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  السمخــز:
عمِ هاٌية الحجخ الرحْ كفآخكس كػركىا، إلِ التعخؼ  ٌجفت الجراسة الحالية

اىتذاري كإجخاءات الحجخ الرحْ كالحج هغ الحخكة   كشبيعة ٌحا السخض كأعخاضً ككيفية
الستعمقة بالحج هغ اىتذاري، حيث تع الػقػؼ عمِ حقيقة الحجخ الرحْ كشبيعة ا٘صابة بً 

رعاية صحة ك كأعخاضً، ككحلظ ا٘جخاءات الرحية الستعمقة بالحجخ الرحْ كالتباعج اٚجتساعْ 
لج البحث كحلظ إجخاءات الحجخ الرحْ قبل ا٘ىداف كحسآتً هغ ا٘صابة بٍحا الفيخكس، كعا

سيتً هغ السشطػر الصبْ كالذخعْ  .كبعج كقػع اٖهخاض السعجية كاٖكبئة، كٌأ
ا بيغ الصب كالفقً ا٘سٛهْ فْ تخسيع السبادؼء كا٘جخاءات  كقج ضٍخ أف ٌشاؾ تػافق 

بة باٖهخاض التْ تتعمق بالحجخ الرحْ كرعاية صحة ا٘ىداف كحفع الشفذ البذخية هغ ا٘صا
السعجية، عمِ اعتبار هخاعاة قػاعج السػازىة بيغ السرالح كالسفاسج الستعارضة، كها ٓختبط بحلظ 

ا  بياف إجخاءات الجٍات الصبية كالرحية السخترة فْ الجكلة هغ هشع الزخر كالزخار كأيز 
 كفق هطاٌخ كتفريٛت كردت فْ ٌحا البحث. لمحج هغ اىتذار فآخكس كػركىا

، الصب ، فيخكس كػركىا، التباعج اٚجتساعْ، الحجخ الرحْ السفتاحية: الكمسات
 19-الذخع كالحجخ الرحْ، كػفيج

ABSTRACT: 

 The current study aimed to identify quarantine and the nature of coronavirus 

disease, its symptoms and how it spreads. In addition to quarantine procedures 

and reducing movement related to reducing the spread infectious diseases and 

epidemics, showing its importance from a medical and Islamic jurisprudence 

perspective. It has been shown that there is a consensus between medicine and 

Islamic jurisprudence in the demarcation of principles and procedures related to 

quarantine and human health care, the preservation of the human soul from 

infectious diseases, considering the observance of the Islamic rule of  (There 

should be neither harming (Darar) nor reciprocating harm (irar) ). As well as the 

statement of the procedures of the medical and health authorities in the state to 

limit the spread of Corona Virus. 

 

Keywords: Islam . Quarantine . medicine . coronavirus . Covid-19 . social 

spacing . sharia. 
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 مقجمة
ف ىطخة الصب كالتذخيع ا٘سٛهْ لمشفذ كالكخاهة ا٘ىداىية هدألة أصيمة ثابتة كهتجحرة إ

فْ القػاعج كالشرػص كالسبادؼء سػاء أكاىت ىطخية أـ تصبيقية، كيتفق كل هغ الصب كالذخع 
حا  ا٘سٛهْ عمِ رعاية الشفذ ا٘ىداىية كحفطٍا كتكخيسٍا فْ جسيع الػقائع كالسجاٚت، ٌك

سيخة الشبْ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص العصخة كتػجيٍاتً العطيسة تعسل عمِ إضٍار القيع الحزارية  ٚعتبار أف
ػ ها تشطسً القػاعج الصبية السعاصخة  الداهية عشج اىتذار اٖهخاض السعجية كالفيخكسات القاتمة، ٌك

لقػاعج كتؤسذ لتخسيخً فْ عٛقة الصب بالسجتسعات ا٘ىداىية بذكل عاـ، كذلظ هغ خٛؿ ا
كالسبادؼء التْ تػجب عمِ الجٍات الصبية كالرحية السخترة أف تتخح ا٘جخاءات كالتجابيخ 
لتشطع العٛقات السجتسعية حاؿ اىتذار اٖهخاض السعجية كحرػؿ حالة الصػارؼء كالسدتججات 
الصبية تتسثل بالحجخ الرحْ كىطاـ التباعج اٚجتساعْ، كذلظ بٍجؼ ضبط ا٘صابة بفيخكس 

ىا كالعسل عمِ هشع اىتذاري بيغ الشاس، بسا يعصْ صػرة هذخقة لمتذخيعات ا٘سٛهية التْ كػرك 
 .تتفق هع أحكاـ الصب كإجخاءاتً السعتسجة فْ هثل ٌحي الحاٚت

 / أسئمة البحث: مذكمة
محجخ لتجيب عغ الدؤاؿ الخئيذ فيٍا حيث يقػؿ ىرً: ٌل ٌشاؾ دكر جاءت ٌحي الجراسة لكقج 

، كيتفخع ٌشا عغ ٌحا ؟السشطػر الصبْ كالذخعْ كفقفيخكس كػركىا هغ اىتذار الحج الرحْ فْ 
  ٌْ:الدؤاؿ عجة أسئمة 

 ها هفٍػـ الحجخ الرحْ، كفآخكس كػركىا؟ .1
 ها ٌْ إجخاءات الحجخ الرحْ فْ السشطػر الصبْ كالذخعْ؟ .2
ٌل ٓػجج قػاعج شبية تتعمق بحفع صحة ا٘ىداف كهشع ا٘صابة بفيخكس كػركىا  .3

 اض السعجية هغ حيث اٖصل؟كاٖهخ 
كيف تكػف الشطخة الذخعية لٙجخاءات الستخحة هغ الجٍات السخترة فْ الحج هغ  .4

 اىتذار فيخكس كػركىا؟
ْ هتسثمة بسا يأتْ: أىجاف البحث:  ٌك

تحجٓج هاٌية الحجخ الرحْ كفيخكس كػركىا كبياف أعخاضً كشبيعتً فْ السفٍػـ الصبْ  .1
 ة بجقة ككضػح.كالذخعْ، لمػقػؼ عمِ ٌحي القزي
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سيتً كشبيعتً فْ السفٍػـ  .2 بياف كيف تكػف إجخاءات الحجخ الرحْ، ككحلظ تحجٓج ٌأ
 الصبْ كالذخعْ.

الػقػؼ عمِ هػقف الصب كالذخع ا٘سٛهْ هغ ىطاـ الحجخ الرحْ كالتباعج  .3
 اٚجتساعْ الستعمق بخعاية صحة ا٘ىداف كحسآتً هغ ا٘صابة بفيخكس كػركىا.

سية السػضػع كأسباب اختياري فيسا يأتْ:  باب اختياره:أىسية السػضػع وأس  كتبخز ٌأ
الحجخ الرحْ فْ الحج هغ اىتذار فيخكس كػركىا هغ دكر تعمق ٌحا السػضػع بسدألة  .1

 الصبْ كالذخعْ. يغحيث الساٌية كالصبيعة كفق السفٍػه
سية الػقػؼ عمِ ا٘جخاءات الصبية كالذخعية لخعاية ا٘ىداف كصحتً هغ .2  إضٍار ٌأ

 فيخكس كػركىا كالتْ يكثخ الدؤاؿ عشٍا فْ كاقعشا السعاصخ.
بياف أف هعخفة ا٘جخاءات الصبية الستبعة فْ ىطاـ الحجخ الرحْ لمحج هغ اٖهخاض  .3

السعجية هدألة هٍسة لمباحثيغ هغ خٛؿ ها تحققً هغ إضٍار القيع الحزارية لمتذخيعات 
 السعاش.   ا٘سٛهية الستعمقة بالسدتججات الصبية فْ الػاقع

هعالجة شبيعة الحجخ الرحْ كإجخاءاتً لمػصػؿ إلِ الخؤية الذخعية لٙجخاءات  .4
 الرحية كالصبية الستخحة عشج اىتذار اٖهخاض السعجية. 

هداس ٌحا السػضػع بالػاقع السعاصخ، كها ٓختبط بً هغ ارتباكات عمسية كعسمية فْ  .5
ذخعية الػقػؼ عمِ ٌحي هػضػع فيخكس كػركىا تػجب عمِ الجراسات الصبية كال
 السدائل بٍجؼ البياف كالسعالجة العمسية كهتابعة السدتججات. 

 مشيجية البحث:     
اٚعتساد عمِ السشٍجيغ الػصفْ كالتحميمْ، كذلظ ببياف هاٌية الحجخ الرحْ 
كفيخكس كػركىا كإجخاءات الحجخ الرحْ، ككحلظ القػاعج الستعمقة بالحج هغ ا٘صابة 

، كهغ ثع تحميل ٌحي القػاعج بالتالْ الػقػؼ عمِ السشطػر الصبْ بفيخكس كػركىا
 كالذخعْ فْ ٌحي السدألة.

 الجراسات الدابقة: 
الحجخ الرحْ فْ هشع ا٘صابة بفيخكس جكر الشاضخ فْ هػضػعات البحث الخاصة ب

كػركىا يجج أىً قج جاءت عجة كتابات لسعالجة الحجخ الرحْ كشبيعتً ككحلظ  حفع الرحة 
ٖهخاض السعجية فْ السفٍػهيغ الصبْ كالذخعْ، سػاء أكاف ذلظ عمِ شكل كتابات هشتذخة هغ ا
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عمِ هػاقع اٚىتخىت أك أىٍا هقاٚت عاهة لكشٍا غيخ هتخررة فْ ٌحا السػضػع ككحلظ لع 
تكغ ٌحي السعالجة قج تشاكلت الحجخ كا٘جخاءات الستعمقة بً لسشع ا٘صابة  بفيخكس كػركىا 

ػ ها تع تشاكلً فْ ٌحا البحث، كهع ذلظ جاءت بعس الجراسات العاهة السشتذخ فْ ٌح ي اٖياـ ٌك
 السختبصة بسػضػعات البحث كتفريٛتً كالتْ هشٍا أتْ: 

، حيث اشتسمت ٌحي الجراسة عمِ التذخيعات الػقائية لمخعاية (2012القجكهْ، دراسة )
ْ الشطافة الرحية التْ يقػـ عميٍا بشاء الرحة الستكاهل عمِ هدتػػ  الفخد كالسجتسع ٌك

كالصٍارة، كتحخيع الخبائث، كأخصار التجخيغ، كهشع اقتشاء الكٛب إٚ لمزخكرة كإجخاء الفحز 
السخبخؼ قبل الدكاج، كالحبح كفق الصخيقة ا٘سٛهية، كالػقاية هغ الحػادث كالذخكط الرحية 

ية الحدبة فْ الخقابة الرحية، كبخاصة عمِ الر شاعات الغحائية كالرشاعات لمجفغ، كدكر ٚك
سية  الجكائية كالصبية كالػقاية هغ اٖكبئة كأساليب ذلظ كفق هشطػر ا٘سٛـ، ككقفت كحلظ عمِ ٌأ
الػقاية الرحية كخرائرٍا، كهغ ثع القػاعج الستعمقة بسشع اىتذار اٖكبئة كهشٍا الحجخ الرحْ 

ع تشاكلً فْ ٌحا البحث هغ كا٘جخاءات الخاصة بحلظ هغ الجاىب الذخعْ دكف هعالجة ها ت
 شبيعة الحجخ كفيخكس كػركىا ككحلظ رأؼ الصب كالفقً فْ ذاتية ٌحا السػضػع.

دراسة أشٍخ القػاعج الفقٍية الستعمقة  حيث ركد بحثً عمِد.ت( الدػخاح، )ككحلظ دراسة 
عس بأحكاـ التجاكؼ كتصبيقاتٍا الصبية السعاصخة، كقج ذكخ رأؼ العمساء فْ حكع التجاكؼ، كب

سيتً فْ الحج هغ اىتذار  القػاعج فْ دفع الزخر دكف الحجٓث عغ شبيعة الحجخ الرحْ كٌأ
ػ ها تع الػقػؼ عميً كدراستً فْ ٌحا  اٖكبئة كاٖهخاض السعجية كخاصة فيخكس كػركىا ٌك

 البحث. 
تساـ  تشاكلت (2015حتاهمة، )كهغ الجراسات العاهة كحلظ:  دراستً عغ شبيعة ٌا

العاهة كالشرػص الذخعية التْ عالجت ذلظ، ككقفت كحلظ عمِ التجابيخ  ا٘سٛـ بالرحة
تع بٍا ا٘سٛـ لسشع  الػقائية فْ الصب، كعخجت كحلظ عمِ الحجخ الرحْ كثقافة ىبػية ٌا
اىتذار اٖهخاض، دكف الخػض فْ شبيعة ذلظ، كهاٌيتً، كها يختز بفيخكس كػركىا 

ً، كا٘جخاءات التْ تزعٍا الجٍات الصبية كهدتججاتً هغ حيث الساٌية كشخؽ الػقاية هش
ػ ها تع تشاكلً فْ ٌحا البحث.   السخترة بقرج هشع ا٘صابة بفيخكس كػركىا ٌك

سية العسل الصبْ بذكل عاـ، كالعٛقة العمسية  كجاءت ٌشاؾ دراسات أخخػ تخكد عمِ ٌأ
ػارؼء حاؿ الفقٍية الخاصة بحلظ دكف التخكيد عمِ دكر الحجخ الرحْ فْ إعٛف حالة الص
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ػ تع تشاكلً بحاتيتً فْ ٌحا البحث، هع أىً لع ٓتع تشاكلً بٍحا الصخح  كجػد فيخكس كػركىا، ٌك
ع هغ الباحثيغ حدب عمع الباحثيغ كاشٛعٍسا.   غيٌخ

فْ ثٛثة  -إضافة لمسقجهة كالخاتسة  -كقج جاءت ٌحي الجراسة محتػى البحث: 
السبحث الثاىْ: ، كأها الرحْ كفيخكس كػركىا: هاٌية الحجخ كفيً السبحث اٖكؿٌْ: هباحث، 

 السبحث الثالث، كأخيخ ا؛ كقف القياـ بالحجخ الرحْ كتصبيقً حاؿجخاءات الستبعة فقج عخض لٙ
سية الحجخ الرحْ فْ العمِ ، الصب كالفقً ا٘سٛهْ فْفيخكس كػركىا ا٘صابة بهغ  حج: ٌأ

  كبياف ذلظ فيسا ياتْ:
 الرحي وفايخوس كػرونا السبحث األول: ماىية الحجخ 

تقتزْ هاٌية الحجخ الرحْ كدكري فْ الحج هغ ا٘صابة بفيخكس كػركىا كاىتذاري أف 
يعالج هفٍـػ الحجخ الرحْ كفيخكس كػركىا، شبيعتً كأعخاضً ككيفية الػقاية هشً كعٛجً هغ 

 الشاحية الصبية كبياف ذلظ فيسا يأتْ:
 السصمب األول: السقرػد بالحجخ الرحي 

خ الرحْ: ٌػ هشع ا٘ىداف هغ أف ٓجخل أرض الػباء أك أف يخخج هشٍا، كذلظ الحج
ا، هغ أجل تحقيق هقرج حفع الشفذ  بٍجؼ هشع ا٘صابة باٖهخاض السعجية ككحلظ اىتذاٌر

 ا٘ىداىية كرعاية كجػدٌا كتحقيق هرالحٍا الخاجحة كدرء السفاسج عشٍا.
خٛؿ إرساء هبجأ فرل  حيث يعج تصبيق ٌحا اٖسمػب أك الشطاـ الرحْ هغ

اٖشخاص )أك السجتسعات( السخالصيغ لسرابيغ بسخض هعج ككحلظ كضع قيػد هعيشة تفخض 
عمِ حخكتٍع حتِ ٓتع التعخؼ عمِ حالتٍع الرحية ككحلظ التأكج هسا لػ أصابٍع السخض الحؼ 

شا فإذا ت أكج قج يزخ بٍع أـ ٚ، كذلظ حتِ يعخؼ ها إذا حرمت ا٘صابة بالسخض أـ ٚ. ٌك
لمجٍات السخترة كجػد السخض كإصابة الشاس كالسجتسعات بً؛ فإف ا٘جخاء الستبع فْ ٌحي 
ا عغ اٖشخاص  الحالة ٌػ أف يعسج إلِ تصبيق هبجأ العدؿ الرحْ عميٍع، كذلظ بفرمٍع تساه 

، كذلظ لسجة هعيشة تقتزْ ضساف عجـ ىقمً إلِ (Parmet, 2020) غيخ السرابيغ بالسخض
 سرابيغ، بشاء عمِ رأؼ الصب أك الجٍات الرحية السخترة بحلظ.اٖشخاص غيخ ال

ء السدتذفِ لغخض العٛج؛ فإف ا٘جخاء الصبْ ٓمـد  كأها إذا تصمب اٖهخ أف ٓجخل ٌٚؤ
أف ٓتع عدلٍع فْ أهاكغ هعجة لمعٛج، هع اٖخح بعيغ اٚعتبار السعآيخ الرحية الزاهشة لعجـ 

سعات، كالتْ هشٍا ها يذسل ىطاـ تٍػية ٌحي اٖهاكغ، إضافة اىتقاؿ الفيخكس بيغ اٖفخاد كالسجت
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إلِ إضٍار آلية تعاهل الكادر الصبْ السجرب كالسجٍد بػسائل الحساية الحاتية فْ هثل ٌحي 
 (. (Center-Interim infection,2020الحاٚت

 السصمب الثاني: ماىية فايخوس كػرونا، أعخاضو وشبيعتو 
ا الفيخكس كأعخاضً كشبيعتً كشخؽ الػقاية هشً إلِ يحتاج الػقػؼ عمِ هاٌية ٌح

الخجػع إلِ الكتابات الصبية كالرحية الستخررة كخاصة السعاصخة هشٍا. كتعخؼ فيخكسات 
كػركىا) الفآخكسات التاجية (  بأىٍا سٛلة كاسعة اٚىتذار هغ الفآخكسات ، تريب اٚىداف 

ت البخد الخفيفة ك أهخاض كالحيػاف كتدبب شيف هغ اٖهخاض التشفدية لٙىد اف تتخاكح بيغ ىٚد
تشفدية شجٓجة الخصػرة تؤثخ عمِ حياة ا٘ىداف هثل هخض الدارس كهتٛزهة الذخؽ اٖكسط 
التشفدية، كقج سسيت فآخكسات كػركىا بٍحا اٚسع ىدبة لذكمٍا الطاٌخؼ الذبيً بالتاج أك ا٘كميل 

Center-Human coronavirus,2020).) 
 ( SARS-CoV ) الجراسات أف فيخكس كػركىا السدبب لسخض سارس كقج أضٍخت 

قج اىتقٛ هغ  ( MERS-CoV ) السدبب لستٛزهة الذخؽ اٖكسط التشفدية كفيخكس كػركىا 
شاؾ عجة أىػاع هعخكفة هغ فيخكسات كػركىا تدخؼ بيغ  الحيػاىات دكف أف  الحيػاف إلِ البذخ، ٌك

ا البذخ حتِ أف،   19-فيخكس كػركىا الُسكتذف هؤخخا  هخض كػفيج كيدبب تريب عجكٌا

Center-Human coronavirus,2020)  .) 
( بأىً هخض تشفدْ حاد ٓشتج عغ الفآخكس 19-هخض كػفيجويعخف ىحا السخض )

،  كلع يكغ ٌشاؾ أؼ عمع بػجػد ٌحا الفيخكس الججٓج كهخضً قبل بجء SARS-CoV-2التاجْ 
اف الريشية فْ  (. كهعطع الحاٚت (Lu,2020 2019كاىػف اٖكؿ/ ديدسبختفذيً فْ هجٓشة كٌك

كاىت عمِ صمة كثيقة بدػؽ لمحيػاىات البحخية. ك قج سسْ فيسا بعج بذكل رسسْ  بػاسصة 
،  19-هشطسة الرحة العالسية بسخض كػفيج ، كذلظ عشجها اجتاح أجداء كبيخة هغ العالع اليـػ

بعج أف  2020/ 11/3كباء  عالسي ا بتاريخ  اٖهخ الحؼ اضصخ هشطسة الرحة العالسية ٚعتباري
ا عمِ اٖقل فْ عجة دكؿ  4291دكلة كتدبب بػفاة 114إصابة فْ  118000تع تدجيل  شخر 

world-briefing 11,Feb  ,2020).)  
كتتخاكح أعخاض ٌحا السخض بيغ أعخاض بديصة تتسثل: بدعاؿ جاؼ، ضيق كصعػبة 

ارة ك قذعخيخة، تعب كألع عزٛت كأكجاع، ألع فْ الحمق، أك احتقاف اٖىف، فْ التشفذ، حخ 
فقجاف لحاسة الذع أك التحكؽ، كىادر ا ها ٓخافق ٌحي اٖعخاض ا٘سٍاؿ كالغثياف كالتقْء 
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.Centers-symptoms of,2020) ، كعادة ها تكػف ٌحي اٖعخاض خفيفة كتبجأ تجريجيا .)
تطٍخ عميٍع سػػ أعخاض خفيفة ججا ، كيتعافِ هعطسٍع هغ كهعطع السرابيغ فْ العجكػ ٚ 

السخض دكف الحاجة إلِ عٛج فْ السدتذفِ، كتقجر الجراسات أف ىدبة الػفاة هغ السجسػع العاـ 
%، كتختفع هخاشخ ا٘صابة بسزاعفات كخيسة لمسخض بيغ كبار   3.5لمسخضِ ٚ تتعجػ 

  ٛ ، هثل ارتفاع ضغط الجـ أك أهخاض القمب الدغ  كاٖشخاص الحٓغ يعاىػف هذاكل شبية أص
% هغ السخضِ 10كالخئتيغ، أك داء الدكخؼ، أك الدخشاف، لترل هعجٚت الػفاة لحػالْ 

(. كلكغ أؼ شخز (Rodriguez-Morales,2020السجخميغ لمسدتذفيات بحاٚت خصيخة 
اص السرحػبة بأعخاض شجٓجة. كيجب عمِ جسيع اٖشخ 19-يسكغ أف ُيراب بعجكػ كػفيج

ع  .السرابيغ بالحسِ كالدعاؿ كصعػبة التشفذ الحرػؿ عمِ العشاية الصبية، أيا  كاىت أعساٌر
 السبحث الثاني: اإلجخاءات الستبعة عشج القيام بالحجخ الرحي وتصبيقو 

شالسا تتع السخالصة بيغ الشاس دكف ضػابط أك قيػد ككحلظ هغ خٛؿ تداٌمٍع فْ 
سيشتذخ هغ  19-فع الشفذ كرعآتٍا؛ فإف هخض كػفيجاٖخح بأسباب الحيصة كالححر فْ ح

، كذلظ عغ شخيق الخذاذ  شخز إلِ آخخ هغ خٛؿ اٚتراؿ السباشخ هع الذخز السخيس
ا الذخز السراب بكػفيج هغ أىفً أك فسً عشجها يدعل أك  19-)الُقصيخات الرغيخة( التْ يفخٌز
بيغ بعجكػ الفيخكس ػػػػػػػػ ٌحي القصيخات، يعصذ أك ٓتكمع، كإذا تشفذ اٖشخاص ػػػػ السخالصيغ لسرا

، لحلظ كاف هغ الٛـز أف ٓتبع بٍجؼ حفع الشفذ 19-فيحتسل هع ذلظ ا٘صابة بسخض كػفيج
كرعآتٍا عجة إجخاءات كقائية كأخخػ عسمية لتحقيق ٌحا الٍجؼ حيث يعتبخ ٌحا الفآخكس الججٓج 

( هغ 3.8-1.4شخز )  2.2ابة شجٓج العجكػ كقجر العمساء قجرة الذخز السراب عمِ إص
 .((Riou,2020 السخالصيغ

لحلظ ٓمـد السػاضبة عمِ غدل اليجٓغ بالساء كالرابػف أك تشطيفٍسا كحلظ بسصٍخ 
كحػلْ حتِ تتحقق الػقاية هغ ٌحا السخض. ٚك بج هغ الحفاظ عمِ هدافة هتباعجة عغ الجسيع، 

يات الستحجة اٖهخيكية هدافة كقج حجدت   6هخاكد الديصخة عمِ اٖهخاض كالػقاية هشٍا فْ الٚػ
 Centers-How COVIDأقجاـ بيغ اٖشخاص كسدافة هشاسبة لمػقاية هغ العجكػ 

spreads,2020).) 
ػػػػػػػػػ هع احتساؿ أٚ  19-إذا تع التأكج )بالفحز السخبخؼ( هغ ا٘صابة بعجكػ كػفيجك 

ٓػها   14سخض أحياى ا عمِ السراب ػػػػػػ فٛ بج ٌشا هغ تذخيع هبجأ العدؿ لسجة تطٍخ أعخاض ال
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حا كإجخاء احتياشْ، حيث تبمغ فتخة حزاىة الفيخكس )الفتخة  حتِ بعج تٛشْ اٖعخاض، ٌك
 14-2الدهشية هغ لحطة التعخض لمعجكػ لغاية ضٍػر اٖعخاض عمِ الذخز السراب (  هغ 

تطٍخ عميٍع أعخاض  اٖشخاص الحٓغ الحاتْ إجخاء هٍع يصبقً(، كالعدؿ  (Zhai,2020ٓـػ
ػ يعشْ التداـ  19-كػفيج لتجشب ىقل العجكػ لٕخخيغ فْ السجتسع، بسغ فْ ذلظ أفخاد عائمتً، ٌك

البيت كاٚهتشاع عغ الحٌاب إلِ العسل أك السجرسة أك اٖهاكغ العاهة. كقج ٓمجأ إلِ الحجخ 
، 19-عغ أخخيغ لسخالصة شخز هراب بسخض كػفيج الرحْ الحاتْ بأف ٓتع عدؿ الشفذ

 عجـ ضٍػر أؼ أعخاض لمسخض ك بػجػد ىتيجة سمبية لمفحز السخبخؼ.  رغع
ٍع بذكل همحػظ دكقج أضٍخت الجراسات العمسية أف الحجخ الرحْ كالحج هغ الحخكة ي

تتجمِ ( ، كبالتالْ هشع اىتقاؿ العجكػ، ك Backer,2020فْ ضبط اىتقاؿ السخض بيغ البذخ)
إجخاءات الحجخ الرحْ بتٍيئة السكاف السشاسب لً، كتػفيخ ا٘هجادات الكافية لمسحجػريغ هجة 

 الحجخ، هع هخاعاة التجابيخ الخاصة بالػقاية هغ العجكػ، كتتشػع ٌحي ا٘جخاءات إلِ:
 ,Centers-Community Containment) السصمب األول: إجخاءات خاصة بأماكغ الحجخ

Non-Hospital Isolation and Quarantine,2020) 
عشج اختيار السكاف السشاسب لمحجخ كفق شخكط الدٛهة العاهة كجٍات اٚختراص 
 فْ الجكلة؛ ٚبج هغ إجخاء تقييع خاص بٍحا السكاف يزسغ ىجاح الحجخ كفعاليتً كاستيفاءي
الذخكط الٛزهة لتصبيقً بذكل آهغ، حيث ٓتع كبشاء عمِ ٌحي الزػابط اختيار السشازؿ أك 
ا هغ السخافق كأهاكغ ا٘قاهة التْ تمبْ اٚحتياجات ا٘ىداىية الجساعية، كلٍحا فإف  الفشادؽ كغيٌخ

 ا٘جخاءات الخاصة بأهاكغ الحجخ تتسثل بأتْ: 
كاسعة جيجة التٍػية، كهخافقٍا تكػف كفق أف تكػف إقاهة السحجػريغ فْ غخؼ فخدية  .1

 اٚستخجاـ الخاص كالسخحاض كأهاكغ اٚستحساـ ... 
ٚ بج لمسكاف أف ٓخاعْ القػاعج البيئية الستعمقة بالحساية هغ العجكػ كالػباء، هغ حيث  .2

التٍػية الرحيحة كالسخالصة الجساعية كالصٍارة كالشطافة كهتعمقات الشفايات كإدارتٍا 
هغ ٌحي اٖهاكغ كالتخمز هشٍا، إضافة لصخيقة التعاهل هغ قبل الكادر الصبْ كإخخاجٍا 

السجرب كالسجٍد بػسائل الحساية الحاتية ضسغ هعآيخ هعيشة تزسغ عجـ ىقل الفيخكس 
 لٕخخيغ.

https://www.cdc.gov/sars/guidance/d-quarantine/index.html
https://www.cdc.gov/sars/guidance/d-quarantine/index.html
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 -WHO)السصمب الثاني: إجخاءات خاصة باألشخاص الخاضعيغ لمحجخ الرحي
Considerations for,2020)  

حي ا٘جخاء  ات تتسثل بأتْ:ٌك
اٌٚتسػػػػاـ بالحالػػػػة الشفدػػػػية كاٚجتساعيػػػػة لمسحجػػػػػريغ هػػػػغ خػػػػٛؿ تقػػػػجيع الػػػػجعع الشفدػػػػْ  .1

 كاٚجتساعْ لٍع كرعاية هدؤكلياتٍع الشفدية كاٖسخية هغ جسيع جػاىبٍا. 
رعايػػػػة الجاىػػػػب اٖسػػػػخؼ كشبيعػػػػة أثػػػػخ الحجػػػػخ الرػػػػحْ عمػػػػِ أسػػػػخة السحجػػػػػر كالعسػػػػل  .2

ج هكػػػػػاف الحجػػػػػخ الرػػػػػحْ كهػػػػػغ ثػػػػػع تقػػػػػجيع عمػػػػػِ تحقيػػػػػق التػاصػػػػػل هػػػػػع أسػػػػػختً خػػػػػار 
السدػػػػػاعجة فػػػػػْ ٌػػػػػحا السجػػػػػاؿ كفػػػػػق احتػػػػػخاـ الخرػصػػػػػية كهقػهػػػػػات بشػػػػػاء اٖسػػػػػخة فػػػػػْ 

 هشطػهة الحقػؽ الستقابمة بيغ جسيع أفخاد اٖسخة.
عشػػػػػػػج التػاصػػػػػػػل هػػػػػػػع السحجػػػػػػػػريغ كجػػػػػػػب هخػػػػػػػاشبتٍع بمغػػػػػػػة يفٍسػىٍػػػػػػػا هػػػػػػػغ ىاحيػػػػػػػة  .3

يعػػػػة الحجػػػػخ الرػػػػحْ السفػػػػخدات كلغػػػػة الجدػػػػج، بحيػػػػث يذػػػػسل ٌػػػػحا التػاصػػػػل بيػػػػاف شب
كهجتػػػً كالحالػػػػة الرػػػحية لٍػػػػع، كبياىػػػات اٚترػػػػاؿ التػػػْ تخرػػػػٍع، ككػػػحلظ هػػػػا لٍػػػع كهػػػػا 
ػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػغ السستمكػػػػػػػػػات  عمػػػػػػػػػيٍع هػػػػػػػػػغ الحقػػػػػػػػػػؽ كالػاجبػػػػػػػػػات، كحسايػػػػػػػػػة اٖهتعػػػػػػػػػة كغيٌخ

 الذخرية.
عشػػػػػج كجػػػػػػد بعػػػػػس اٖشػػػػػخاص هسػػػػػغ يعػػػػػاىػف هػػػػػغ حػػػػػاٚت هخضػػػػػية هعيشػػػػػة هدهشػػػػػة  .4

ع؛ ٚ بػػػػج ٌشػػػػا كاىػػػػت أـ ٚ، سػػػػػاء أكاىػػػػت ٌػػػػحي السعاىػػػػاة هػػػػغ  كبػػػػار الدػػػػغ أك هػػػػغ غيػػػػٌخ
هػػػػػغ تػػػػػػفيخ العػػػػػٛج الصبػػػػػْ السشاسػػػػػب لٍػػػػػع كفػػػػػق القػاعػػػػػج السعسػػػػػػؿ بٍػػػػػا فػػػػػْ العسػػػػػل 

 الصبْ كهتعمقاتً العمسية.
هتابعػػػػػػة الفحػصػػػػػػات الصبيػػػػػػة لٗشػػػػػػخاص السػجػػػػػػػدٓغ فػػػػػػْ أهػػػػػػاكغ الحجػػػػػػخ الرػػػػػػحْ  .5

بحيػػػػػػػث ٓػػػػػػػتسكغ القػػػػػػػائسػف عمػػػػػػػِ ذلػػػػػػػظ هػػػػػػػغ تحقيػػػػػػػق الدػػػػػػػٛهة الرػػػػػػػحية كالسدػػػػػػػائل 
التػػػػػْ قػػػػػج ٓمجػػػػػأ إليٍػػػػػا ٖغػػػػػخاض البحػػػػػث العمسػػػػػْ كهخاعػػػػػاة عٛقػػػػػات هعخفػػػػػة  السخبخيػػػػػة

 الجاء كالجكاء هغ الشاحية العسمية كالتصبيقية.  
لزػػػػػساف ىجػػػػػاح إجػػػػػػخاءات الحجػػػػػخ الرػػػػػحْ كتحقيػػػػػػق الخعايػػػػػة الخاصػػػػػة بػػػػػػالسحجػريغ  .6

كأهػػػػػػاكغ الحجػػػػػػخ، ٚ بػػػػػػج هػػػػػػغ تػػػػػػػفيخ هدػػػػػػتمدهات السػػػػػػاء كالغػػػػػػحاء كالشطافػػػػػػة الرػػػػػػحية 
لعٛجيػػػػػػة، كتػػػػػػػفيخ خػػػػػجهات اٚترػػػػػػاؿ با٘ىتخىػػػػػػت كغيػػػػػػخي ككسػػػػػػائل كالصٍػػػػػارة ككػػػػػػحلظ ا
 التخفيً كىحػ ذلظ. 
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مغ اإلصابة بفايخوس كػرونا في الصب والفقو  حجأىسية الحجخ الرحي في ال السبحث الثالث:
 اإلسبلمي

سية حفع الشفذ كإعساؿ هبجأ اٖخح بالسرالح الخاجحة كهشع  ٓتفق الصب كالذخع فْ ٌأ
كالحج هغ الحخكة حيث كخاصة إذا تعمق ذلظ بتصبيق ىطاـ الحجخ الرحْ السخجػحة  السفاسج

الصب كالذخع (، فBacker,2020يدٍع ذلظ بذكل همحػظ فْ ضبط اىتقاؿ السخض بيغ الشاس)
كضع لجمب هرالح الدٛهة كالعافية، كلجرء هفاسج السعاشب كاٖسقاـ، كلجرء ها أهكغ درؤي هغ 

فإف تعحر درء الجسيع أك جمب الجسيع، فإف تداكت الختب  ذلظ، كلجمب ها أهكغ جمبً هغ ذلظ،
تخّيخ، كإف تفاكت استعسل التخجيح عشج عخفاىً، كالتػقف عشج الجٍل بً، كالحؼ كضع الذخع ٌػ 
الحؼ كضع الصب، فإف كل كاحج هشٍسا هػضػع لجمب هرالح العباد دكف درء هفاسجٌع، ككسا ٚ 

الح الجٓشية حتِ يطٍخ لً الخاجح، فكحلظ ٚ يحل يحل ا٘قجاـ لمتػقف فْ الخجحاف فْ السر
لمصبيب ا٘قجاـ هع التػقف فْ الخجحاف إلِ أف يطٍخ لً الخاجح، كها يحيج عغ ذلظ فْ الغالب 

(، كفيسا يأتْ بياف لخأؼ كل عبج الدٛـ، د.ت) ..إٚ جاٌل بالرالح كاٖصمح، كالفاسج كاٖفدج
السعجية هغ خٛؿ الحجخ الرحْ كالتباعج هشٍسا فْ التعاهل هع التعاهل هع اٖهخاض 

 اٚجتساعْ:
 

 السصمب األول: مػقف الصب مغ إعسال نطام الحجخ الرحي لسشع اإلصابة بفيخوس كػرونا
 20تدبب ا٘صابة بفيخكس كػركىا عبئ ا كبيخ ا عمِ هدكدؼ الخعاية الرحية، حيث إف 

ض قج بجأ باٚىتذار فْ جسيع % هغ الحاٚت السرابة تحتاج لجخػؿ السدتذفِ ، كلكػف السخ 
أىحاء العالع كاف هغ الػاجب عمِ جسيع الجكؿ أف تقـػ بتحزيخ البشية التحتية كالكػادر الرحية 

(، حيث أضٍخ تقخيخ Rodriguez-Morales,2020() Abushamma,2020) لسػاجٍتً
حالة هدجمة عمِ  3175207كجػد  1/5/2020خاص بسشطسة الرحة العالسية صجر بتاريخ 

حالة فْ الػشغ العخبْ، كبأف عجد حاٚت الػفاة فْ العالع قج  74.957هدتػػ العالع، هشٍا 
(. كرغع أف عجد الحاٚت world-situation report May,1 ,2020)224172بمغت 

يات الستحجة التْ تخصت حاجد  السدجمة فْ الجكؿ العخبية أقل هغ هثيٛتٍا فْ أكركبا كالٚػ
ىً كبدبب ضعف إهكاىيات الجكؿ العخبية هقارىة باٖكركبية فإف ذلظ يحتع السميػف إصابة؛ إٚ أ

عميشا العسل عمِ تقميل هعجٚت ا٘صابة كحرخ الػباء، كْ ٚ ىقع فْ ها ٚ تحسج عقباي، هغ 
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حيث الديادة فْ عجد الحاٚت كبالتالْ قج ٚ ىدتصيع عٛج السخضِ بالصخيقة السثمِ هغ الشاحية 
 الصبية.

ت دكؿ العالع بتصبيق ىطاـ الحجخ الرحْ كتقييج الحخكة كبث الثقافة كلٍحا قاه
السجتسعية هغ خٛؿ استخجاـ الػسائل الستعجدة السخئية هشٍا كالسكتػية كالسقخكءة، كذاشات التمفدة 
سية ىطاـ الحجخ  ككسائل التػاصل اٚجتساعْ، كبث الشذخات التػعػية الخاصة بالػباء كٌأ

كحتِ المجػء إلِ القياـ بإعٛف حالة الصػارغ كفخض خصط الجفاع  الرحْ هغ جسيع جػاىبً،
 (.2020()الٍاشسْ،2020لسػاجٍة ٌحا الػباء العالسْ)كفا،

حا ٖف الجراسات الستخررة قج أضٍخت أف تصبيق الحجخ الرحْ كعدؿ السرابيغ  ٌك
عج اٚجتساعْ كتقميل اٚختٛط فْ العسل كالجراسة كالسخافق كعائٛتٍع ككحلظ تفعيل ىطاـ التبا

العاهة كالمجػء إلِ تحجٓج الحخكة يعج هغ التجابيخ الػقائية الفاعمة فْ الحج هغ اىتذار 
ػ يدٍع فْ تأخيخ ذركة السخض بذكل هؤثخ)Koo,2020السخض) ، (Perm,2020( ، ٌك

كبالتالْ تقميل العبء السفخكض عمِ السخافق الرحية، كتحقيق الحساية السصمػبة هغ ا٘صابة 
 بفيخكس كػركىا.

كقج بيغ الباحثػف هغ خٛؿ عجة دراسات أف فخض إجخاءات الحجخ الرحْ بذكل 
هبكخ،  كاٚلتداـ كحلظ برخاهة الحجخ السجتسعْ ) سياسة البقاء فْ السشدؿ ( تعػد بالشفع عمِ 

سجتسعات ا٘ىداىية كذلظ هغ حيث تقميل هعجٚت ا٘صابة كالػفاة أثشاء اىتذار كباء كػركىا ال
(Sjödin,2020 كسا بيغ عجد هغ الباحثيغ كالسختريغ فْ ٌحا السجاؿ أف ضبط الحخكة ، )

ا يداٌع بذكل هباشخ  كتصبيق سياسة الحجخ الرحْ كحرخ الحاٚت قبل ضٍػر اٖعخاض أيز 
(السصمػبة هغ الشاحية Wu,2020لسداٌسة الفاعمة كالسؤثخة فْ هكافحتً )فْ ضبط الػباء كا

 الصبية.
السصمب الثاني: مػقف الذخع اإلسبلمي مغ إعسال نطام الحجخ الرحي لسشع اإلصابة بفيخوس 

 كػرونا
ا كجمي ا هغ خٛؿ قػاعجي  إف الشاضخ فْ التذخيع ا٘سٛهْ يجج أىً كضع ىطا ها كاضح 

بسا يحفع الشفذ ا٘ىداىية، كيعسل عمِ إرساء قػاعج تحقيق سعادة السجتسعات  كهبادئً كتذخيعاتً
كتحريل هرالحٍع السخغػبة، بخفع الزخر كالزخار عشٍع، كبسا ٓجرأ الفداد كيػجج السشافع، 
كذلظ أف السقرج العاـ هغ تذخيع اٖحكاـ التْ جاءت بٍا التذخيعات ا٘سٛهية يقـػ عمِ جمب 
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سج، كإذا تعمق اٖهخ التذخيعْ بشطاـ الحجخ الرحْ القائع عمِ تحقيق ٌحا السرالح كدرء السفا
السقرج؛ فإف ىرػص الذخع ا٘سٛهْ ٚ تغفل هدألة كٍحي، كذلظ ٌٖسيتٍا فْ سمع الزخكرات 
 الذخعية هغ حفع الشفذ كهتعمقات ا٘ىداف كفق السعآيخ الذخعية، كالتػجيٍات الشبػية الذخيفة.

ا كلحلظ فٍػ كاجب لحفع الشفذ كهشع أف يقع فالحجخ الرحْ هسا ٚ  ٓتع الػاجب إٚ بً شخع 
ػ هغ التذخيعات الخاصة بسشع كقػع الزخر كالزخار، حيث ٚ بج هغ إزالة  الزخر عميٍا، ٌك
حا ٚ ٓتحقق ػػػػػ حاؿ اىتذار اٖكبئة كاٖهخاض السعجية ػػػػػ إٚ بتصبيق ىطاـ الحجخ  الزخر، ٌك

ساعْ عغ اٖشخاص السرابيغ، حيث يعج ٌحا الشطاـ هغ قبيل الػسائل الرحْ كالتباعج اٚجت
 .(2016، التْ تعبجىا هللا تعالِ بٍا كسا تعبجىا بالسقاصج كالغايات)أبػ ٌخبيج

كلحلظ يقػؿ ابغ القيع: "لسا كاىت السقاصج ٚ ٓتػصل إليٍا إٚ بأسباب كشخؽ تفزْ 
تٍا إليٍا، كاىت شخقٍا كأسبابٍا تابعة لٍا هعتبخة ب ٍا، فػسائل السحخهات كالسعاصْ فْ كخٌا

كالسشع هشٍا بحدب إفزائٍا إلِ غاياتٍا كارتباشاتٍا بٍا، ككسائل الصاعات كالقخبات فْ هحبتٍا 
)ابغ "كا٘ذف فيٍا بحدب إفزائٍا إلِ غآتٍا؛ فػسيمة السقرػد تابعة لمسقرػد، ككمٍسا هقرػد

 (.1973القيع،
ذخيفة بتػضيح حقيقة التباعج اٚجتساعْ كعدؿ كهغ ٌشا جاءت الشرػص الشبػية ال

ع هغ الشاس السعافيغ غيخ  اٖشخاص السرابيغ باٖهخاض السعجية حتِ ٚ ٓؤثخ ذلظ عمِ غيٌخ
ا، كإذا كقع بأرض  ٚ  لقػؿ الشبْ ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا سسعتع بالصاعػف بأرض فٛ تجخمٌػ السرابيغ، اهتثا

حا يعشْ أٚ ٓجخل أؼ شخز إلِ ٌحا البمج  2004، خارؼ كأىتع بٍا فٛ تخخجػا هشٍا")الب ( . ٌك
الحؼ قج ضٍخ فيً هخض هعج ٚك يخخج هشً كحلظ حتِ ٓشتٍْ ٌحا السخض كأٚ يرل إلِ غيخي 
ػف الذخيغ كارتكاب أخف الزخريغ، كبالتالْ  هغ البقاع غيخ السرابة، كذلظ هغ باب احتساؿ ٌأ

ءات تتخحٌا الجٍات الصبية السخترة فْ الجكلة حرػؿ الػقاية كحفع حياة الشاس كفق إجخا
ا هرمحة راجحة هخغػبة  ا كعخف ا كذلظ ٚعتباٌر لتسكيشٍع هغ العير بدٛـ كشسأىيشة هصمػبة شخع 

 كهصمػبة.
ِ ْبِغ َعبهاس   كَعغْ  ـِ، َحتهِ ِإَذا َكاَف ِبَدْخغَ  ،َعْبِج َّللاه ا  َأفه ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصهاِب، َخَخَج ِإَلِ الذه

ًُ، َفَأْخَبُخكُي َأفه  َْجَشاِد َأُبػ ُعَبْيَجَة ْبُغ اْلَجخهاِح َكَأْصَحاُب ْٖ ُل ا ٌْ ًُ َأ ـِ، َقاَؿ اْبُغ  اْلَػَباءَ  َلِقَي ا َقْج َكَقَع ِبالذه
ْع، َفاْسَتَذاَرٌُْع، َكَأْخَبَخٌُ  ٍُ ِليَغ َفَجَعْػُت َكه ْٖ اِجِخيَغ ا ٍَ ْع َأفه اْلَػَباَء َقْج َكَقَع َعبهاس  َفَقاَؿ ُعَسُخ: اْدُع ِلْ اْلُس

ْع َهعَ  ٍُ ًُ، َكَقاَؿ َبْعُز َْهخ  َكَٚ َىَخػ َأْف َتْخِجَع َعْش ْع: َقْج َخَخْجَت ِٖ ٍُ ، َفاْخَتَمُفػا َفَقاَؿ َبْعُز ـِ ا ُة ِبالذه َظ َبِقيه
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ًِ َكَسمهَع َكَٚ َىَخػ َأ ُ َعَمْي ِ َصمهِ َّللاه َحا اْلَػَباِء َفَقاَؿ: اْرَتِفُعػا الشهاِس َكَأْصَحاُب َرُسػِؿ َّللاه ٌَ ْع َعَمِ  ٍُ ْف تُْقِجَه
اِجِخيَغ، َكاْختَ  ٍَ ًُ، َفاْسَتَذاَرٌُْع، َفَدَمُكػا َسِبيَل اْلُس ْع َل ٍُ َْىَراِر َفَجَعْػُت ْٖ َمُفػا َعشِّْ، ُثعه َقاَؿ اْدُع ِلْ ا

ْع، َفَقاَؿ: اْرَتِفُعػا َعشِّْ، ُثعه َقاَؿ: ادْ  ٍِ ِف َٛ اِجَخِة َكاْخِت ٍَ ٌَُشا ِهْغ َهْذَيَخِة ُقَخْير  ِهْغ ُه ا ٌَ ُع ِلْ َهْغ َكاَف 
ٍُْع  ِف، َفَقاُلػا: َىَخػ َأْف َتْخِجَع ِبالشهاِس َكَٚ تُْقِجَه َٛ ًِ َرُج ْع َفَمْع َيْخَتِمْف َعَمْي ٍُ َحا اْلَػَباِء، اْلَفْتِح، َفَجَعْػُت ٌَ َعَمِ 

ْ ، َفَقاَؿ َأُبػ ُعَبْيَجَة ْبُغ اْلَجخهاِح: َأِفَخار ا  ْرِبح  هُ  َفَشاَدػ ُعَسُخ ِفْ الشهاِس: ِإىِّ ًِ ، َفَأْصِبُحػا َعَمْي خ  ٍْ َعَمِ َض
ا َيا َأَبا ُعَبْيَجَة  ٍَ ِ؟ َفَقاَؿ ُعَسُخ: َلْػ َغْيُخَؾ َقاَل ًُ  -ِهْغ َقَجِر َّللاه َف َٛ َىَعْع َىِفخُّ ِهْغ  -َكَكاَف ُعَسُخ َيْكَخُي ِخ

ِ ِإلَ  َت َلْػ َكاَىْت َلظَ َقَجِر َّللاه ِ، َأَرَأْٓ َبَصْت  ِإِبل   ِ َقَجِر َّللاه ٍَ ُْخَخػ  َكاِدي ا َف ْٖ ٌَُسا َخْرَبة  َكا ًُ ُعْجَكَتاِف، ِإْحَجا َل
ا ِبَقَجِر َّللاهِ  اْلَخْرَبةَ  َجْجَبة  َأَلْيَذ ِإْف َرَعْيَت  ٍَ ِ، َكِإْف َرَعْيَت اْلَجْجَبَة َرَعْيَت ا ِبَقَجِر َّللاه ٍَ ، َقاَؿ: َفَجاَء َرَعْيَت

ا، َسِسْعُت  َحا ِعْمس  ٌَ ، َفَقاَؿ: ِإفه ِعْشِجؼ ِهْغ  ًِ ب ا ِفْ َبْعِس َحاَجِت عبج الخحسغ بغ عػؼ، َكَكاَف ُهَتَغيِّ
، َكِإذَ  ًِ َٛ َتْقَجُهػا َعَمْي ، َف ًِ ِبَأْرض  ًِ َكَسمهَع َيُقػُؿ: ِإَذا َسِسْعُتْع ِب ُ َعَمْي ِ َصمهِ َّللاه ا َكَقَع ِبَأْرض  َرُسػَؿ َّللاه

َ ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصهاِب ُثعه اْىَرَخَؼ" ًُ َقاَؿ: َفَحِسَج َّللاه َٛ َتْخُخُجػا ِفَخار ا ِهْش ا، َف ٍَ َكَأْىُتْع ِب
 (.2004)هدمع، 

كيقػؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص فْ سبيل تحقيق هبجأ العدؿ اٚجتساعْ كعجـ هخالصة السراب 
: "ٚ ٓػردف ه حا ا٘جخاء الذخعْ كالصبْ 2004سخض عمِ هرح")هدمع،بسخض هعج  (، ٌك

الػقائْ يعسل بً إذا تعمق بذخز أك عجد هحجكد هغ الشاس، فسا بالشا بتصبيقً لػ تعمق اٖهخ 
 ببمج أك عجد كبيخ هغ اٖفخاد فْ السجتسعات ا٘ىداىية بذكل عاـ؟.

تخح التذخيع ا٘سٛهْ إف كجػد اٖهخاض السعجية فْ السجتسعات ا٘ىداىية يقتزْ أف ٓ
تجابيخ شخعية تعسل عمِ حفع الشفذ كتخاعْ هبادؼء الحجخ الرحْ السعخكفة كأىطستٍا عشج 

حا بقرج درء الزخر الحؼ قج  اىتذار اٖكبئة كاٖهخاض السعجية كهشٍا فآخكس كػركىا الحالْ، ٌك
 يريب الذخز الدميع عشج هخالصتً السراب بسخض هعج هحقق أك هحتسل الػقػع.

 خاتسة

يخكس الحج هغ اىتذار ف الحجخ الرحْ فْهػضػع دكر كبعج ٌحي السحصة فْ تشاكؿ 
ع ها جاء فْ ٌحا البحث هغ ىتائج  كفقكػركىا  السشطػر الصبْ كالذخعْ فإىً يسكغ تمخيز ٌأ

 كذلظ فيسا يأتْ:
 التْ يجب رعآتٍا  إف حفع الشفذ البذخية هغ السقاصج الزخكرية لمذخيعة ا٘سٛهية

 ل حاؿ كخاصة عشج كجػد فيخكس كػركىا كاىتذاري.فْ ك
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  تعخؼ شبيعة فيخكس كػركىا كأعخاضً ككيفية الػقاية هشً هغ خٛؿ الخجػع إلِ الكتابات
 الصبية السخترة بحلظ.

  ْإف القػاعج الصبية بتعاليسٍا كإجخاءاتٍا تحث عمِ حفع الشفذ كرعاية حق ا٘ىداف ف
ياة كفق أعمِ دراجات العشاية السسكشة هغ الحياة، ليتسكغ هغ العير فْ ٌحي الح

 الجػاىب السٍشية كا٘ىداىية.   
  اٚلتداـ بالحجخ الرحْ كإجخاءاتً كاتباع كحلظ تجابيخ الدٛهة العاهة كالخاصة الرادرة

هغ الجٍات الصبية السخترة فْ الجكلة هدائل يجب اٖخح بٍا لسشع ا٘صابة بفيخكس 
 كػركىا. 

 جٍات الصبية السخترة الستعمقة بفيخكس كػركىا هغ الػاجبات  اٚلتداـ بتعميسات ال
 الصبية كاٖخٛقية كالجٓشية. 
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 فْ السشطػر الصبْ كالذخعْ COVID- 19)ار فآخكس كػركىا السدتجج )دكر الحجخ الرحْ فْ الحج هغ اىتذ

49 

  ،ْلرحة الػقائية فْ ا٘سٛـ، كمية الذخيعة، هجمة ، ا2012، هخكافالقجكه
  .26جاهعة القجس السفتػحة لٗبحاث كالجراسات، العجد

 الرحيح،  بيت اٖفكار الجكلية، عساف،  ،2004لشيدابػرؼ، هدمع، ابغ الحجاج ا
 اٖردف، الخياض، الدعػدية، د.ط.

  ،القػاعج الفقٍية الشاضسة لمسسارسة الصبية ، 2016أبػ ٌخبيج، عاشف دمحم
  ./http://sharea.iugaza.edu.psكتصبيقاتٍا، بخابط: 

 ٖالسخسـػ الخئاسْ بإعٛف حالة الصػارغ فْ ، 2020، ىباء الفمدصيشية كفاككالة ا
 Retrieved May 6, 2020 2020جسيع اٖراضْ الفمدصيشية لسجة شٍخ 

.http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=J67Ufrom  
 السخاجع غيخ العخبية

 Backer, J.A., D. Klinkenberg, and J. Wallinga, Incubation period of 2019 novel 
coronavirus (2019-nCoV) infections among travellers from Wuhan, China, 20-

28 January 2020. Euro Surveill, 2020. 25 (5). doi: 10.2807/1560-
7917.es.2020.25.5.2000062. 

 Centers for disease control and prevention. How COVID-19 Spreads. 2020 , 
Retrieved May 23,2020 from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/prevent-getting-sick/how-covid-

spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavi
rus%2F2019-ncov%2Fabout%2Findex.html  

 Centers for disease control and prevention. Symptoms of Coronavirus. 2020 , 
Retrieved May 23,2020 from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

 Centers for disease control and prevention.2020. Interim Infection Prevention 

and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. Retrieved June 
, 6 ,2020 , from https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html 

 Centers for disease control and prevention.2020.Human corona virus types. 
Retrieved June , 6 ,2020 , from https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html 

 Centers for disease control and prevention.2020. Community Containment, 
Non-Hospital Isolation and Quarantine.Retrieved June,10,2020 from  

https://www.cdc.gov/sars/guidance/d-quarantine/app3.html 

 Faris Abushamma, A. J., et al.,. (2020). Recommendations and algorithm to 
deal with urological surgeries in the Middle East during COVID-19 Pandemic: 

http://sharea.iugaza.edu.ps/
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=J67U
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Findex.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Findex.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Findex.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Findex.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
https://www.cdc.gov/sars/guidance/d-quarantine/index.html
https://www.cdc.gov/sars/guidance/d-quarantine/index.html
https://www.cdc.gov/sars/guidance/d-quarantine/app3.html


 2020 - ػىيػٓ -الجدء الثاىْ –العجد الثالث  –راسات هجمة  جاهعة فمدصيغ لٗبحاث كالج

51 

Review article and regional expert opinion. Palestinian Medical and 

Pharmaceutical Journal (PMPJ), 5(2), 33-139. 

 Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr al-Zaraei, Informing the signatories 
on the Lord of the Worlds, Dar Al-Jeel, Beirut, 1973. 

 Koo, J. R., Cook, A. R., Park, M., Sun, Y., Sun, H., Lim, J. T., . . . Dickens, B. 
L. (2020). Interventions to mitigate early spread of SARS-CoV-2 in Singapore: 

a modelling study. Lancet Infect Dis. doi: 10.1016/s1473-3099(20)30162-6. 

 Lu, H., Stratton, C. W., & Tang, Y. W. (2020). Outbreak of pneumonia of 
unknown etiology in Wuhan, China: The mystery and the miracle. 92(4), 401-

402. doi: 10.1002/jmv.25678. 

 Muslim, Abu al-Husayn ibn al-Hajjaj al-Nisaburi, Sahih Muslim, Dar Taiba, 
Riyadh, 1st edition, 2006 AD. 

 Palestinian News Agency Wafa. Presidential decree declaring a state of 
emergency in all Palestinian territories for a month  2020  Retrieved May 6, 

2020 from 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=J67Um0a27774056046aJ67Um0 .  

 Parmet, W. E., & Sinha, M. S. (2020). Covid-19 - The Law and Limits of 

Quarantine. N Engl J Med, 382(15), e28. doi: 10.1056/NEJMp2004211. 

 Prem, K., Liu, Y., Russell, T. W., Kucharski, A. J., Eggo, R. M., Davies, N., . . 
. Klepac, P. (2020). The effect of control strategies to reduce social mixing on 

outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China: a modelling study. 

Lancet Public Health. doi: 10.1016/s2468-2667(20)30073-6. 

 Riou, J., & Althaus, C. L. (2020). Pattern of early human-to-human 
transmission of Wuhan 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), December 2019 

to January 2020. Euro Surveill, 25(4). doi: 10.2807/1560-

7917.es.2020.25.4.2000058. 

 Rodriguez-Morales, A. J., Cardona-Ospina, J. A., Gutiérrez-Ocampo, E., 
Villamizar-Peña, R., Holguin-Rivera, Y., Escalera-Antezana, J. P., . . . Sah, R. 
(2020). Clinical, laboratory and imaging features of COVID-19: A systematic 

review and meta-analysis. Travel Med Infect Dis, 101623. doi: 

10.1016/j.tmaid.2020.101623. 

 Sjödin, H., Wilder-Smith, A., Osman, S., Farooq, Z., & Rocklöv, J. (2020). 
Only strict quarantine measures can curb the coronavirus disease (COVID-19) 
outbreak in Italy, 2020. Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies 

transmissibles = European communicable disease bulletin, 25(13), 2000280.  

 The Hashemite Royal Court. Royal will to approve Cabinet decision to 
announce the introduction of the Defense Law 2020 . Retrieved May 6, 2020 

from  
https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A

9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9- 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=J67Um0a27774056046aJ67Um0
https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
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