النفس 

حيث  من  ســواء  للشريعة،  العليا  المقاصد  من 

نسان تقع في سلم  الوجود اأو العدم، وصحة اإلإ

البشرية،  النفس  حفظ  تحقق  التي  اإلأولــويــات 

ومن اجل تطبيق قاعدة »إلضــرر وإل ضــرار« إل 

وضعها  التي  الوقائية  التدابير  ماهي  نبين  اأن  بد 

الشارع الحكيم من اأجل دفع الضرر عن النفس 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  م. د. زينب عالء الدين عبد ال�

وعن الغير، فمن التدابير الوقائية ما يلي(١( :

مكافحة  فــي  ــره  واأثـ الطهارة  تشريع  اأوألً: 

األأوبئة.

الطهارة نوعان: طهارة عن الحدث، وتسمى 

وتسمى  الــخــبــث،  وطــهــارةعــن  طــهــارة حكمية، 

طهارة حقيقية والطهارة عن الحدث فثالثة اأنواع: 

ومنه  والُغسل  والمسنون،  الواجب  ومنه  الوضوء 

بشروطه(٢(،وإلأهمية  والتيمم  والمسنون  الواجب 

يــمــان، روى  اإلإ لــه شطر  الــ� الطهارة جعلها رســول 

»الطهور  قــال:  له  ال� اأّن رســول  اإلأشــعــري  اأبومالك 

حماية  في  دور  من  لها  يمان...«(3( ولما  شطراإلإ

سالم من شعائر الدينالحنيف  نسان جعلها اإلإ اإلإ

مخاطبة  في  ذلــك  ويتجلى  سلوكه،  من  وسلوك 

تعالى  قوله  فــي  اأجــمــع  لــذريــةاآدم  -سبحانه-  ربنا 

ڀ   ڀ   پ  پ  پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
له  ڀڀ ٺ    ٺ ٺ ٺچ(٤( ، وإلأهميتها قرنها ال�
چ(5(وللحفاظ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  چ  فقال:  بتوحيده 

واإلستمرار عليها اعتبرها الفقهاء شرًطا من شروط 

ٱ  تعالى: چ  قوله  من  استنباطا  الصالة  صحة 

(١( ينظر: اأثر القواعد الشرعية في التدابير اإلحترازية لمواجهة 

اإلأوبئة-فيروس كورونا انموذجا-: عبد الرقيب صالح الشامي، 

ص/١١٧.

 ،3/١ الكاساني،  الــشــرائــع:  ترتيب  فــي  الصنائع  بــدائــع   )٢)

المجموع: النووي، ٢٠٢/٢. 

فــضــل  بــــــاب  ــارة-  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ الـ ــاب  ــ ــت كــ  : مـــســـلـــم  (3( صـــحـــيـــح 

: كتاب  مــاجــه  ابـــن  ســنــن  الـــوضـــوء،بـــرقـــم)٢٢3(، ١/٢٠3 

الطهارة- باب الوضوء شطر اإليمان، ١٠٢/١.

عراف: 3١. (٤( سورة اإلأ

(5( سورة المدثر: 3-٤.

پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ٹ       ٹ  ٹٹ   ٿ  ٿ          ٿ  ٺٿ  ٺ 
ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ 
ک ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ   ڈ 

 ک ک   چ«(6(
على  للمحافظة  الالزمة  التدابير  من  والطهارة 

اأسبابها  مــن  الــتــي  ــئــة  اإلأمــراضــواإلأوب مــن  الصحة 

اإلأوساخ واإلأقذار، والنفوس تعاف النجس ولوكان 

 ماء قليالً حلته نجاسة يسيرة ، ومبنى النجاسات على 

ما تعافه النفوس وتستقذره الطباع.(٧(

ثانيًا: التباعد الجسدي.

سالم اإلأصحاء بعدم مخالطة المريض  ياأمر اإلإ

اأن تنتهي مــدة  اإلـــى  )الـــُمـــمـــرِض(  مــعــديــاً  مــرضــاً 

العدوى، ويصبح المرض غير معدي، واأن اآيات 

القراآن الكريم فيها من التوجيهات العامةوالقواعد 

المهمة ودإلإلت المعاني ما يمكن اأن يُستفاد منها 

الوقاية منشر اإلأوبئة واإلأمــراض؛ قال تعالى:  في 

چ ۀ ۀ ہ ہ   ہہ  ھھ ھ  ھ ے  ےچ(8(

وكذلك اإلأمر نفسه في نصوص السنة توجيهات 

ــواء  ــ ــت ــول كــيــفــيــة احــ ــحــ ــ ــافٍ واضـــــحـــــة، وبــــيــــان شــ

(6( سورة المائدة: 6.

الفقه   ،٢56/١ الــمــالــكــي،  ــازري  ــمـ الـ الــتــلــقــيــن:  ــرح  شـ  )٧)

الــِخــْن،  ُمصطفى  الشافعي:  ــام  مـ اإلإ مذهب  على  المنهجي 

بجي، ٢٩/١. الدكتور ُمصطفى الُبغا، علي الّشْ

(8( سورة البقرة:١٩5.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاعدة »إل ضرر وإل ضرار« وتطبيقاتها المتعلقة بجائحة كورونا 

اإرشــــــادات تحفظ  ــراض الــوبــائــيــة، و ــ انــتــشــار اإلأمـ

بن  اأســامــة  ذلــك: حديث  مــن  الجميعباتباعها، 

في  بالطَّاُعوِن  َسِمْعُتْم  ــال:«اإَِذا  ــ ق النبي  عن  زيــد 

اإذا وقع باأرض واأنتم بها فال  اأرض فال تدخلوها، و

تخرجوا منها« وفــي روايــة »الــطَّــاُعــوُن اآيَْـــُة الــرِّْجــِز، 

ــْن ِعــَبــاِدِه، َفـــاإَذا  - بــِه َنــاًســا ِم َوَجـــلَّ لــُه -َعـــزَّ اْبْــَتــلــَى الــ�

اإَِذا َوَقَع باأرض  َسِمْعُتْم بِِه َف اَل َتْدُخُلوا َعَلْيِه، َو

وانتم بها فال تفروا منه«(١(، وعليه يجوز للجهات 

اإلى خارج البلد،وقد  المختصة منع السفر من و

اأي  الصحي،  الحجر  مبداأ  الكريم  الرسول  سن 

عزل المريض الذي إل ُيرجى شفاؤه كالمجذوم، 

له: »فر من المجذوم  ال� اأن رسول  اأبي هريرة  فعن 

تــؤّدى  التعزية  اإلأســــد«(٢(، كذلك  مــن  تفر  كما 

بطرق عّدة اثناء الجائحة، فيجوز العزاء عبر وسائل 

التواصل اإلجتماعي دون الزيارات خشية انتقال 

الفايروس، كذلك يجوز للجهات المختصة اإغال

كمحالت  قالمحالتالتيالتحققالتباعدالجسدي 

الحالقة خشية انتشار فيروس كورونا(3(.

(١( صحيح الــبــخــاري: كــتــاب الــطــب، بـــاب مــا يــذكــر في 

الطاعون، برقم )5٧٢٩ (،١3٠/٧.

الــجــذام، برقم  بــاب  الــطــب،  الــبــخــاري: كتاب   (٢( صحيح 

.١٢6/٧ ،)5٧٠٧)

(3(  ينظر في الفروع من ٢- 5: توصيات ندوة فيروس كورونا 

سالمي: المستجد ) التي عقدها مجمع الفقه اإلإ

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_

ref=13985&lan=ar

اإيــكــاء  و ــاء  ــ ن األإ الــشــرع بتغطية  اأمـــر   ثــالــثــا: 

السقاء

عن جابر قــال النبي: »خــمــروا اإلآنــيــة، واأوكــوا 

اإلأســقــيــة، واأجــيــفــوا اإلأبــــواب واكــفــتــوا صبيانكم 

عندالعشاء«.(٤(

اإيكاء السقاء تتعلق به مصالح دنيوية كالحفظ 

فاإلأمر  والــهــوام،  والنجاسات  الشيطانوالوباء  من 

لــالأمــورالــديــنــيــة  اإلحــتــيــاط  يحقق  نــــاء  اإلإ بتغطية 

الماء  فاإن كان إلأجل صيانة  البدنية،  والمصالح 

عــن ُمــْفــِســداتــهــالــشــرعــيــة، فــهــو احــتــيــاط لــالأمــور 

اإن كان اإلحتراز عن الوباء، فهواحتياط  الدينية، و

لالأمور البدنية وصيانتها من الُمضرِّات(5(.

رابعًا: التنظيم الغذائي الصحي.

ســـــــراف فـــي اإلأكــــــل، واإلأكــــــل حتى  مــنــع اإلإ

پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالى:چ  قــال  التخمة. 

چ(6(،  پ پ ڀ  ڀ  ڀڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ 
وعـــن الــمــقــدام بـــن مــعــد يــكــرب قــــال: سمعت 

ــي وعـــاء شــرا من  لــه يــقــول: »مــا مــالأ اآدمـ رســـول الــ�

فاإن  يقمن صلبه  لقيمات  اإلآدمــي  بطن حسب 

 غلبت اإلآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب 

(٤( صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق، باب: خمس من 

الدواب فواسق، يقتلن في الحرم، برقم )33١6( ، ١٢٩/٤، 

اإيكاء  ناء و صحيح مسلم: كتاب اإلأشربة باب اإلأمر بتغطية اإلإ

السقاء، برقم)٢٠١٢(، ١5٩6/3.

البكري، المعين:  فتح  األفاظ  حل  على  الطالبين  اإعانة   )5) 

.38٢/ ٧

عراف: 3١. (6( سورة اإلأ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  م. د. زينب عالء الدين عبد ال�

وثلث للنفس«.(١(

وشجع اأكل اللحوم سواًء لحم البر والبحر وكل 

قيمة  له  ما  اأكــل  اللحوم، وشجع على  مشتقات 

غذائية. قال تعالى چ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ 

ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پپ  پ 
ٿ ٿ     ٹ چ.(٢(

وفـــي الــمــشــروبــات حــرمــت الــشــريــعــة الخمور 

والـــــدمـــــاء، واإلأعـــــيـــــان الــنــجــســة والــمــتــنــجــســة، 

واألـــبـــان الــحــيــوانــات الــمــحــرم اأكـــلـــهـــاواأحـــّل اأكـــل 

البرية  والبهائم  والــبــقــر،  كالغنم  اإلأهــلــيــة  البهائم 

كــالــغــزإلن والــطــيــور غــيــر ذوات الــمــخــالــب كما 

منالطيبات،  اإلأكـــل  الــكــريــم على  الــقــراآن  حــثَّ 

ائ  ائ  ى   ى  ې  چ  تعالى:  قوله  في  ورد  كما 

ۈئ  ۈئ    ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ   ەئ 
ېئ  ېئ چ.(3(

في  القاعدة  تطبيق  وجه  الثاني:  المطلب 

التدابير العالجيةمن الوباء

إلبد من توضيح بعض التدابير العالجية من الوباء 

من اأجل دفع الضرر عن المصاب وغير المصاب 

 بهذا الوباء الذي عم اإلأرض، ومن هذه التدابير 

ما يلي:

(١( سنن ابن ماجة: برقم)33٤٩( ، ١١١١/٢.

(٢( سورة المائدة: ٩6.

(3( سورة البقرة:١68.

اأوأل: منع المخالطة اأو الحجر الصحي: 

 هــنــاك مــن يحمل فــيــروس هـــذا الـــوبـــاء ولكن 

إل تظهر عليه اآثــاره، اإل اأنه ممكن اأن ينقله الى 

طريقة  اأي  اأو  اإلحــتــكــاك  اأو  بالمصافحة  غــيــره 

اأخرى من طرق نقل العدوى، اأما من كان مصابا 

بالفيروس فيجب عليه عدم مخالطة اإلآخرين من 

اأجل عدم اإلضرار بهم عمال بالقاعدة » إل ضرر 

ســالم ياأمر المريض مرضاً  وإل ضرار، كما اأن اإلإ

ينقل  إل  اإلأصــحــاء حتى  مخالطة  بــعــدم  مــعــديــاً 

له:  ال� اإذ يقول رسول  الوباء،  العدوى، ويستفحل 

»إل يوردن ممرض على مصح«(٤(وكلمة الُممرِض 

اأي:  غيره  يمرض  قد  الــذي  المريض  معناها  هنا 

ينقل العدوىاإليه وهو تعبير اآية في البالغة.

ثانيًا: األستطباب.

باإلستطباب  يــاأمــر  اأن  النبي  هــدي  مــن  كــان 

لمنساأله عن العالج لما فيه من دفع الضرر عن 

 نفسه وعن غيره، ومن ذلك حديث ابن عباس، عن 

الــنــبــي �قـــــال: »الـــشـــفـــاء فـــي ثـــالثـــة: فـــي شــرطــة 

اأنهي  محجم، اأو شربة عسل، اأو كية بنار، واأنا 

اأمني عن الكي«(5( فهذه وصفات طبية نبوية كان 

النبي يصفهالمن ساأله عن علة مع اختيار الشيء 

العلماءيهتمون  اأن  نجد  هنا  ومــن  لــه،  المناسب 

بالطب النبوي، بل ويفردونه بالتاأليف، فالشريعة 

باب  للسحر،  بالعجوة  الــدواء  البخاري: كتاب   (٤( صحيح 

إل هامة، برقم)5٧٧١(، ٧/١38.

(5( صحيح البخاري: كتاب الطب، باب الشفاء في ثالث، 

برقم )568١(، ٧/١٢3.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاعدة »إل ضرر وإل ضرار« وتطبيقاتها المتعلقة بجائحة كورونا 

اإليه  وتــدعــو  اإلستطباب  على  تحث  ســالمــيــة  اإلإ

لــه،  الــ� ولــه دواء لحديث عبد  اإإل  مــنــداء  مــا  إلأنـــه 

له عز وجل داء،  ال� اأنــزل  له »ما  ال� قال: قال رسول 

وجهلهمن  علمه،  مــن  علمه  دواء،  لــه  اأنـــزل  اإإل 

اإلــى استحباب  اإشـــارة  الحديث  جــهــلــه«(١( وفــي 

الـــــدواء، وفــيــه رد مــن اأنــكــرالــتــداوي فــقــال: كل 

 شــيء بقضاء وقــدر فال حاجة اإلــى الــتــداوي واأنــه 

إل ينافي التوكل، وهذا فيه رد على من يقول ليس 

لجائحة كورونا عالج، واإلأصحمنه اأن يقول لم 

يعرف اإلأطباء عالج كورونا حتى اإلآن واإلأصح 

كورونا،  لعالج  علمنا  يصل  لم  يقول  اأن  منهذا 

اإليه  يصل  لم  ولكن  موجود إلمحالة  الــدواء  إلأن 

المحك  ويبقى  وكتموه،  لــه  وصــلــوا  اأو  اإلأطــبــاء، 

علمه من علمه وجهله من جهله ، وفيه عظمة 

لــه تــعــالــى،واأنــه على كــل شــيء قدير ، واأنـــه قد  الــ�

اأحاط بكل شيء علماً(٢(.

ــتــي تــصــدرهــا  ثــالــثــاً: اإللـــتـــزام بــالــتــعــلــيــمــات ال

ــي مــخــتــلــف الـــمـــرافـــق  ــمــخــتــصــة فــ ــات ال ــهـ ــجـ الـ

والقطاعات لحماية النفس من الضرر. 

* * *

مام اأحمد بن حنبل: ٧/ 38 . (١( مسند اإلإ

(٢( ينظر: جائحة كورونا اشكاإلت وحلول من منظور الشريعة 

)العالم في  الدولي  المؤتمر  سالمية: يوسف علي بخيت،  اإلإ

ظل اأزمة كورونا(: اإشكاليات وحلول، ص/١6٧.

الخاتمة والتوصيات

له وكرمه الى  توصلت بعد اإتمام بحثي بفضل ال�

النتائج اإلآتية: 

سالمية ومالئمتها لكل  ١- كمال الشريعة اإلإ

حكام  اإلإ زمان ومكان، ويتجلى ذلك في ربط 

كيفية  معرفة  اأجل  من  بقواعدها  للنازلة  الفقهية 

اإلأوبئة. التعامل مع 

الوبائية  ٢- اعتبار مرض كورونا من اإلأمــراض 

منظمة  مــن  بتصريح  وذلــك  المعدية،  التنفسية 

الصحة العالمية.

ــرار” سنداً  قــاعــدة “إل ضــرر وإل ضـ تعتبر   -3

لــمــبــداأ اإلســتــصــالح فــي جــلــب الــمــصــالــح ودرء 

المفاسد، وهي من القواعد الكبرى عند الفقهاء 

وركيزة مهمة في تقرير اإلأحكام الشرعية.

ــذ  ــ الــســلــيــم مــــن اإلأخـ لــلــشــخــص  ــد  ــ ب ٤- إل 

متناع عن مخالطة  باإجراءات الوقاية الصحية واإلإ

الشخص المصاب. 

بــالــحــجــر الــصــحــي  لــــتــــزام  ــن اإلإ ــد مـ بـ 5- إل 

صابة بالمرض دفعاً للضرر عن  والتداوي عند اإلإ

اإلآخرين.

6- تطبيقا لقاعدة “إل ضرر وإل ضرار” يجوز 

حظر  وتطبيق  الــســفــر  مــنــع  المختصة  للجهات 

الحكومية  والمؤسسات  الدوائر  اإغالق  و  التجوال 

و بعض المحالت الغير ملتزمة بالتباعد الجسدي 

ولعدم تطبيقها شروط الوقاية من الوباء.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  م. د. زينب عالء الدين عبد ال�

المصادر

- القراآن الكريم.

 ١- اأحكام القراآن: علي بن محمد بن علي، 

ــو الــحــســن الــطــبــري، الملقب بــعــمــاد الــديــن،  اأبـ

)المتوفى:  الشافعي  الهراسي  بالكيا  المعروف 

ـــ(، تــحــقــيــق: مــوســى مــحــمــد عــلــي وعــزة  ــ  5٠٤هــ

ط: بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  عطية،   عبد 

٢، ١٤٠5 هـ.

٢- اإلستذكار الجامع لمذاهب فقهاء اإلأمصار: 

له بن عبد البر النمري  اأبو عمر يوسف بن عبد ال�

)توفي ٤63ھ(، تحقيق سالم محمد  القرطبي، 

العلمية-  الكتب  دار  معوض،  علي   عطا-محمد 

بيروت، ٢٠٠٠م.

ــاظ فتح  ــفـ ــة الــطــالــبــيــن عــلــى حـــل األـ ــانـ 3- اإعـ

عثمان  بالبكري(  )المشهور  بكر  اأبــو  المعين: 

)المتوفى:  الشافعي  الدمياطي  شطا  محمد  بن 

للطباعة والنشر والتوريع،  الفكر  ١3١٠هـــ(، دار 

ط: ١، ١٤١8 هـ.

الشرائع: عالء  ترتيب  الصنائع في  بدائع   -٤

اأحمد الكاساني  اأبو بكر بن مسعود بن  الدين، 

الحنفي )المتوفى: 58٧هـ(، دار الكتب العلمية، 

ط: ٢، ١٤٠6هـ.

5- تفسير القراآن العظيم : اأبو الفداء اإسماعيل 

الدمشقي  ثــم  البصري  القرشي  بــن كثير  بــن عمر 

)المتوفى: ٧٧٤هـ(، تحقيق: محمد حسين شمس 

الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي 

بيضون - بيروت، ط: ١، ١٤١٩ هـ.

في شرح خمسين  والحكم  العلوم  6- جامع 

ــديـــن عبد  ــن الـ ــ ــوامـــع الــكــلــم: زي ــثــا مـــن جـ حــدي

ــن الــحــســن،  ــب بـ ــن رجــ ــد بـ ــمـ ــن اأحـ الـــرحـــمـــن بـ

الحنبلي  الدمشقي،  ثم  الــبــغــدادي،  الَسالمي، 

اإلأرناؤوط  )المتوفى: ٧٩5هـ(، تحقيق: شعيب 

 - اإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط:

٧، ١٤٢٢هـ.

٧- الجامع إلأحكام القراآن = تفسير القرطبي: 

لــه محمد بــن اأحــمــد بــن اأبــي بكر بن  ــو عبد الــ� اأب

فرح اإلأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

البردوني  اأحــمــد  تحقيق:  6٧١هــــ(،  )المتوفى: 

اإبراهيم اأطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة،  و

ط: ٢، ١38٤هـ.

اأبــي بكر،  بن  الرحمن  المنثور:عبد  الــدر   -8

جالل الدين السيوطي )المتوفى: ٩١١هـ(، دار 

الفكر -بيروت.

ــــن مــاجــة - ومــاجــة  ــــن مـــاجـــة: اب ٩- ســنــن اب

لــه محمد بــن يزيد  ــ� ــو عــبــد ال اســـم اأبــيــه يــزيــد - اأبـ

شعيب  تحقيق:  ٢٧3هـــ(،  )المتوفى:  القزويني 

د كامل قره بللي -   اإلأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّ

له، دار الرسالة العالمية، ط:  َعبد اللّطيف حرز ال�

١، ١٤3٠ هـ.

اأحمد بن الحسين بن  الكبرى:  السنن   -١٠

علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، اأبو بكر 

البيهقي )المتوفى: ٤58هـ(، تحقيق: محمد عبد 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاعدة »إل ضرر وإل ضرار« وتطبيقاتها المتعلقة بجائحة كورونا 

القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات، 

ط: 3، ١٤٢٤ھ.

١١- شــرح اإلأربــعــيــن النووية فــي اإلأحــاديــث 

الصحيحة النبوية: المؤلف: تقي الدين اأبو الفتح 

القشيري،  مطيع  بن  وهــب  بن  علي  بن  محمد 

)المتوفى: ٧٠٢هـ(،  العيد  دقيق  بابن  المعروف 

مؤسسة الريان،ط: 6، ١٤٢٤ هـ.

لـــه محمد  الـــ� ــو عــبــد  اأبــ الــتــلــقــيــن:  ١٢- شـــرح 

المالكي  الــمــازري  التَِّميمي  عمر  بــن  علي  بــن 

الشيخ  سماحة  تحقيق:  ـــ(،  536هــ )المتوفى: 

سالمي،  د المختار الّسالمي، دار الغرب اإلإِ محمَّ

ط:١، ٢٠٠8 م

١3- شرح القواعد الفقهية: اأحمد بن الشيخ 

محمد الزرقا )المتوفي ١35٧هـ(، صححه وعلق 

عليه: مصطفى اأحمد الزرقا، دار القلم - دمشق 

- سوريا، ط: ٢، ١٤٠٩هـ.

العربية:  وصحاح  اللغة  تــاج  الصحاح   -١٤

الفارابي  الجوهري  بن حماد  اإسماعيل  نصر  اأبــو 

ــد عبد  ــمـ )الـــمـــتـــوفـــى: 3٩3هــــــــ(، تــحــقــيــق: اأحـ

 الغفور عطار، دار العلم للماليين - بيروت، ط:

٤، ١٤٠٧ ھ.

١5- صحيح البخاري: محمد بن اإسماعيل 

محمد  تحقيق:  الجعفي،  البخاري  له  عبدال� اأبــو 

ط:  ، النجاة  طــوق  دار  الناصر،  ناصر  بن   زهير 

١، ١٤٢٢هـ.

الحجاج  بــن  مسلم   : مسلم  صحيح   -١6

ــو الــحــســن الــقــشــيــري الــنــيــســابــوري )الــمــتــوفــى:  اأبـ

٢6١هـــ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

اإحياء التراث العربي - بيروت.

ــــن عـــلـــي بــن  ١٧- فـــتـــح الـــقـــديـــر: مــحــمــد ب

اليمني )المتوفى:  له الشوكاني  ال� محمد بن عبد 

 - الطيب  الكلم  دار  ابــن كثير،  دار  ١٢5٠هــــ(، 

دمشق، بيروت، ط: ١، ١٤١٤ هـ.

ــام  مـ اإلإ مــذهــب  عــلــى  المنهجي  الــفــقــه   -١8

ُمصطفى  الدكتور  الــِخــْن،  ُمصطفى  الشافعي: 

والنشر  للطباعة  القلم  دار  بجي،  الّشْ الُبغا، علي 

والتوزيع، دمشق، ط: ٤، ١٤١3 هـ .

الـــديـــن  مـــجـــد  الـــمـــحـــيـــط:  ــامــــوس  ــقــ ــ ال  -١٩ 

ــادى  ــروزاآبـ ــيـ ــفـ ــن يــعــقــوب الـ ــو طـــاهـــر مــحــمــد بـ ــ اأبـ

تحقيق  مكتب  تحقيق:  ـــ(،  8١٧هــ )الــمــتــوفــى: 

التراث في مؤسسة الرسالة،

للمعامالت  الفقهية  والضوابط  القواعد   -٢٠

الحصين،  السالم  عبد  تيمية:  ابــن  عند  المالية 

دار التاأصيل- القاهرة، ط:١، ٢٠٠٢م.

٢١- لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، 

ابن منظور اإلأنصاري  الدين  اأبو الفضل، جمال 

ـــ(، دار  ــ فــريــقــى )الــمــتــوفــى: ٧١١هـ الــرويــفــعــى اإلإ

صادر - بيروت، ط: 3، ١٤١٤ هـ .

٢٢- المجموع : اأبو زكريا محيي الدين يحيى 

بن شرف النووي )المتوفى: 6٧6هـ(، دار الفكر.

بن  علي  محمد  بــاإلآثــار:اأبــو  المحلى   -٢3

القرطبي  اإلأنــدلــســي  بــن حــزم  بــن سعيد  اأحــمــد 

الــظــاهــري )الــمــتــوفــى: ٤56هــــــ(، دار الــفــكــر - 

بيروت.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  م. د. زينب عالء الدين عبد ال�

٢٤- مختار الصحاح: محمد بن اأبي بكر بن 

عبدالقادر الرازي)المتوفي٧٢١(، تحقيق محمود 

خاطر، مكتبة لبنان ناشرون- بيروت، ١٤١5ھ.

٢5- المدخل الفقهي العام: مصطفى اأحمد 

وطبعة  م،  دمــشــق،١٩83  مطبعة جامعة  الزرقا، 

دار القلم - دمشق ،١٩٩8 م .

بن  مالك  بن  اأنــس  بن  مالك  المدونة:   -٢6

عامر اإلأصبحي المدني )المتوفى: ١٧٩هـ(، دار 

الكتب العلمية، ط: ١، ١٤١5هـ.

اأبو عبد  ٢٧- المستدرك على الصحيحين: 

بــن محمد  لــه  الــ� عــبــد  بــن  الــحــاكــم محمد  لــه  الــ�

ــعــيــم بـــن الــحــكــم الــضــبــي  بـــن حـــمـــدويـــه بـــن نُ

البيع  بــابــن  الــمــعــروف  الــنــيــســابــوري  الطهماني 

عبد  مصطفى  تحقيق:  ٤٠5هـــ(،  )المتوفى: 

بــيــروت،   - العلمية  الــكــتــب  دار  عــطــا،  الــقــادر 

ط: ١، ١٤١١ھ.

مــام اأحمد بن حنبل: اأبو عبد  ٢8- مسند اإلإ

له اأحمد بن محمد بن حنبل، المحقق: شعيب  ال�

اإلأرنؤوط - عادل مرشد واآخرون، مؤسسة الرسالة، 

ط: ١، ١٤٢١ ھ.

له محمد  ال� عبد  اأبــو  الشافعي  المسند:   -٢٩

بن  بن شافع  عثمان  بن  العباس  بن  اإدريـــس  بن 

القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  المطلب  عبد 

المكي )المتوفى: ٢٠٤هـ(، دار الكتب العلمية، 

بيروت - لبنان.

3٠- الــمــصــبــاح الــمــنــيــر فـــي غــريــب الــشــرح 

ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  اأحمد  الكبير: 

العباس )المتوفى: نحو ٧٧٠هـ(،  اأبو  الحموي، 

المكتبة العلمية - بيروت.

3١- المنهج المبين في شرح اإلأربعين: ابي 

)تــوفــي ٧3١(،  الفاكهاني،  الــديــن  تــاج  حفص 

بن  رفــقــي  بــن  شــوكــت  عبدالرحمن  ابــو  تحقيق: 

الــســعــوديــة، ط:١،  الــصــمــيــعــي-  دار  شـــوكـــت، 

١٤٢8ھ.

اأنــس بن  مــام مالك: مالك بن  3٢- موطاأ اإلإ

)المتوفى:  المدني  اإلأصــبــحــي  عــامــر  بــن  مــالــك 

وعلق  اأحاديثه  وخــرج  ورقمه  ١٧٩هــــ(، صححه 

عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار اإحياء التراث 

العربي، بيروت - لبنان، ١٤٠6 هـ.

33- الــنــهــايــة فــي غــريــب الــحــديــث واإلأثــــر: 

الــســعــادات المبارك بــن محمد  اأبــو  الــديــن  مجد 

بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني 

الجزري ابن اإلأثير )المتوفى: 6٠6هـ(، تحقيق: 

الــزاوى - محمود محمد الطناحي،  طاهر اأحمد 

المكتبة العلمية - بيروت، ١3٩٩هـ .

3٤- اأثر القواعد الشرعية في التدابير اإلحترازية 

عبد  انموذجا-:  كورونا  اإلأوبئة-فيروس  لمواجهة 

والقانون  الشريعة  مجلة  الشامي،  صالح  الرقيب 

العدد 35، ج/٢، ٢٠٢٠م.

35- جائحة كــورونــا اشــكــاإلت وحــلــول من 

سالمية: يوسف علي بخيت،  منظور الشريعة اإلإ

الــمــؤتــمــر الــدولــي)الــعــالــم فــي ظــل اأزمــــة كــورونــا: 

المنتدى  جيرسون-  جامعة  وحلول(-  اإشكاليات 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاعدة »إل ضرر وإل ضرار« وتطبيقاتها المتعلقة بجائحة كورونا 

العربي التركي للتبادل اللغوي، ٢٠٢٠م.

عقدها  نــدوة  المستجد  كــورونــا  فيروس   -36

سالمي: مجمع الفقه اإلإ

https://www.oic-oci.org/topic/?t_

id=23343&t_ref=13985&lan=ar

3٧- موقع منظمة الصحة العلمية، 

-http://www.emro.who.int/ar/surveil-

lance-forecasting-response/publications.

38- موقع ويب طب

https://www.webteb.com.

* * *

Abstract

Praise be to God، and prayers and peace 

be upon the Messenger of God، his family 

and companions، and those who are loyal to 

himAs for after.

God Almighty created man in this life and 

appointed him as successor in it by worship-

ing Him alone.

He has a partner، and the earth is built 

with that which will correct his condition، 

and God has subjugated what is in the heav-

ens and what is in it.

land to achieve the goal، and gave him 

the capabilities and potential to pay the risks 

that.

It descends or is expected to come down، 

and that the preservation and protection of 

the human soul from all other harms is one 

of the purposes of the supreme Sharia، and 

in the order of its priorities، and that one 

of the biggest threats to the human soul in 

every time and place is epidemics that elim-

inate a large number of people، and Islam 

has come with a set of recommendations 

And directives that limit the spread of the 
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epidemic and reduce.

It also guides preventive health care be-

fore it occurs، and there is no doubt that 

the rules and jurisprudence in the books of 

jurists have a great step، and a great deal in 

serving that، as they showed through their 

effects represented in their works of their 

great keenness in serving the causes of their 

nation، including what they helped from sci-

entific outcome and mechanisms Qualified 

for ijtihad in this field، as the jurists and 

fundamentalists devised a number of legal 

rules that show the ease of Sharia and the 

tolerance of the Islamic religion، such as 

the rule of ”no harm، no harm،“ which re-

volves around removing harm from the tax-

payer and alleviating hardships for him.

The importance of the study appears from 

the fact that it relates to a general phenom-

enon that is common and present in society

It is an epidemic that targets everyone، as 

it is one of the epidemics that covers an area 

of   countries or entire regions، and calls from 

the state and society a serious pause in con-

fronting it and limiting its spread by taking 

the necessary measures for that، and perhaps 

the virus named )covid-19( that has spread 

recently and settled in the whole world In 

our time and the present moment، it is one 

of the most severe that has befallen people in 

terms of the speed of its transmission and the 

extent of its spread، and there is no doubt 

that the measures that have been taken and 

that must be taken with the development of 

the epidemic are based on the assessment of 

interests according to the jurisprudence of 

budgets، and the extent to which it is pos-

sible to benefit from the legal rules in good 

management to confront a calamity The new 

global epidemic.

The aim of this research is to demonstrate 

the legality of these measures in the light of 

the rules

Islamic Sharia، and how these rules can 

be used to contribute to achieving the goal.

The research problem lies in many ques-

tions، including: Does this rule guide the 

measures or show the legality of the meas-

ures that have been taken?

Can this rule be used to take the necessary 

measures and actions To face the epidemic.

So the research came in an introduction 

and a preface that includes the important 

definitions in the research and two sections، 
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the first topic: an explanation of the rule 

”no harm and no harm“ and its evidence، 

and the second topic: aspects of applying 

the rule in preventive and curative measures 

against the epidemic، the first requirement 

is the application of the rule in preventive 

measures against the epidemic، the demand 

The second was the application of the rule in 

the remedial measures of the epidemic and 

then the conclusion.

* * *


