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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:
صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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أ.د .أمحد بن حممد القضاة ،و أ.د .الـمثىن عبد الفتاح حممود

د .حممد بن حمفوظ بن حممد أمني الشنقيطي
د .خرض حممد تيق اهلل بن ماياىب
د .خادل بن موىس بن غرم اهلل احلسين الزهراين
د .فهد بن سالم رافع الغامدي
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أ.د .حيىي بن عبداهلل ابلكري الشهري
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د عبداهلل بن اغيل السهيل
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املسؤولية اجلنائية الناشئة عن العدوى
جبائحة فريوس كورونا املستجد ()COVID-19
(دراسة فقهية)
Criminal Responsibility Arising from Aransmitting
The New Coronavirus Pandemic (COVID-19) Infection
)(Jurisprudence "Fiqh" Study

إعداد:
د .محود بن حمسن الدعجاني
أستاذ الفقه املقارن املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية
جبامعة ققاا
الربيد اإللكرتوينhaldajani@su.edu.sa :

المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد (( )COVID-19دراسة فقهية) ،د .حمود بن محسن الدعجاني

املستخلص
أعلنت منظمة الصحة العاملية يف السادس عشا من قها رجب من العام احلايل
1441ﻫ فريوس كورونا املستجد ( )COVID-19جائحة عاملية ،وأوصت باختاذ مجيع
االحتياطات واإلجاا ات االحرتازية الالزمة ،ومن ﻫنا جا ت أمهية ﻫذه الدراسة اليت ﻫدفت
لبيان التكييف الفقهي للمسؤولية اجلنائية الناقئة عن العدوى جبائحة فريوس كورونا املستجد
( ،)COVID-19وأركاهنا ،وصورﻫا ،وحكم التسبب بنقل ﻫذا الوبا عمداً أو خطأً ،وأدلة
إثبات موجباهتا.
وقد انتهت الدراسة إىل نتائج ،من أمهها :تاتب املسؤولية اجلنائية على من تعمد نقل
الفريوس على وجه اإلفساد العام أو اخلاص ،أو تسبب بنقل الفريوس خطأً للمجين عليه
وأدى إىل موته بتفايط وإمهال منه ،أو بسبب جتاوزه لألنظمة والتعليمات ،فإن عليه الكفارة
يف ماله ،والدية على عاقلته.
وأوصت الدراسة بضاورة التواصل بني اجلهات الطبية ،واهليئات الشاعية ،إلصدار
الفتاوى الصحية يف حاالت األمااض الوبائية ،وضاورة االلتزام باألنظمة والتعليمات الصادرة
من اجلهات املختصة ،وضاورة حتديث االقرتاطات الصحية محاية لصحة اجملتمع من
األمااض الوبائية.
الكلمات المفتاحية :الفقه اإلسالمي ،املسؤولية اجلنائية ،العدوى ،جائحة كورونا
املستجد (.)COVID-19
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Abstract
On the sixteenth of Rajab of the current year 1441H, the World Health
Organization (WHO) declared the new Corona Virus (COVID-19) a global
epidemic, and recommended that all necessary precautions and procedures
be taken. Hence lies the importance of this study, which aimed to
demonstrate the jurisprudence (Fiqh) conditioning of the criminal
responsibility arising from transmitting infection with Corona epidemic
(COVID-19), as well as the elements, images and ruling on causing the
transmission of this epidemic deliberately or by mistake, and evidence
proving such responsibility.
The study concluded with certain results, including: Establish the
criminal responsibility on whoever deliberately transmits the infection with
this epidemic for the purpose of causing public or private damage, or caused
wrongful transmission of infection to the victim and led to his death by
negligence and carelessness from him, or because of his violation of the
regulations and instructions, he has to expiate from his money, and his
relatives have to pay blood money.
The study recommended the necessity of communication between the
medical authorities and legal bodies to issue health fatwas in cases of
epidemic diseases, the need to adhere to the regulations and instructions
issued by the competent authorities, and the need to update health
requirements to protect the community health from epidemic diseases.
Key Words:
Islamic jurisprudence, criminal responsibility, infection, and the new
Corona epidemic (COVID-19).
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مقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وأصحابه ومن اﻫتدى هبداه،
أما بعد:
فإن حفظ النفس وصيانتها من مقاصد الشايعة الكربى ،وقد اعتىن اإلسالم بالتدابري
الوقائية من األمااض واألوبئة ،وأما املسلم حبفظ نفسه وأﻫله من كل أسباب األذى واهلالك يف

الدنيا واآلخاة ،قال تعاىل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﴾( ،)1ووضع اإلسالم القواعد الصحية ملنع
انتشار األوبئة كقاعدة العزل ،وقاعدة احلجا الصحي ،فقال « :ال يورد مماض على
مصح»( ،)2وقال -عليه الصالة والسالم -يف قأن الطاعون« :إذا مسعتم به بأرض ،فال
تقدموا عليه ،وإذا وقع بأرض وأنتم فيها ،فال ختاجوا فااراً منه»()3؛ لذلك فإن الوقاية الصحية
تدخل ضمن املقصد العام الذي جا ت به الشايعة ،وﻫو جلب املصاحل للخلق ودر املفاسد
عنهم ،ويف ﻫذه الدراسة سنتناول املسؤولية اجلنائية الناقئة عن العدوى جبائحة فريوس كورونا
املستجد ( )COVID-19الذي ظها حديثاً ﻫذا العام ،وأعلنت منظمة الصحة العاملية أهنا
جائحة عاملية؛ مما جعل كل دول العامل تتخذ مجيع االحتياطات واإلجاا ات االحرتازية الالزمة،
وتسخا مجيع قدراهتا البشاية والصحية واملادية للقضا على ﻫذا الوبا أو التقليل من انتشاره.
أوالً :أهمية الدراسة:

تربز أمهية الدراسة يف اآليت:
 -1أن موضوع جائحةة كورونةا املسةتجد ( )COVID-19مةن أﻫةم املوضةوعات املعاصةاة
الةةيت تشةةلل دول العةةامل ﻫةةذه األيةةام ،وتتعلةةق بةةه مسةةائل كثةةرية ،منهةةا التسةةبب بنقةةل
فريوس ﻫذه اجلائحة إىل اآلخاين سوا ً عن طايق العمد أو اخلطأ.
 -2حتديد املسؤولية اجلنائية الناقئة عن العدوى جبائحة فريوس كورونا املستجد.
( )1سورة البقاة ،اآلية (.)195
( )2أخاجه البخاري يف كتاب الطب ،باب ال ﻫامة ،باقم ( ،)5774ومسلم يف كتةاب السةالم ،بةاب ال
عدوى وال طرية ،باقم (.)2221
( )3أخاجةةه البخةةاري يف كتةةاب الطةةب ،بةةاب مةةا يةةذكا يف الطةةاعون ،ب ةاقم ( ،)5728ومسةةلم يف كتةةاب
السالم ،باب الطاعون والطرية والكهانة ،باقم (.)2219
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 -3بيان دور الفقه اإلسالمي يف وضع القواعد الصحية ،والتةدابري الوقائيةة مةن األمةااض
واألوبئة.
 -4تنبي ةةه اجله ةةات القض ةةائية والص ةةحية خلط ةةورة ﻫ ةةذا الن ةةوع م ةةن اجلة ةاائم إلجي ةةاد احلل ةةول
املالئمة ملكافحتها والوقاية منها.
ثانياً :أسباب اختيار موضوع الدراسة:
من أسباب اختيار ﻫذا املوضوع للدراسة ما يلي:
 -1الاغبةةة يف طةةامل املوضةةوعات املسةةتجدة ملةةا تشةةتمل عليةةه مةةن فائةةدة علميةةة وعمليةةة
للباحث واجملتمع.
 -2أن موضوع جائحة كورونا املسةتجد ( )COVID-19مةن األوبئةة املعديةة القاتلةة الةيت
مل تعاف من قبل وحيتاج إىل البحث والدراسة والتأصيل الفقهي ملسائله.
 -3بيةةان ربانيةةة ﻫ ةةذه الش ةايعة اخلال ةةدة وقةةدرهتا عل ةةى اسةةتيعاب ك ةةل م ةةا ﻫ ةةو جديةةد م ةةن
املسائل النازلة املستجدة.
ثالث ًا :أهداف الدراسة:
تسعى ﻫذه الدراسة إىل إجناز عدد من األﻫداف ،كما يلي:
 -1معافة حقيقة املسؤولية اجلنائية.
 -2معافة حقيقة العدوى.
 -3معافة حقيقة جائحة كورونا املستجد (. )COVID-19
 -4بيةةان أركةةان املسةةؤولية اجلنائيةةة الناقةةئة عةةن العةةدوى جبائحةةة فةةريوس كورونةةا املسةةتجد
(.)COVID-19
 -5بيةةان صةةور املسةةؤولية اجلنائيةةة الناقةةئة عةةن العةةدوى جبائحةةة فةةريوس كورونةةا املسةةتجد
(.)COVID-19
 -6معافة التكييف الفقهي للجناية الناقئة عن العدوى جبائحة فةريوس كورونةا املسةتجد
(.)COVID-19
 -7بيان حكم التسبب بعدوى جائحة فريوس كورونا املستجد (.)COVID-19
 -8بيةةان كيفيةةة إثبةةات موجةةب املسةةؤولية اجلنائيةةة الناقةةئة عةةن العةةدوى جبائحةةة فةةريوس كورونةةا
املستجد (.)COVID-19
- 13 -

المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد (( )COVID-19دراسة فقهية) ،د .حمود بن محسن الدعجاني

رابع ًا :مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة يف حتديد التكييف الفقهي الصحيح لواقعة العدوى جبائحة
فريوس كورونا املستجد ،وحتديد أي األقخاص يكون مسؤوالً عن ﻫذه اجلامية ،وكذلك
كيفية إثبات موجب املسؤولية اجلنائية الناقئة عن العدوى بفريوس ﻫذه اجلائحة.
خامساً :أسئلة الدراسة:
تسعى ﻫذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -1ما حقيقة املسؤولية اجلنائية؟
 -2ما حقيقة العدوى؟
 -3ما حقيقة جائحة كورونا املستجد؟
 -4ما أركان وصور املسؤولية اجلنائية الناقئة عن العدوى بفريوس ﻫذه اجلائحة؟
 -5ما التكييف الفقهي للجناية الناقئة عن العدوى بفريوس ﻫذه اجلائحة؟
 -6ما حكم التسبب بعدوى فريوس ﻫذه اجلائحة عمداً؟
 -7ما حكم التسبب بعدوى فريوس ﻫذه اجلائحة خطأً؟
 -8ما أدلة إثبات موجب املسؤولية اجلنائية الناقئة عن العدوى بفريوس ﻫذه اجلائحة؟
سادساً :منهج الدراسة:
اعتمدت يف ﻫذه الدراسة على املنهج االستقاائي التأصيلي املقارن بني اآلرا الفقهية
املتنوعة مع نسبة األقوال إىل أصحاهبا وذكا أدلتهم والااجح منها يف نظاي.
سابعاً :الدراسات السابقة:
بعد البحث يف مصادر املعلومات املختلفة مل أجد من أفاد ﻫذا املوضوع ببحث
فقهي مستقل ،وغاية ما وجدته جمموعة من األحباث والدراسات اليت تناولت األمااض املعدية
بوجه عام ،ومنها ما يلي:
 -1أحكةةام األم ةااض املعديةةة يف الفقةةه اإلسةةالمي ،وﻫةةي رسةةالة ماجسةةتري مقدمةةة لقسةةم
الفقه بكلية الشايعة بالاياض ،للباحث :عبداإلله سعود السيف.
 -2جاائم نقل العدوى العمدية ،وﻫةي دراسةة قانونيةة حتليليةة مقارنةة يف قةانون العقوبةات
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العااقي ،من إعداد :أ.د .سعد صاحل.
 -3أث ةةا م ةةاض اإلية ةةدز يف األحك ةةام الفقهي ة ةة ،وﻫ ةةي رس ةةالة دكتة ةةوراه يف الفق ةةه املقة ةةارن،
للباحث :راقد بن مفاح الشهاي.
 -4األحكةةام الفقهيةةة ملةةاض نقةةت املناعةةة املكتسةةبة (اإليةةدز) ،وﻫةةو حبةةث تكميلةةي يف
املعهد العايل للقضا  ،للباحث :يوسف عبدالعزيز العقل.
ويالحظ أن هذه الدراسات السابقة ،تختلف عن دراستي في اآلتي:
 -1أن بعضها جا ت يف إطار قانوين ومل يتعاض لألحكام الفقهية الشاعية.
 -2أن بعضةةها حبةةث العةةدوى بوجةةه عةةام حبيةةث ال تنطبةةق أحكامةةه علةةى خصةةوص ﻫةةذه
اجلائحة املتفشية.
 -3أن بعضة ةةها مل يتطة ةةامل لبحة ةةث املسة ةةؤولية اجلنائية ةةة واآلثة ةةار املرتتبة ةةة علة ةةى ناقة ةةل ﻫة ةةذا
الفريوس اخلطري سوا ً كان عمداً أو خطأً.
 -4أن وس ةةائل الع ةةدوى ي ةةاض اإلي ةةدز ختتل ةةف يف اجلمل ةةة ع ةةن ف ةةريوس كورون ةةا املس ةةتجد
الذي ينتقل بالوسائل العادية كاملخالطةة واملالمسةة واملؤاكلةة واملشةاربة ،وﻫةو مةا يةؤثا
يف احلكم الشاعي.
ويستدعي دراسة أحكام ﻫذا الفريوس وصوره وحتديد املسؤولية اجلنائية املرتتبة على
نقله الفريوس لآلخاين ،وﻫي مسألة دقيقة وغاية يف األمهية.
ثامناً :خطة الدراسة:
قسمت الدراسة إىل مقدمة ومتهيد ومخسة مباحث وخامتة وفهاس على النحو التايل:
املقدمة :وتتضمن أمهية الدراسة ،وأسباب اختيارﻫا ،وأﻫدافها ،ومشكلتها ،وأسئلتها،
ومنهجها ،والدراسات السابقة ،وخطتها.
التمهيد :التعريف بمفردات عنوان الدراسة ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :حقيقة املسؤولية اجلنائية ،وفيه فاعان:
الفاع األول :تعايف املسؤولية اجلنائية.
الفاع الثاين :قاوط املسؤولية اجلنائية.
المطلب الثاني :حقيقة العدوى ،وفيه فاعان:
الفاع األول :تعايف العدوى.
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الفاع الثاين :ثبوت العدوى.
المطلب الثالث :حقيقة جائحة كورونا املستجد ،وفيه ثالثة فاوع:
الفاع األول :تعايف اجلائحة.
الفاع الثاين :تعايف فريوس كورونا املستجد ،وأعااضه ،وطامل انتشاره ،وطامل الوقاية منه.
الفاع الثالث :خطورة فريوس كورونا املستجد.
المبحث األول :أركان المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بفيروس كورونا
المستجد.
المبحث الثاني :صور الجناية الناشئة عن العدوى بفيروس كورونا المستجد ،وفيه
مطلبان:
معني.
املطلب األول :أن تكون اجلناية على قخت ن
املطلب الثاين :أن تكون اجلناية على وجه اإلفساد العام.
المبحث الثالث :التكييف الفقهي للجناية الناشئة عن العدوى بفيروسكورونا المستجد.
المبحث الرابع :التسبب بعدوى فيروس كورونا المستجد ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعايف التسبب وأنواعه.
املطلب األول :حكم التسبب بعدوى فريوس وبا كورونا املستجد عمداً.
املطلب الثاين :حكم التسبب بعدوى فريوس وبا كورونا املستجد خطأً.
المبحث الخامس :إثبات موجب المسؤولية الجنائية الناشئة عن عدوى فيروس
كورونا المستجد ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :مشاوعية إثبات موجب املسؤولية اجلنائية الناقئة عن عدوى فريوس
كورونا املستجد.
املطلب الثاين :أدلة إثبات موجبات املسؤولية اجلنائية الناقئة عن عدوى فريوس
كورونا املستجد.
الخاتمة :وفيها أباز نتائج الدراسة وتوصياهتا.
فهاس املصادر واملااجع.
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التمهيد :التعريف مبفردات عنوان الدراسة
يف ﻫذا املبحث التمهيدي سأحبث حقيقة املسؤولية اجلنائية ،والعدوى ،وجائحة
فريوس كورونا املستجد ( )COVID-19يف ثالثة مطالب على النحو اآليت:
وفيه فاعان:

املطلب األول :حقيقة املسؤولية اجلنائية

الفرع األول :تعريف المسؤولية الجنائية.
وفيه ثالث مسائل:
المسألة األولى :تعريف المسؤولية الجنائية لغة:
مصطلح املسؤولية اجلنائية ماكب من كلمتني ،مها :املسؤولية ،واجلنائية؛ ولذا جيدر بنا
تعايف كال اللفظني يف الللة متهيداً لبيان تعايفهما اصطالحاً ،وذلك كالتايل:
أولا -تعريف المسؤولية:
املسؤولية مصدر من سائل يسائل ،فهو مسائل ،أي :مؤاخذ  ،ومنه قوله تعاىل:
()1

﴿ﭖﭗﭘﭙ ﰂﰃ ﰄ ﴾(.)2

ثانيا -تعريف الجنائية:
اجلناية مأخوذة من جىن جيين جناية ،أي :أذنب ،وجىن الذئب على فالن جاه إليه،
واجلناية :الذنب واجلام وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص يف الدنيا
واآلخاة (.)3
المسألة الثانية -تعريف المسؤولية الجنائية اصالحا:
ميكن تعايف املسؤولية اجلنائية بأهنا :استحقامل ماتكب اجلامية العقوبة املقارة هلا(.)4
( )1ينظا :الزبيدي" ،تاج العاوس" ،157 :29 ،األزﻫاي " ،هتذيب الللة".67 :13 ،
( )2سورة احلجا ،اآلية.)93-92( :
( )3ينظا :الفريوزآبادي" ،القاموس احمليط" ،339 :4 ،ابن منظور" ،لسان العاب".190 :14 ،
( )4ينظا :الصيفي " ،األحكام العامة للنظام اجلنائي" ،ص.439
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المسألة الثالثة :العالقة بين المعنى اللغوي والصطالحي:
من معاين املسؤولية املستفادة من الللة لفظ املؤاخذة ،وﻫو لفظ له صلة وعالقة
باملعىن االصطالحي للمسؤولية اجلنائية ،وﻫي يجملها تدور حول ضمان الشخت ما أحلقه
باآلخاين من أضاار(.)1
الفرع الثاني :شروط( )2المسؤولية الجنائية:
للمسؤولية اجلنائية ثالثة قاوط جيب توافاﻫا ،وﻫي(:)3
 -1إتي ةةان الفع ةةل احمل ةةام ،ف ةةال يتص ةةور قي ةةام املس ةةؤولية اجلنائي ةةة إال إذا كان ةةت ﻫن ةةاك جامي ةةة ق ةةد
ارتُكبت بالفعل ،أما إذا مل تاتكب جامية ومل حتصل يف الواقع احملسوس فال مسؤولية.
 -2اإلدراك ،وﻫو أن يكون مكلفاً ،أي عاقالً باللاً يتحمل تبعة أفعاله اجلنائية.
 -3حايةةة اإلرادة الةةيت ﻫةةي تعمةةد الفعةةل احملةةام تاكةاً أو إتيان ةاً ،وبةةذلك تكةةون اإلرادة أعةةم
مةةن القصةةد ،حيةةث يلةةزم مةةن وجةةود القصةةد وجودﻫةةا ،وال يلةةزم مةةن وجودﻫةةا وجةةود
القصد بالضاورة ،كمن يتعمةد ضةاب إنسةان يةا ال يقتةل غالبةاً دون أن يقصةد قتلةه،
فيموت املضاوب نتيجة الضاب ،فال تسقط املسةؤولية اجلنائيةة بتخلةف القصةد ،بةل
تبقةةى متعلقةةة بةةاإلرادة املاتبطةةة هب ةةا ،لكنهةةا مس ةةؤولية اففةةة حيةةث سةةقط القصةةاص
النعدام قصد القتل ،فجاز التعزيا يف ﻫذه احلالة ووجبت الدية والكفةارة؛ ألن القتةل
قبه عمد.

( )1ينظا :نائل حممد " ،املسؤولية اجلنائية عن خطأ التأديب والتطبيب" ،ص .34
( )2الشاط للة :العالمة.
اصطالحاً :ﻫو ما يلزم من عدمه العدم ،وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته.
(ينظا :الاازي" ،مقاييس الللة" ،260 :3 ،ابن النجار" ،قاح الكوكب املنري".)452 :1 ،
( )3ينظا :العتييب" ،أثةا اجلهةل علةى املسةؤولية اجلنائيةة" ،ص ،129العةايين" ،أحكةام جنةوح األحةداث يف
الفقه والنظام" ،ص.16-14
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وفيه فاعان:

املطلب الثاني :حقيقة العدوى

الفرع األول -تعريف العدوى:
وفيه مسألتان:
المسألة األولى -تعريف العدوى لغة:
العدوى للة مأخوذة من عدا يعدو ،أي جاوز ،يقال :أعدى فالن فالناً من ُخلُقه،
أو من ٍ
علة به ،أو جاب :إذا جتاوز اخلُلُق ،أو اجلاب ،أو غري ذلك من األول إىل الثاين(.)1

المسألة الثانية -تعريف العدوى في اصطالح األطباء:
يقصد بالعدوى يف اصطالح األطبا  :انتقال الدا من املايض إىل الصحيح بطامل
عديدة؛ كالتنفس ،واملالمسة ،والدم ،وحنو ذلك(.)2
الفرع الثاني -ثبوت العدوى:
ورد عن النيب  يف قأن العدوى عدة أحاديث ،وﻫي على قسمني:
أولا -أحاديث تفيد نفي وجود العدوى ،ومنها:
 -1ح ةةديث أيب ﻫاي ةةاة -رض ةةي اهلل عن ةةه -أن الن ةةيب  ق ةةال« :ال ع ةةدوى وال ص ةةفا وال
ﻫامة»(.)3
 -2حة ة ةةديث جة ة ةةابا –رضة ة ةةي اهلل عنة ة ةةه-أن النة ة ةةيب  قة ة ةةال« :ال عة ة ةةدوى وال طة ة ةةرية وال
غول»(.)4

( )1ينظا :اجلوﻫاي " ،الصحاح" ،2421 :6 ،الاافعي" ،املصباح املنري".398 :2 ،
( )2ينظا :البار " ،العدوى بني الطب وحديث املصطفى" ،ص.24
( )3أخاجةةه البخةةاري ،كتةةاب الطةةب ،بةةاب ال صةةفا ،ب ةاقم ( ،)5387ومسةةلم ،كتةةاب السةةالم ،بةةاب ال
عدوى وال طرية ،باقم (.)2220
( )4أخاجه مسلم ،كتاب السالم ،باب ال عدوى وال طرية ،باقم (.)2222

- 19 -

المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد (( )COVID-19دراسة فقهية) ،د .حمود بن محسن الدعجاني

ثاني ا -أحاديث تثبت العدوى ،ومنها:
 -1ح ة ةةديث أيب ﻫاي ة ةةاة -رض ة ةةي اهلل عن ة ةةه -أن الن ة ةةيب  ق ة ةةال« :ال ي ة ةةورد مم ة ةةاض عل ة ةةى
مصح»(.)1
 -2حديث عماو بن الشايد عن أبيه قال :كان يف وفةد ثقيةف رجةل جمةذوم فأرسةل إليةه
النيب « :إنا قد بايعناك فارجع»(.)2
وقد مجع أﻫل العلم بني ﻫذه األحاديث على أن ما جا يف نفي العدوى حيمل على
نفي ما كان يعتقده أﻫل اجلاﻫلية من أن املاض يعدي بطبعه ،ومحل النصوص األخاى اليت
فيها إثبات العدوى على أن العدوى سبب النتقال املاض من السقيم إىل الصحيح(.)3
املطلب الثالث :حقيقة جائحة فريوس كورونا املستجد
وفيه ثالثة فاوع:
الفرع األول :تعريف الجائحة:
وفيه مسألتان:
المسألة األولى -تعريف الجائحة لغة:
ﻫي الشدة ،والنازلة العظيمة اليت جتتاح املال ،وﻫي مأخوذة من اجلوح ،وﻫو اإلﻫالك
واالستئصال(.)4
المسألة الثانية-تعريف الجائحة اصطالح ا:
صنع لآلدمي فيها ،كالايح واحلا والربد والعطش .
ﻫي كل آفة مساوية ال ُ
وبنا ً على ما تقدم؛ ولساعة انتشار ﻫذا الفريوس ،وقدة العدوى به ،وآثاره اخلطرية؛
فإنه ينطبق عليه وصف اجلائحة.
()5

( )1سبق ختاجيه.
( )2أخاجه مسلم ،كتاب السالم ،باب اجتناب اجملذوم وحنوه ،باقم (.)2231
( )3ينظا :ابن تيمية " ،جمموع الفتاوى" ،169 :8 ،ابن القيم " ،مدارج السالكني".268 :1 ،
( )4ينظا :ابن منظور " ،لسان العاب" ،719 :2 ،مادة (ج وح).
( )5ينظا :ابن مفلح " ،املبدع ".170 :4 ،
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الفرع الثاني :تعريف فيروس كورونا المستجد ،وأعراضه ،وطرق انتشاره ،وطرق الوقاية منه:
وفيه أربع مسائل:
المسألة األولى :تعريف فيروس كورونا المستجد (:)1( )COVID-19
ﻫو ماض ٍ
معد يسببه الفريوس التاجي (كورونا) اجلديد الذي أطلق عليه (COVID-
 ، )19وقد عافت منظمة الصحة العاملية األمااض املعدية بأهنا" :األمااض اليت تنتج من
اإلصابة بعدوى بعامل مسبب ،ميكن انتقاله من إنسان إلنسان ،أو من إنسان حليوان ،أو
من حيوان حليوان ،أو من البيئة لإلنسان واحليوان بطايقة مباقاة أو غري مباقاة"(.)2
وفريوس كورونا مت التعاف عليه ألول ماة يف جمموعة حاالت االلتهاب الائوي يف
مدينة ووﻫان الصينية يف ديسمرب 2019م ،ومعظم احلاالت ماتبطة وبائياً بسومل كبري
للمأكوالت البحاية واحليوانات ،وقد أعلنت منظمة الصحة العاملية يف قها مارس 2020م
أن كورونا املستجد ( )COVID-19أصبح جائحةً عامليةً وحىت اآلن ال يوجد عالج أو لقاح
معاوف هلذا الفريوس.
المسألة الثانية :أعراض فيروس كورونا المستجد (:)3()COVID-19
تتمثل األعااض الشائعة هلذا الوبا فيما يلي:
 -1احلمى واإلرﻫامل.
 -2السعال اجلاف.
 -3قد يعاين بعض املاضى من الاقح واحتقان األنفس ،أو أمل احللق ،أو اإلسهال.
( )1ينظا :الدليل املؤقت لعدوى فريوس كورونا املستجد ( )COVID-19الصادر عن املاكز الوطين للوقايةة
من األمااض ومكافحتها :ص ،1موقع منظمة الصحة العاملية:
https: www.who.int: about: ar.

( )2ينظا :موقع منظمة الصحة العاملية:

https: www.who.int: about: ar

( )3ينظا :الدليل املؤقت لعدوى فريوس كورونا املستجد ( )COVID-19الصادر عن املاكز الوطين للوقايةة
من األمااض ومكافحتها :ص ،1وموقع منظمة الصحة العاملية:
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المسألة الثالثة :طرق انتشار فيروس كورونا المستجد (:)1()COVID-19
ينتقل ﻫذا الوبا من قخت إىل آخا عن طايق القطريات الصلرية اليت تتناثا من
األنف أو الفم عندما يسعل املصاب هبذا الوبا  ،وتتساقط ﻫذه القطريات على األقيا
واألسطح احمليطة بالشخت؛ فتنتقل العدوى عند مالمسة ﻫذه األقيا أو األسطح مث ملس
العني أو األنف أو الفم ،كما ميكن أن يصاب األقخاص بالفريوس إذا تنفسوا القطريات اليت
ختاج من الشخت املصاب بالفريوس عند سعاله أو زفريه؛ ولذا من األمهية يكان االبتعاد عن
الشخت املصاب مسافة تزيد على مرت واحد ،وتعكف منظمة الصحة العاملية على تقييم
البحوث بشأن طامل انتشار الفريوس ،وستواصل نشا أحدث ما تتوصل إليه من نتائج.
المسألة الرابعة :طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد (:)2()COVID-19
أباز طامل الوقاية من ﻫذا الفريوس تتمثل يف اآليت:
 -1تنظيف اليدين جيداً بانتظام باملا والصابون أو باملعقمات.
 -2جتنب ملس العني واألنف والفم.
 -3جتنب االتصال بأقخاص مصابني بأعااض تنفسية.
 -4تلطية الفم واألنف باملناديل عند الكحة أو العطاس.
 -5االبتعاد يسافة ال تقل عن مرت واحد بينك وبني مجيع أفااد اجملتمع.
 -6البقا يف املنزل وجتنب االختالط باآلخاين.

( )1ينظا :الدليل املؤقت لعدوى فريوس كورونا املستجد ( )COVID-19الصادر عن املاكز الوطين للوقايةة
من األمااض ومكافحتها :ص ،1وموقع منظمة الصحة العاملية:
https: www.who.int: about: ar.

( )2ينظا :الدليل املؤقت لعدوى فريوس كورونا املستجد ( )COVID-19الصادر عن املاكز الوطين للوقايةة
من األمااض ومكافحتها :ص ،1وموقع منظمة الصحة العاملية:
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الفرع الثالث :خطورة فيروس كورونا المستجد (.)1()COVID-19
فريوس كورونا املستجد ( )COVID-19قد يسبب التهاباً رئوياً مميتاً اتلفاً عن
االلتهاب الائوي التقليدي ،والفارمل بينهما ﻫو أن االلتهاب الائوي التقليدي يكون عادة
نامجاً عن بكترييا هتاجم اجلسم السليم وتستقا عند مستوى احللق ،وعند تسلل ﻫذه البكترييا
يقوم جهاز املناعة بالدفاع عن اجلسم ،لكن يف حال كان ﻫذا اجلهاز ضعيفاً بسبب ماض
مزمن ،ف إن البكترييا حينها تكسب املعاكة وتنقض على قعيبات الائة مسببة االلتهاب الائوي
التقليدي الذي يعاجل عن طايق مضادات حيوية ملدة أسبوع لقتل اجلااثيم والبكترييا يف
اجلسم ،أما االلتهاب الائوي الناتج عن فريوس كورونا املستجد ( )COVID-19فإنه اتلف
ألن الفريوسات ال تصيب الشعب اهلوائية كما ﻫو احلال بالنسبة لاللتهاب الائوي التقليدي،
وإمنا تصيب األنسجة اليت متا عربﻫا األوعية الدموية ،وﻫذا ما يؤدي إىل نزيف داخل ﻫذه
املسالك ،وكنتيجة لاللتهاب حيدث انتفاخ ونتيجة هلذا االنتفاخ والنزيف ،تصعب يوماً بعد
يوم عملية الشهيق والزفري ،وبالتايل فإن جسم املصاب ال يعد بإمكانه احلصول على القدر
الكايف من األوكجسني وخاصة أعضا مثل الدماغ والعضالت والقلب والائة اليت تتأثا بقوة
وال يعود بإمكاهنا مباقاة وظائفها ،بل قد تتوقف عن العمل ويف ﻫذه املاحلة يتوجب إيصال
املاضى بأجهزة التنفس االصطناعية ،وﻫنا قد حتدث الوفاة ،وتربز خطورة ﻫذا الفريوس يف
ساعة انتشاره وسهولة انتقاله بني البشا؛ ألنه ينقل عرب اللمس والعطس واللعاب وغريﻫا من
العادات اليومية للبشا مما جعله وبا أصيب به آالف حول العامل واهنارت األنظمة الصحية
يف مواجهته ،حيث فاقت أعداد املاضى أعداد األجهزة املتوفاة اليت تساعد على إبقا املاضى
على قيد احلياة.
وبنا على ما تقدم فإن ﻫذا الفريوس يعترب من الفريوسات القاتلة اليت مل يكتشف هلا
عالج أو لقاح حىت اآلن.

( )1ينظا :تقايا دويتشه فيله  Deutsche welleاألملانية عن فريوس كورونا بنا على تقاريا منظمة الصحة العاملية:
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املبحث األول :أركان املسؤولية اجلنائية الناشئة عن العدوى بفريوس وباء كورونا
املستجد
ميكن أن حندد األركان( )1العامة للمسؤولية اجلنائية الناقئة عن العدوى بفريوس كورونا
املستجد بثالثة أركان على النحو التايل:
الركن األول :الركن الشرعي(.)2
ويتمثل ﻫذا الاكن يف أماين:
األول :وجود نت من الشارع حيام العمل املكون للجامية سوا ً كان فعالً أو امتناعاً
ويعاقب عليه ،فال جامية وال عقوبة إال بنت قاعي ،وقد جا ت نصوص الكتاب والسنة
بتحامي نقل الفريوس وكل ما فيه قتل للنفس أو إيذا هلا ،ومن ذلك:
 -1قول ة ة ة ة ة ةةه تع ة ة ة ة ة ةةاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ (.)3
 -2قوله « :كل املسلم على املسلم حاام :دمه وماله وعاضه»(.)4
 -3قوله « :ال يورد مماض على مصح»(.)5
الثاني :أن يكون اجملين عليه إنساناً معصوماً حياً وقت وقوع االعتدا عليه بنقل
فريوس الوبا  ،فإن ختلف أحد ﻫذه الصفات فال تقوم اجلامية ،وكذلك البد أن يكون اجملين
عليه سليماً وخالياً من اإلصابة بفريوس كورونا املستجد قبل نقل الفريوس إليه؛ إذ لو كان
مصاباً قبل نقل الفريوس إليه لكنا أمام جامية مستحيلة ،وذلك النعدام حمل الفعل.
( )1الاكن للة :ركن الشي ﻫو جانبه األقوى.
اصطالحاً :ﻫو ما توقف عليه وجود الشي وإن مل يكن داخالً يف حقيقته.
(ينظا :ابن منظور": ،لسان العاب" ،185 :13 ،الصاوي" ،حاقية الصاوي".)1542 :2 ،
( )2ينظا :سعد صاحل جنم " ،جاائم نقل العدى العمدية" ،ص .149
( )3سورة النسا  ،اآلية (.)93
( )4أخاجه مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتامي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ،باقم (.)2564
( )5سبق ختاجيه.
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الركن الثاني :الركن المادي(.)1
يتمثل ﻫذا الاكن يف ثالثة عناصا ،ﻫي:
 -1السلللوا اإلجرامللي :وﻫةةو ﻫنةةا يتمثةةل يف نقةةل فةةريوس كورونةةا املسةةتجد بةةأي وسةةيلة
كانت.
 -2النتيجة اإلجرامية :وﻫو ﻫنا يتمثل يف إصابة قخت بالفريوس مث وفاته أو إيذائه.
 -3رابطة السببية بينهما :وﻫو ﻫنا يتمثل يف كون سةلوك اجلةاين اإلجاامةي ﻫةو السةبب
الفعال يف إحداث النتيجة اإلجاامية ،فالشةايعة اإلسةالمية ال تشةرتط أن يكةون فعةل
اجلاين ﻫو السبب الوحيد حلدوث اجلامية ،بل يكفي أن يكةون فعةل اجلةاين ﻫةو أحةد
األسباب اليت أدت لوقوع اجلامية.
الركن الثالث :الركن المعنوي.
ويتمثل ﻫذا الاكن يف صورتني:
 -1صورة القصد الجنائي(.)2
املااد بالقصد اجلنائي :ﻫو تعمد إتيان الفعل احملام قاعاً أو تاك الفعل املعاقب على
تاكه قاعاً ،مع العلم بأن الشارع حيام الفعل أو يوجبه.
والقصد اجلنائي ﻫو أساس مبدأ املسؤولية اجلنائية ،ويتضمن عنصا العلم واإلرادة،
فيجب أن يكون ناقل فريوس كورونا املستجد على علم بأن ما يقوم به االف للشاع
والنظام ،وأن يقوم بارتكاب ﻫذا الفعل وﻫو تعمد نقل الفريوس طواعية واختياراً منه دون
إكااه ،وال قك أنه يصعب إ ثبات القصد اجلنائي يف جاائم تعمد نقل الفريوس ألهنا من
اجلاائم اخلفية ،ولكن ميكن االستدالل بالقاائن كعدم التزام املصاب بالفريوس بتعليمات
احلجا الصحي ،أو عالقته باجملين عليه ،أو تعمده وضع اللعاب يف األماكن العامة املعاضة
للمس بقصد القتل أو اإليذا .
( )1ينظا :سعد صاحل جنم" ،جاائم نقل العدوى العمدية" ،ص " 149-148بتصاف".
( )2ينظا :د .هنار العتييب" ،أثا اجلهل على املسؤولية اجلنائية" ،ص ،114أ.د .سعد صاحل جنةم" ،جةاائم
نقل العدوى العمدية" ،ص " 149-148بتصاف".

25

المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد (( )COVID-19دراسة فقهية) ،د .حمود بن محسن الدعجاني

 -2صورة الخطأ(.)1
املااد باخلطأ ﻫو فعل أو قول يصدر عن اإلنسان بلري قصده بسبب تاك التثبت عند
أما مقصود سواه.
والخطأ يأتي على نوعين:
 -1خطأ في الفعل :وﻫو أن يقصد فعالً فيصدر منه فعل آخا.
معني ويصيب غريه ،أو
ومثاله :كأن يقصد نقل فريوس كورونا املستجد إىل قخت ن
أصاب من أراد مث تعدى إىل غريه.
 -2خطأ القصد :وﻫو أن يقصد بفعله قيئاً فيصادف فعله غري ما قصده مع احتاد احملل.
ومثاله :كأن يقصد بنقل فريوس كورونا املستجد قخصاً بعينه ،وكان يظنه غري
معصوم الدم فتبني معصوماً.
وسيأيت بيان حكم التسبب بعدوى فريوس كورونا املستجد عمداً أو خطأً يف املبحث
الاابع من ﻫذه الدراسة.

( )1ينظا :نائل حممد " ،املسؤولية اجلنائية" ،ص.59
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املبحث الثاني :صور اجلناية الناشئة عن العدوى بفريوس كورونا املستجد
وفيه مطلبان:
املطلب األول :أن تكون اجلناية على شخص معيّن
ﻫذه الصورة ميكن تكييفها أن املتسبب بنقل الفريوس للشخت السليم ال خيلو من

أماين:
 -1أن يتسةةبب بنقةةل الفةةريوس للشةةخت السةةليم عمةةداً ،ويف ﻫةةذه احلالةةة ال خيلةةو مةةن أن
يؤدي نقل الفريوس إىل موت املصاب أو ال.
 -2أن يتسبب نقل الفريوس للشخت السةليم خطةأً ،ويف ﻫةذه احلالةة أيضةاً ال خيلةو مةن
أن يؤدي نقل الفريوس إىل موت املصاب أو ال(.)1
وسيأيت بيان حكم كل حالة يف املبحث الاابع من ﻫذه الدراسة إن قا اهلل تعاىل.

املطلب الثاني :أن تكون اجلناية على وجه اإلفساد العام.
من خالل استقاا الشايعة يتبني أن املقصد األعظم منها ﻫو جلب املصاحل ودر
املفاسد(.)2
وتعمد إقاعة الوبا بني املسلمني حمام ومن أنواع الفساد يف األرض ويدل على ذلك
ما يلي:

 -1قولة ة ةةه تعة ة ةةاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾(.)3
وجه الدللة :أن تعمد إقاعة الفريوس بني املسلمني من اإلفساد يف األرض ألن
اإلفساد يف األرض يطلق على أنواع من الشا(.)4
( )1ينظا :د .أمحد آل طالب " ،اجلناية بنقل األمااض" ،ص.6
( )2ينظا :ابن عاقور" ،مقاصد الشايعة" ،ص .273
( )3سورة املائدة ،اآلية (.)33
( )4ينظا :تفسري ابن كثري.381 :3 :
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-2قوله تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾(.)1
قل أو كثا ،فهو
وجه الدللة :أن اهلل تعاىل هنى
قل أو كثا بعد صالح ن
عن كل فساد ن
على العموم على الصحيح من األقوال( ،)2فيشمل من تعمد إقاعة فريوس كورونا املستجد
بني املسلمني.
-3قوله تعاىل﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾(.)4(.)3
وجه الدللة :أن العثي يعم نقت احلقومل وغريه من أنواع الفساد( ،)5فيدخل فيه
تعمد إقاعة فريوس كورونا املستجد بني املسلمني.
 -4عن أيب ﻫاياة -رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل « :كةل املسةلم علةى املسةلم
حاام :دمه وماله وعاضه»(.)6
وجه الدللة :يف احلديث تأكيد على حامة املسلم والنهي الشديد عن التعاض له يا
()7
دل على حتاميه.
قد يؤذيه  ،وتعمد إقاعة الفريوس بني املسلمني من أعظم ما يؤذيهم ف ن
 -5القي ة ةةاس عل ة ةةى مة ة ةايض اإلي ة ةةدز حي ة ةةث ج ة ةةا يف قة ة ةاار جمم ة ةةع الفق ة ةةه اإلس ة ةةالمي رق ة ةةم
( )95/7/94بشأن ماض نقت املناعة املكتسب (اإليدز) ما يلي:
(تعمد نقل العدوى ياض اإليدز إىل السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل
حمام ،ويعد من كبائا الذنوب واآلثام ،كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية ،وتتفاوت ﻫذه
العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثاه على األفااد وتأثريه على اجملتمع ،فإن كان قصد املتعمد
إقاعة ﻫذا املاض اخلبيث يف اجملتمع ،فعمله ﻫذا يُع ند نوعاً من احلاابة واإلفساد يف األرض،
ويستوجب إحدى العقوبات املنصوص عليها يف آية احلاابة)(.)8
( )1سورة األعااف ،اآلية (.)56
( )2ينظا :تفسري القاطيب.145 :2 :
( )3سورة البقاة ،اآلية (.)60
( )4معىن :عثا ،أي :أفسد أقد اإلفساد .ينظا :ابن منظور" ،لسان العاب" ،366 :6 ،مادة (عثا).
( )5ينظا" :تفسري أيب السعود" .ص.363
( )6سبق ختاجيه.
( )7ينظا :النووي " ،قاح مسلم".170 :16 ،
( )8ينظا :جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة التاسعة.697 :4 :
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وبناء على ذلك ،فإنه يطبق على تعمد إقاعة فريوس كورونا املستجد بني املسلمني
حد احلاابة إذا توفات قاوط احلاابة األخاى؛ ألن خطاه أقد من خطا فريوس اإليدز،
لساعة انتشار العدوى به ،وألنه من الفريوسات الوبائية اليت تؤدي إىل املوت غالباً ،وليس له
عالج حىت اآلن.
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املبحث الثالث :التكييف الفقهي للجناية الناشئة عن العدوى بفريوس كورونا املستجد
السم امليكاوبات من بكترييا وفريوسات قاتلة ،
ذكا الباحثون أنه يدخل يف مفهوم ن
()2
السامة كل مادة تؤثا على اجلسم تأثرياً كيميائياً يؤدي إىل وفاة اجملين عليه ،
ويقصد باملواد ن
وبنا ً على ذلك ميكن تكييف فريوس كورونا املستجد على أنه مواد سامة تتفاعل مع خاليا
ختاج اجلناية الناقئة عن العدوى بفريوس كورونا
اجلسم وتقضي عليها ،كذلك ميكن أن ن
بالسم لألسباب التالية:
املستجد على مسألة القتل ن
 -1أن كال الصورتني من صور القتل اخلفية.
 -2أن القتل فيهما قتل بسبب وليس يباقاة.
السم وفريوس كورونا املستجد يةدخالن إىل بةدن الشةخت السةليم ،ويؤديةان إىل
 -3أن
ن
موته يف اللالب ،وإن كان ذلك بشكل بطي  ،وليس يف احلال(.)3
وسيأيت يف املبحث الاابع بيان خالف الفقها يف ﻫذه املسألة.
()1

( )1ينظةةا :املعص ةااين" ،املسةةؤولية اجلنائيةةة عةةن عمليةةات نقةةل الةةدم امللةةوث" ،ص  ،177د .رؤوف عبيةةد،
"جاائم االعتدا على األقخاص واألموال" ،ص.70
( )2ينظةةا :الشةةهاوي" ،املسةةؤولية اجلنائيةةة الناقةةئة ع ةةن نقةةل مةةاض اإليةةدز" ،ص ،27د .جنيةةب حس ةةين،
"جاائم االعتدا على األقخاص" ،ص.372
( )3ينظا :آل طالب" ،اجلناية بنقل األمااض" ،ص.9

30

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء األول

املبحث الرابع :التسبب بعدوى فريوس كورونا املستجد
وفيه ثالثة مطالب:
وفيه فاعان:

املطلب األول :تعريف التسبب وأنواعه.

الفرع األول :تعريف التسبب:
التسبب لغة :مأخوذ من السبب ،وﻫو كل قي يتوصل به إىل غريه ،ويكون ذريعة إليه .
اصطالح ا :ﻫو الذي حيدث أمااً يؤدي إىل تلف قي آخا حسب العادة ،إال أن
التلف ال يقع مباقاة منه ،وإمنا بواسطة أخاى ﻫي فعل فاعل اتار.
وأما المباشرة فهي :ما أثنا يف اجلامية بذاته ،وحصل بدون واسطة ،وكان علة للجامية(.)2
تبني أن التسبب يفرتمل عن املباقاة يف أن املباقاة تولد اجلامية ،وحتدث
فبنا ً على ما سبق ن
النتيجة بدون واسطة ،وأما التسبب فإنه الواسطة حلدوث املباقاة واليت بدورﻫا حتدث اجلامية.
()1

الفرع الثاني :أنواع التسبب(.)3
يتنوع السبب املؤثا يف اجلامية إىل ثالثة أنواع:
 -1الس للبب الش للرعي :وﻫ ةةو الس ةةبب ال ةةذي يول ةةد املباق ةةاة تولي ةةداً ق ةةاعياً ،أي أس ةةاس
اعتباره سبباً ﻫو النصوص الشاعية.
مثاله :قهادة الشهود زوراً على الشخت يا يوجب العقوبة عليه بالقتل ،مث تااجعهم
عن قهادهتم بعد تنفيذ العقوبة على اجملين عليه.
 -2الس للبب العرف للي :وﻫ ةةو الس ةةبب ال ةةذي يول ةةد املباق ةةاة تولي ةةداً معت ةةاداً ال حس ةةياً وال
قاعياً ،وقد تعارف الناس عليه ،وكان سبباً معتاداً لوقوع الفعل.
مثاله :تقدمي الطعام املسموم إىل الضيف ،فقد جات العادة أن يأكل الضيف منه وال
يسأل ،فاملضيف يعترب سبباً ملا يرتتب على تقدميه للطعام من نتيجة لفعله من قتل أو أذى.
( )1ينظا :ابن منظور" ،لسان العاب".458 :1 ،
( )2ينظا :البجريمي" ،حاقية البجريمي".131 :4 ،
( )3ينظا :حامد" ،أحكام االقرتاك يف اجلامية يف الفقه اإلسالمي" ،ص( 107-102بتصاف).
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 -3السبب الحسي :وﻫو السبب الذي يولد املباقاة توليداً حمسوساً ال قك فيه ،سوا ً كان
السبب معنوياً أو مادياً.
ما به اجملين عليه سقط فيه
مثاله :من حفا بئااً يف طايق اجملين عليه وغطاه حىت إذا ما ن
فمات أو جاح.
املطلب الثاني :حكم التسبب بعدوى فريوس كورونا املستجد عمداً.
وفيه فاعان:
الفرع األول :أن ليؤدي تعمد نقل فيروس كورونا المستجد إلى موت المجني عليه.
إذا تسبب اجلاين بنقل فريوس كورونا املستجد إىل اجملين عليه عمداً ومل ميت اجملين
عليه ،ففي ﻫذه احلالة يعزره( )1القاضي يا يااه ،ويدل على جواز التعزيا ما يلي:

 -1قولة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةه تعة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾(.)2
وجه الدللة :دلت اآلية على مشاوعية التعزيا؛ ألن الوعظ واهلجا والضاب كلها من
أنواع التعزيا اليت يُقصد منها الصالح(.)3
 -2حةةديث أيب بةةادة األنصةةاري –رض ةةي اهلل عنةةه -أنةةه ق ةةال :قةةال رس ةةول اهلل « :ال
جيلد أحد فومل عشاة أسواط إال يف حد من حدود اهلل»(.)4
وجه الدللة :دل احلديث على جواز التعزيا بالضاب يف أقل من عشاة أسواط يف غري
حد ،وﻫذا ال يكون إال من باب التعزيا على اجلنايات اليت مل تقدر عقوبتها قلة وكثاة(.)5
( )1التعزيةةا :عقوبةةة غةةري مقةةدرة جتةةب حق ةاً هلل تعةةاىل أو آلدمةةي يف كةةل معصةةية لةةيس فيهةةا حةةد وال كفةةارة.
ينظا :القونوي" ،أنيس الفقها " ،ص ،62النووي " ،حتايا ألفاظ التنبيه" ،ص .328
( )2سورة النسا  ،اآلية (.)34
( )3ينظا :القاطيب " ،اجلامع ألحكام القاآن".172 :5 ،
( )4أخاجه البخاري ،كتاب احلةدود ،بةاب كةم التعزيةا واألدب ،بةاقم ( ،)6848ومسةلم ،كتةاب احلةدود،
باب كم قدر أسواط التعزيا ،باقم (.)1149
( )5ينظا :النووي " ،قاح مسلم" ،237 :6 ،الصنعاين " ،سبل السالم".74 :4 ،
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 -3اإلمجاع ،فقةد أمجةع العلمةا علةى أن التعزيةا مشةاوع يف كةل معصةية ال حةد فيهةا وال
كفارة(.)1
وقد وضع الفقها ضابطاً عاماً لتحديد السبب الذي يوجب التعزيا ،ويستحق فاعله
العقوبة ،فقالوا :كل من ارتكب منكااً ،أو آذى غريه بلري حق ،بقول أو بفعل أو إقارة،
يلزمه التعزيا(.)2
وبناء على ذلك ،فإذا تعمد املصاب بفريوس كورونا املستجد نقله إىل غريه ،ومل ميت
ا
اجملين عليه ،فعلى القاضي أن يعزر املتسبب يا يادعه ،وقاية من اجلامية ،ومحاية للمجتمع،
ورفعاً للضار عن اجملين عليه تطبيقاً للقاعدة الفقهية (الضار يزال)(.)3
الفرع الثاني-أن يؤدي تعمد نقل فيروس كورونا المستجد إلى موت المجني عليه.
إذا تعمد اجلاين نقل فريوس كورونا املستجد إىل الشخت السليم فمات بسببه ،فإن
بالسم.
ختاج على مسألة القتل ن
ﻫذه املسألة ميكن أن ن
وﻫي مسألة قد اختلف فيها الفقها  ،وقبل عاض اخلالف البد من حتايا حمل النزاع
يف املسألة على النحو التايل:
تحرير محل النلزاع:
ال خالف بني الفقها يف سقوط القصاص يف الصور اآلتية :
 -1إذا مسَّم طعاماً وقدمه للريه ،فأكله ومل ميت.
 -2إذا أكاه عاقل بالغ على أكل طعام مسموم ،وكان املكاه يعلم أنه مسموم.
ُ
دس السة نةم يف طعةةام نفسةةه ،فأكةةل منةةه آخةةا عادتةةه الةةدخول عليةةه فمةةات ،فةةال
 -3إذا ن
قصاص وال دية؛ ألنه مل يقتله ،بةل الةداخل قاتةل لنفسةه ،أقةبه لةو حفةا يف داره بئةااً
فوقع فيها داخل إليه.
()4

( )1ينظا :ابن تيمية " ،جمموع الفتاوى" ،39 :30 ،ابن املنذر " ،اإلمجاع" ،ص .113
( )2ينظا :الزرقا " ،املدخل الفقهي العام".624 :2 ،
( )3ينظا :السيوطي " ،األقباه والنظائا" ،ص ،173ابن جنيم " ،األقباه والنظائا".86 :1 ،
( )4ينظا" :حاقية ابن عابدين" ،5242 :6 ،ابن رقد " ،املقدمات املمهدات" ،290 :2 ،الشريازي،
" املهذب" ،177 :3 ،البهويت " ،كشاف القناع".508 :5 ،
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 -4إذا قدم طعاماً مسموماً لعاقل بالغ ،فأكله بنفسه فمات منه ،وكةان يعلةم احلةال فةال
قصاص وال دية؛ ألنه ﻫو الذي قتل نفسه.
واختلف فيما إذا كان ال يعلم احلال ،فأكله بنفسه ومات ،على قولني:
القول األول :أنه قتل عمد يوجب القود ،وﻫو قول مجهور الفقها (.)1
القول الثاني :أنه ال قصاص عليه وال دية؛ ألنه أكل باختياره إال أن الدافع خدعه،
فلم جيب عليه إال التعزيا واالستلفار ،وﻫو مذﻫب احلنفية( ،)2والظاﻫاية(.)3
أدلة األقوال:
أدلة القول األول:
استدل أصحاب ﻫذا القول بأدلة ،من أبازﻫا ما يلي:
الدليل األول :حديث أيب ﻫاياة –رضي اهلل عنه -قال« :كان رسول اهلل  يقبل
اهلدية ،وال يأكل الصدقة ،فأﻫدت له يهودية خبيرب قاة مصليَّة( )4مسنتها ،فأكل رسول اهلل 
منها ،وأكل القوم ،فقال :ارفعوا أيديكم فإهنا أخربتين أهنا مسمومة ،فمات بشا بن الربا بن
معاور األنصاري ،فأرسل إىل اليهودية :ما محلك على الذي صنعت؟ فقالت :إن كنت نبياً مل
يضاك الذي صنعت ،وإن كنت ملِكاً أرحت الناس منك ،فأما هبا رسول اهلل  فقتلت»(.)5
وجه الدللة :أن النيب  قتل اليهودية قصاصاً ملقتل بشا بن الربا -رضي اهلل عنه،-
فدل ذلك على وجوب القود على من وضع مسناً إلنسان فقتله به(.)6
( )1ينظا" :حاقية ابن عابدين"" ،542 :6 ،حاقية الدسوقي" ،244 :4 ،النووي" ،روضة الطالبني"،
 ،12 :7ابن قدامة " ،امللين".212 :8 ،
( )2ينظا :الساخسي " ،املبسوط" ،153 :26 ،الكاساين " ،بدائع الصنائع".235 :7 ،
( )3ينظا :ابن حزم " ،احمللى".230 :11 ،
( )4قاة مصلينة :أي مشوية .ينظا :ابن األثري " ،النهاية يف غايب احلديث".50 :3 ،
( )5أخاجةةه أبةةو داود ،كتةةاب الةةديات ،بةةاب فةةيمن سةةقى رج ةالً مس ةاً أو أطعمةةه فمةةات ،أيقةةاد منةةه؟ بةةاقم
( ،) 4514والبيهقةي يف السةنن الكةربى ،كتةاب مجةاع أبةواب صةفة قتةل العمةد وقةبه العمةد ،بةاب مةن
سقى رجالً مساً ،46 :8 :وصححه األلباين .ينظا :األلباين " ،صحيح أبو داود".854 :3 ،
( )6ينظا" :قاح النووي على مسلم" ،179 :14 ،ابن حجا " ،فتح الباري".93 :7 ،
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اعرتض على ﻫذا االستدالل باعرتاضني:
العتراض األول :أنه ثبت من حديث أنس املتفق عليه( )1أنه  مل يقتلها(.)2
أجيب :بأنه ميكن اجلمع بني روايات احلديث بأنه  مل يقتلها أوالً؛ ألنه مل ميت
السم ،فلما مات به بشا بن الربا -رضي اهلل عنه -قُتلت به قصاصاً(.)3
أحد بذلك ن
العتراض الثاني :أنه  إمنا قتلها لنقضها العهد ،ومل يقتلها قصاصاً(.)4
أجيب :بأنه لو كان قتلها لنقضها العهد ،لقتلها عند إقاارﻫا بفعلها؛ لكنه  مل يقتلها
السم ،فأسلمها ألوليائه فقتلوﻫا(.)5
حىت مات بشا بن الربا -رضي اهلل عنه -من ذلك ن
السم آلة للقتل ،فهو يقتل غالباً كما لو جاحه جاحاً يقتل
()6الدليل الثاني :قالوا :إن ن
غالباً .
الدليل الثالث :قالوا :إن العادة جات أن من قدم طعاماً إلنسان يأمنه ،فإنه يأكل
منه ،فصار كأنه أجلأه إىل أكله ،فوجب عليه القود ،كما لو أكاﻫه عليه(.)7
بالسم قتل باألسباب اخلفية اليت تقتل غالباً ،فلو مل يوجب
الدليل الرابع :أن القتل
ن
()8
القصاص الختذ طايقاً إىل القتل ،فوجب القصاص ﻫنا سداً لذريعة القتل .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاين بأدلة ،من أبازﻫا ما يلي:
الدليل األول :حديث أنس -رضي اهلل عنه« :-أن يهودية أتت النيب  بشاة
مسمومة ،فأكل منها ،فجي هبا ،فقيل :أال نقتلها؟ قال :ال»(.)9
( )1أخاجةةه البخةةاري ،كتةةاب اهلبةةة وفضةةلها ،بةةاب قبةةول اهلديةةة مةةن املشةةاكني ،ب ةاقم ( ،)2615ومسةةلم،
السم ،باقم (.)2190
كتاب السالم ،باب ن
( )2ينظا :ابن حزم " ،احمللى".230 :11 ،
( )3ينظا :القاضي عياض " ،إكمال املعلم".94 :7 ،
( )4ينظا :اهليتمي " ،حتفة احملتاج".38 :8 ،
( )5ينظا :ابن القيم " ،زاد املعاد".351 :3 ،
( )6ينظا :الشريازي " ،املهذب" ،177 :1 ،املاوردي " ،احلاوي الكبري".201 :16 ،
( )7ينظا :اهليتمي " ،حتفة احملتاج".384 :8 ،
( )8ينظا :ابن قدامة " ،امللين" ،329 :9 ،املاداوي " ،اإلنصاف".462 :9 ،
( )9سبق ختاجيه.
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وجه الدللة :أنه ثبت يف ﻫذا احلديث أن النيب  مل يقتلها(.)1
أجيب :بأنه ميكن اجلمع بني روايات احلديث بأنه  مل يقتلها أوالً ،ألنه مل ميت
السم ،فلما مات بشا بن الربا -رضي اهلل عنه -قُتلت به قصاصاً(.)2
أحد بذلك ن
الدليل الثاني :قالوا :إن من أطعم إنساناً مساً فمات منه ،فإن الة ُمةطعِم ليس مباقااً،
إمنا اآلكل ﻫو املباقا ،وإذا اجتمعت املباقاة والسبب غلبت املباقاة ،فال قصاص على
مقدم الطعام املسموم(.)3
أجيب :بأنه ال تللب املباقاة على التسبب إال إذا علم اجملين عليه أن الطعام مسموم
مث أكله ،فإذا اجتمعت املباقاة والتسبب غلبت املباقاة إال أن تكون ملمورة كقتل املكاه،
السم إلنسان فأكله(.)4
وتقدمي ن
الترجيح:
بالسم؛ لقوة
يرتجح يف ﻫذه املسألة قول اجلمهور بوجوب القود على من تعمد القتل
ن
أدلتهم ،وورود املناقشة على أدلة املخالفني ،وألن فيه سداً لذريعة القتل ،وحفظاً للدما
املعصومة.
وبناء على ذلك ،فإن من تعمد نقل فريوس كورونا املستجد إىل غريه ،ومات اجملين
عليه ،فإنه يقاد من املتسبب إذا توفات قاوط القصاص األخاى ،ألن ﻫذا الفريوس مما يقتل
يف اللالب.
املطلب الثالث :حكم التسبب بعدوى فريوس كورونا املستجد خط ًأ
املتسبب بنقل فريوس كورونا املستجد إىل اآلخاين قد يكون بسبب جهله أنه مصاب
بالفريوس أو نتيجة إلمهاله وعدم احرتازه ،أو نتيجة ملخالفته للتعليمات واألنظمة املتعلقة يكافحة
انتشار الوبا مع عدم توفا القصد اجلنائي؛ وهلذا سأتناول ﻫذين احلالني يف فاعني كالتايل:
( )1ينظا :ابن قدامة " ،امللين".454 :11 ،
( )2ينظا :القاضي عياض " ،إكمال املعلم" ،93 :7 ،ابن قدامة " ،امللين".454 :11 ،
( )3ينظا :القاايف " ،الذخرية" ،317 :3 ،ابن حزم " ،احمللى".232 :11 ،
( )4ينظا :القاايف " ،الذخرية".317 :3 ،
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الفرع األول :أن يكون جاهالا بأنه مصاب بالفيروس:
دلت األدلة الشاعية من الكتاب والسنة على سقوط اإلمث وارتفاع املسؤولية اجلنائية
عن اجلاﻫل ،ومنها:

 -1قوله تعاىل ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾(.)1
وجه الدللة :دلت اآلية على أن اهلل تعاىل ال يعذب أحداً حىت يبلله اخلطاب ،وﻫذا
مقتضى العدل ،فدل ذلك على ارتفاع املسؤولية اجلنائية عن اجلاﻫل(.)2
 -2ح ة ةةديث أس ة ةةامة ب ة ةةن زي ة ةةد –رض ة ةةي اهلل عنهم ة ةةا -ق ة ةةال« :بعثن ة ةةا رس ة ةةول اهلل  إىل
احلُْاقةةة( ،)3فصةةبحنا القةةوم فهزمنةةاﻫم وحلقةةت أنةةا ورجةةالن مةةن األنصةةار رج ةالً مةةنهم،
فلما غشيناه قال :ال إلةه إال اهلل ،فكةف األنصةاري ،فطعنتةه باحمةي حةىت قتلتةه ،فلمةا
قةةدمنا بلةةغ النةةيب  فقةةال :يةةا أسةةامة أقتلتةةه بعةةدما قةةال ال إلةةه إال اهلل؟ قلةةت :كةةان
متعوذاً ،فما زال يكارﻫا حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم»(.)4
وجه الدللة :أن أسامة –رضي اهلل عنه -كان جاﻫالً باحلكم ،ومل يعلم أن قول ال
إله إال اهلل كان كافياً لدخوله يف اإلسالم ومانعاً من قتله ،ومل يعاقب النيب  أسامة ،فدل
على أن اجلاﻫل يُعفى من املسؤولية اجلنائية(.)5
 -3مةةن املعقةةول :أن اجلاﻫةةل ال يعلةةم أن مةةا فعلةةه حمةةام ،أو مةةا تاكةةه واجةةب ،فةةإذا متةةت مسةةا لته
على ما ال يعلم حتاميه ،أو وجوبه ،كان ﻫذا من التكليف يا ال طاقة للمكلف به(.)6
وبنا ً على ما تقدم؛ فإن اجلاﻫل يسقط عنه اإلمث وتاتفع عنه املسؤولية اجلنائية ،لكن
( )1سورة اإلساا  ،اآلية (.)15
( )2ينظا :د .هنار العتييب " ،أثا اجلهل على املسؤولية اجلنائية" ،ص.100
( )3احلاقةةة :بضةةم املهملةةة وفةةتح ال ةاا  ،ﻫةةي بطةةن مةةن جهينةةة ،ومسةوا بةةذلك لوقعةةة بيةةنهم وبةةني بةةين مةةاة بةةن
عوف .ينظا :ابن حجا " ،فتح الباري".242 :12 ،
( )4أخاجةه البخةةاري ،كتةةاب الةةديات ،بةةاب بعةةث النةةيب  أسةامة بةةن زيةةد إىل احلاقةةات مةةن جهينةةة ،بةةاقم
( ،) 4269ومسلم ،كتاب اإلميان ،باب حتامي قتل الكافا بعد أن قال ال إله إال اهلل ،باقم (.)95
( )5ينظا :النوور" ،املنهاج قاح صحيح مسلم".168 :2 ،
( )6ينظا :ابن النجار " ،قاح الكوكب املنري" ،484 :1 ،ابن قدامة " ،روضة الناظا".150 :1 ،
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إن تعلق بذلك حق آلدمي مل يسقط ألن حقومل اآلدمي حمفوظة حبفظ اإلسالم هلا(.)1
الفرع الثاني :أن يكون عالم ا بأنه مصاب بالفيروس:
إذا علم بأنه مصاب بفريوس كورونا املستجد ،ولكن نتيجة إلمهاله وتفايطه ،أو
االفته األنظمة والتعليمات املتعلقة ينع انتشار العدوى تسبب يف انتقال الفريوس إىل
قخت سليم ،وأدى ذلك إىل إصابته بالفريوس وموته به ،فما احلكم؟
ﻫذه الصورة ليس فيها قصد القتل ،وقد اتفق الفقها على أن ما وقع دون قصد
القتل أنه خطأ (.)2
قال ابن املنذر –رمحه اهلل" :-أمجع كل من أحفظ عنه من أﻫل العلم على أن القتل
اخلطأ أن يامي الاامي قيئاً فيصيب غريه ،ال أعلمهم خيتلفون فيه"(.)3
وكذلك أمجع أﻫل العلم على أن اخلطأ رافع لإلمث ،وأن الدية واجبة على املخطئ ،وأن
دية اخلطأ حتمله العاقلة( ،)4واختلفوا يف وجوب الكفارة يف القتل بالتسبب ،على قولني:
القول األول :أنه جتب الكفارة يف القتل بالتسبب .وﻫو قول الشافعية( ،)5واحلنابلة(.)6
القول الثاني :أنه ال جتب الكفارة يف القتل بالتسبب .وﻫو قول احلنفية( ،)7واملالكية(.)8

( )1ينظا :د .هنار العتييب " ،أثا اجلهل على املسؤولية اجلنائية" ،ص.184
( )2ينظا :الكاساين" ،بدائع الصنائع" ،234 :7 ،ابن عبدالرب" ،الكايف" ،1106 :2 ،النووي" ،روضةة
الطالبني" ،123 :9 ،ابن قدامة" ،امللين".217 :8 ،
( )3ينظا :ابن املنذر" ،اإلقااف على مذاﻫب العلما " .360 :7
( )4ينظا :ابن قدامة" ،امللين" ،759 :7 ،ابن املنذر" ،اإلمجاع" ،ص ،125الزركشي" ،املنثور".122 :2 ،
( )5ينظا :الشريازي " ،املهذب".248 :3 ،
( )6ينظا :البهويت " ،كشاف القناع".65 :6 ،
( )7ينظا :ابن جنيم " ،البحا الاائق".334، :8 ،
( )8ينظا :القاايف " ،الذخرية".418 :12 ،
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أدلة األقوال:

أدلة القول األول:
استدل أصحاب ﻫذا القول يا يلي:

 -1ق ةةول اهلل تع ةةاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ﴾ (.)1
وجه الدللة :أن اآلية عامة تشمل القتل باملباقاة وبالتسبب ،فدلت على وجوب
الكفارة يف مال اجلاين(.)2
 -2قالوا :إن الكفارة أوكد من الدية ،فلما وجبت الدية كان أوىل أن جتب الكفارة(.)3
 -3قةةالوا :إن اجلةةاين حيتةةاج مةةا يكفةةا بةةه عةةن ذنبةةه ،فتجةةب عليةةه الكفةةار؛ ألهنةةا قةةاعت
للتكفةةري عنةةه ،وال يكفةةا عنةةه بفعةةل غةةريه ،فالديةةة جتةةب علةةى العاقلةةة ،والكفةةارة جتةةب
يف مال اجلاين(.)4
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاين بأدلة ،منها:
 -1قةالوا :إن القتةل بالتسةبب لةيس قةتالً مباقةااً؛ وألن كةل مةا مل جيةب يف جنسةه قةةود مل
جيب يف جنسه كفارة ،والقتل بالتسبب عند احلنفية ال يوجب القصاص(.)5
 -2قةةالوا :إن مةةا خةةاج عةةن يةةده مةةن عمةةد أو خطةةأ ،فالديةةة دون الكفةةارة؛ ألنةةه مل يقتةةل
حقيقة ،وإمنا أحلق بالقاتل يف حق الضمان فبقي ما ورا ه على األصةل ،وال يةأمث فيةه
لعدم القصد(.)6
( )1سورة النسا  ،اآلية (.)92
( )2ينظا :فوزية عايد " ،عقوبة القتل بالتسبب" ،ص .75
( )3ينظا :املاوردي " ،احلاوي الكبري".63 :13 ،
( )4ينظا :ابن قدامة " ،امللين".379 :8 ،
( )5ينظا :اجلصاص " ،أحكام القاآن".193 :3 ،
( )6ينظا :القاايف" ،الذخرية".418 :12 ،
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الترجيح:
يرتجح القول األول بوجوب الكفارة يف القتل بالتسبب؛ لقوة أدلتهم؛ وألن القتل
بالتسبب ﻫو قتل كلريه من أنواع القتل ،فالدية على العاقلة ،والكفارة على املتسبب بالقتل.
وبناء على ما سبق ،فإن من تسبب يف إصابة غريه خطأً بفريوس كورونا املستجد
ا
ومات بسبب ذلك ،فإن عليه الكفارة يف ماله ،والدية على عاقلته.
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املبحث اخلامس :إثبات موجب املسؤولية اجلنائية الناشئة عن عدوى فريوس
وفيه مطلبان:

كورونا املستجد

املطلب األول :مشروعية إثبات موجب املسؤولية اجلنائية الناشئة عن عدوى فريوس
كورونا املستجد
إذا حصل موجب من موجبات املسؤولية اجلنائية الناقئة عن عدوى فريوس كورونا
املستجد؛ فالواجب إثبات ذلك ،ويدل على ذلك ما يلي:

 -1قوله تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ﴾ (.)1
وجه الدللة :أما اهلل بأدا الشهادة وجعل اإلمث على من كتمها ،فدل ذلك على
مشاوعيتها كوسيلة من وسائل اإلثبات(.)2
 -2ح ةةديث ابة ةةن عبة ةةاس –رضة ةةي اهلل عنهمة ةةا -أن الن ةةيب  قة ةةال« :لة ةةو يُعطة ةةى النة ةةاس
بدعواﻫم الدعى ناس دما رجال وأمواهلم ،ولكن البينة على املدعى عليه»(.)3
وجه الدللة :أن الدعوى ال تقبل على أحد دون بيننة ،وال يقبل قول أحد يجاد
دعواه(.)4
 -3اإلمجاع :حيث أمجعت األمة على أنه ال تقبل دعوى أحد دون بيننة(.)5

( )1سورة البقاة ،اآلية (.)283
( )2ينظا :النعيمي " ،أحكام الشهادة يف الفقه والقانون" ،ص.36

( )3أخاج ة ة ة ةةه البخ ة ة ة ةةاري ،يف كت ة ة ة ةةاب التفس ة ة ة ةةري ،ب ة ة ة ةةاب ﴿ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾[آل عماان ،]77 :باقم ( ،)4552ومسلم ،يف كتاب األقضةية،
باب اليمني على املدعى عليه ،باقم (.)1711
( )4ينظا :ابن بطال " ،قاح البخاري" ،53 :8 ،النووي " ،قاح مسلم".4 :12 ،
( )5ينظا :ابن امللقن " ،التوضيح".614 :16 ،
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املطلب الثاني :أدلة إثبات موجبات املسؤولية اجلنائية الناشئة عن عدوى فريوس
كورونا املستجد
يعتمد يف إثبات موجبات املسؤولية اجلنائية الناقئة عن عدوى فريوس كورونا املستجد
على األدلة املعتربة قاعاً يف اإلثبات ،وﻫي :اإلقاار ،والشهادة ،واليمني ،والقاائن ،واخلربة
الطبية ،وامللفات والتقاريا الطبية .وسأذكاﻫا على وجه اإلجياز يف الفاوع التالية:
الفرع األول :اإلقرار.
وفيه ثالث مسائل:
المسألة األولى :تعريفه لغة واصطالح ا.
 -1تعريفه لغة:
اإلقاار للة :ضد اجلحود ،وﻫو اإلذعان للحق(.)1
 -2تعريفه اصطالحا:
يقصد باإلقاار اصطالحاً :إخبار الشخت عن ثبوت حق لللري عليه(.)2
المسألة الثانية :أدلة مشروعيته:
من األدلة على مشاوعية اإلقاار ،ما يلي:
 -1قوله تعاىل﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾(.)3
وجه الدللة :أن اهلل تعاىل أما بالشهادة على النفس ،وﻫي اإلقاار باحلقومل عليها،
واألما للوجوب(.)4
 -2أن النيب  أقام حد الزنا على ماعز بن مالك بإقااره(.)5
( )1ينظا :ابن فارس" ،مقاييس الللة" ،7 :5 ،الاازي " ،اتار الصحاح" ،ص.529
( )2ينظا :القونوي " ،أنيس الفقها " ،ص ،91الاصاع " ،قاح حدود ابن عافة".443 :2 ،
( )3سورة النسا  ،اآلية (.)135
( )4ينظا :القاطيب " ،اجلامع ألحكام القاآن".173 :7 ،
( )5أخاجةةه البخةةاري ،كتةةاب احلةةدود ،بةةاب ال يةةاجم اجملنةةون واجملنونةةة ،ب ةاقم ( ،)6815ومسةةلم ،كتةةاب
احلدود ،باب من اعرتف على نفسه بالزنا ،باقم (.)1691
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 -3اإلمجاع على صحة اإلقاار واعتباره(.)1

المسألة الثالثة :حجية اإلقرار:
اإلقاار حجة قاصاة يف حق املقا خاصة ال تتعداه إىل غريه ،ذلك أن املقا ال يشهد
على نفسه ،وليس له والية على غريه ،فإذا أقا حبق على نفسه ،لزمه ذلك احلق ،وإذا أقا
على آخا فال عربة إلقااره ،وال قيمة له يف اإلثبات إال من جهة كونه قهادة على غريه(.)2
الفرع الثاني :الشهادة:
وفيه ثالث مسائل:
المسألة األولى :-تعريفها لغة واصطالحا:
-1تعايفها للة :احلضور واإلعالم(.)3
-2تعايفها اصطالحاً:
()4
الشهادة ﻫي :إخبار عن أما حضاه الشهود وقاﻫدوه إما معاينة ،أو مساعاً .
المسألة الثانية :أدلة مشروعيتها:
من األدلة على مشاوعية الشهادة ،ما يلي:
 -1قوله تعاىل ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﴾ (.)5
وجه الدللة :أن اهلل أما بأدا الشهادة ،واألما يقتضي الوجوب ،وذلك قامل
جلميع املعامالت ،وتوابعها من الشاوط والوثائق وغريﻫا(.)6
 -2حديث األقةعث بةن قةيس –رضةي اهلل عنةه -قةال :كانةت بيةين وبةني رجةل خصةومة
يف بئا ،فاختصمنا إىل رسول اهلل  فقال« :قاﻫداك أو ميينه»(.)7
( )1ينظا :الزيلعي " ،تبيني احلقائق"" ،3 :5 ،حاقية ابن عابدين".95 :8 ،
( )2ينظا :الساخسي " ،املبسوط" ،16 :11 ،السيوطي " ،األقباه والنظائا" ،ص.510
( )3ينظا :ابن فارس" ،مقاييس الللة".221 :3 ،
( )4ينظا :املوصلي " ،االختيار".139 :2 ،
( )5سورة البقاة ،اآلية (.)282
( )6ينظا :السعدي " ،تيسري الكامي الامحن" ،ص.960
( )7أخاجةةه البخةةاري ،كتةةاب الةةاﻫن ،بةةاب إذا اختلةةف ال ةااﻫن وامل ةاهتن ،ب ةاقم ( ،)2515ومسةةلم ،كتةةاب

43

المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد (( )COVID-19دراسة فقهية) ،د .حمود بن محسن الدعجاني

وجه الدللة :دل احلديث على أن الشهادة من أقوى البينات اليت يثبت هبا املدعي
احلق املدعى به على اللري(.)1
 -2اإلمجاع على مشاوعية الشهادة ،وأهنا حجة معتربة تُبىن عليها األحكام(.)2
المسألة الثالثة :حجيتها:
الشهادة حجة قاعية تظها احلق املدعى به وال توجبه ،ولكن توجب على احلاكم أن
حيكم يقتضاﻫا؛ ألهنا استوفت قاوطها مظهاة للحق ،والقاضي مأمور بالقضا باحلق،
وثبوت ما يرتتب عليها من أحكام(.)3
الفرع الثالث -اليمين:
وفيه ثالث مسائل:
المسألة األولى :تعريفها لغة واصطالحا:
 -1تعريفها لغة :احللف والقسم(.)4
 -2تعريفها اصطالحا :ﻫي توكيد احلكم احمللوف عليه بذكا معظم على وجه اصوص(.)5
المسألة الثانية :أدلة مشروعيتها:
من األدلة على مشاوعية اليمني ،ما يلي:

 -1قوله تعاىل﴿ :ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾(.)6
وجه الدللة :دلت اآلية على أن اليمني إذا انعقدت يؤاخذ عليها املكلف ،وترتتب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلميان ،باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجاة بالنار ،باقم (.)138
( )1ينظا :ابن حجا " ،فتح الباري" ،146 :5 ،الشوكاين " ،نيل األوطار".327 :8 ،
( )2ينظا :ابن املنذر " ،اإلمجاع" ،ص ،87ابن حزم " ،مااتب اإلمجاع" ،ص.89
( )3ينظةةا :الكاسةةاين " ،بةةدائع الصةةنائع" ،282 :6 ،ابةةن جنةةيم " ،البحةةا الاائةةق" ،57 :7 ،البهةةويت" ،
كشاف القناع".404 :6 ،
( )4ينظا :ابن فارس" ،مقاييس الللة" ،158 :6 ،الاازي " ،اتار الصحاح" ،ص.745
( )5ينظا :البهويت " ،كشاف القناع".228 :6 ،
( )6سورة املائدة ،اآلية (.)89
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عليها اآلثار(.)1
 -2حديث ابن عباس أن النيب « :قضى باليمني على املدعى عليه»(.)2
وجه الدللة :احلديث نت صايح يف مشاوعية اليمني على املدعى عليه يف القضا (.)3
 -3أمجع أﻫل العلم على مشاوعية اليمني ووجوب العمل هبا(.)4
المسألة الثالثة :حجية اليمين:
إذا عجز املدعي عن إثبات دعواه بإقامة البيننة فتوجه اليمني إىل املدعى عليه ،فإن
حلف قطعت اخلصومة بني املتخاصمني ،وسقطت الدعوى ،ولكنها ال تسقط احلق فتسمع
البينة بعد اليمني ،ولو رجع احلالف إىل احلق وأدى ما عليه قبل منه(.)5
الفرع الرابع :القرائن:
وفيه ثالث مسائل:
المسألة األولى :تعريفها لغة واصطالحا:
 -1تعريفها لغة :مجع قاينة ،وﻫي مأخوذة من املقارنة واملصاحبة(.)6
 -2تعريفها اصطالح ا :ﻫي كل أما ظاﻫا يصاحبه قيئاً خفياً فيدل عليه(.)7
المسألة الثانية -أدلة مشروعتيها:
من األدلة على مشاوعية القضا بالقاائن ما يلي:
 -1قولة ة ة ةةه تع ة ة ة ةةاىل﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑ﴾(.)8
( )1ينظا :الزحيلي " ،وسائل اإلثبات" ،ص.334
( )2سبق ختاجيه.
( )3ينظا :ابن القيم " ،الطامل احلكمية" ،ص.82
( )4ينظا :ابن اهلمام " ،فتح القديا" ،170 :8 ،ابن قدامة " ،امللين".385 :9 ،
( )5ينظا" :حاقية ابن عابدين" ،45 :4 ،البهويت " ،كشاف القناع".448 :6 ،
( )6ينظا :ابن فارس" ،مقاييس الللة" ،76 :5 ،الاازي " ،اتار الصحاح" ،ص.533
( )7ينظا :الزرقا " ،املدخل الفقهي العام".936 :2 ،
( )8سورة يوسف ،اآلية (.)18

45

المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد (( )COVID-19دراسة فقهية) ،د .حمود بن محسن الدعجاني

وجه الدللة :أن يعقوب –عليه السالم -اعتمد على القاائن يف إثبات باا ة يوسف
 عليه السالم -مما يدل على أن احلكم هبا حق وصدمل (.)1 -2ح ةةديث عائش ةةة –رض ةةي اهلل عنه ةةا -قال ةةت :ق ةةال رس ةةول اهلل « :الول ةةد للف ة ةاا
وللعاﻫا احلجا»(.)2
وجه الدللة :أن الفاا قاينة وأمارة تدل على النسب؛ ألن الفاا ال يكون إال
بزواج صحيح ،وﻫذا يدل على مشاوعية العمل بالقاائن(.)3
 -3اإلمجاع على األخذ بالقاائن القطعية(.)4
المسألة الثانية :حجية القرائن:
العمل بالقاائن حجة عند مجهور الفقها ( ،)5ويتفق مع مقاصد الشايعة ،وعدم العمل
هبا يف حالة انعدام وجود أي أدلة إثبات أخاى يؤدي إىل إضاعة احلقومل ،والشارع متشوف
حلفظ احلقومل وإيصاهلا ألصحاهبا.
الفرع الخامس :الخبرة الطبية:
وفيه ثالث مسائل:
المسألة األولى :تعريفها لغة واصطالح ا:
 -1تعريفها لغة :ﻫي العلم بالشي (.)6
 -2تعريفه ل للا اص ل للطالحا :اخل ة ةةربة الطبي ة ةةة ﻫة ةةي :املعاف ة ةةة بب ة ةواطن ب ة ةةدن اإلنسة ةةان حب ة ةةذمل
( )1ينظا :القاطيب " ،اجلامع ألحكام القاآن" ،129 :9 ،ابن فاحون " ،تبصاة احلكام".119 :2 ،
( )2أخاجةةه البخةةاري ،كتةةاب البيةةوع ،بةةاب تفسةةري املتشةةاهبات ،بةاقم ( ،)1948ومسةةلم ،كتةةاب الاضةةاع،
باب الولد للفاا وتوقي الشبهات ،باقم (.)1457
( )3ينظا :حممود ﻫاقم " ،القضا ونظام اإلثبات" ،ص.314
( )4ينظا :الطاابلسي " ،معني احلكام" ،ص ،166ابن فاحون " ،تبصاة احلكام".121 :2 ،
( )5ينظةةا" :حاقةةية ابةةن عابةةدين" ،354 :5 ،ابةةن فاحةةون " ،تبصةةاة احلكةةام" ،119 :2 ،املةةاوردي" ،
األحكام السلطانية" ،ص ،88ابن القيم " ،الطامل احلكمية" ،ص.9
( )6ينظا :ابن منظور " ،لسان العاب" ،226 :4 ،الفيومي " ،املصباح املنري".174 :1 ،
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ومهارة(.)1
والخبير الطبي هو :الطبيب املكلف بإجاا الفحوص الطبية بنا ً على طلب السلطات
القضائية(.)2
المسألة الثانية :أدلة مشروعيتها:

 -1قوله تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ (.)3
وجه الدللة :أن اهلل تعاىل أما بالاجوع إىل أﻫل الذكا وسؤاهلم ،وﻫم كل من يذكا
بعلم وحتقيق ،وأﻫل الاأي والبصرية ،ومىت كان الشي ال يوقف عليه إال بأﻫل اخلربة فيثبت
بقوهلم(.)4
 -2أن النيب  قبل قول اخلبري يف إحلامل النسب(.)5
 -3اإلمج ةةاع ،فق ةةد اتف ةةق الفقه ةةا عل ةةى جة ةواز القض ةةا بق ةةول أﻫ ةةل املعاف ةةة واخل ةةربة فيم ةةا
خيتصون يعافته إذا كانوا حذاقاً مهاة(.)6
المسألة الثالثة :حجيتها:
اتفق الفقها على الاجوع للخربا فيما خيتصون يعافته إذا كانوا حذاقاً مهاة ،واحلكم
بقوهلم(.)7

( )1ينظا :القحطاين " ،اخلربة الطبية".82 :1 ،
( )2ينظا :الذاكاي " ،اخلربة الطبية" ،ص.58
( )3سورة النمل ،اآلية (.)43
( )4ينظا :الساخسي " ،املبسوط" ،125 :9 ،الكاساين " ،بدائع الصنائع".278 :5 ،
( )5أخاجه البخاري ،كتاب الفاائض ،باب القائف ،باقم ( ،)6770ومسلم ،كتاب الاضاع ،باب العمل
بإحلامل القائف الولد ،باقم (.)1459
( )6ينظةا :الكاسةاين " ،بةدائع الصةنائع" ،278 :5 ،علةيش" ،مةنح اجلليةل"" ،208 :5 ،ملةين احملتةةاج"،
 ،83 :4ابن قدامة " ،امللين".203 :6 ،
( )7ينظا :املااجع السابقة.
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الفرع السادس :الملفات والتقارير الطبية:
وفيه ثالث مسائل:
المسألة األولى :تعريفها:
يقصد هبا :سجل املايض الطيب ،الورقي ،أو اإللكرتوين الذي يدون فيه األطبا
ومساعدوﻫم كل ما يتعلق باملايض من البيانات ،والتقاريا ،والقاارات الطبية ،وحنوﻫا(.)1
المسألة الثانية :أدلة مشروعيتها:
امللفات والتقاريا الطبية نوع من أنواع الكتابة ،والكتابة وسيلة إلثبات احلقومل ،وتوثيقها،
ويدل على ذلك ما يلي:

 -1قول ة ة ة ة ة ة ة ةةه تع ة ة ة ة ة ة ة ةةاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ﴾(.)2
وجه الدللة :أن اهلل تعاىل أما بكتابة الدين ،فدل على جواز االعتماد عليها،
واالحتجاج هبا عند التقاضي(.)3
 -2حةةديث ابةةن عمةةا –رضةةي اهلل عنهمةةا -أن النةةيب  قةةال« :مةةا حةةق امةةا مسةةلم لةةه
قي يوصي به يبيت ليلته إال ووصيته مكتوبة عنده»(.)4
وجه الدللة :دل احلديث على جواز االعتماد على الكتابة واخلط ،ولو مل يقرتن
ذلك بالشهادة؛ فلو مل جيز االعتماد على اخلط مل تكن لكتابة الوصية فائدة(.)5

( )1ينظا :اللامدي " ،إثبات خطأ املمارس الصحي" ،ص.304
( )2سورة البقاة ،اآلية (.)282
( )3ينظا :الزحيلي " ،وسائل اإلثبات".426 :2 ،
( )4أخاج ةةه البخ ةةاري ،كت ةةاب الوص ةةايا ،ب ةةاب الوص ةةايا ،بة ةاقم ( ،)2738ومس ةةلم ،كت ةةاب الوص ةةية ،ب ةةاقم
(.)1627
( )5ينظا :ابن حجا " ،فتح الباري" ،395 :5 ،ابن القيم " ،الطامل احلكمية" ،ص.301
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المسألة الثالثة :حجيتها:
امللفات والتقاريا الطبية تعترب حجة مىت كانت مقيدة بسجالت املستشفى؛ ألن
املقصود من تسجيلها الاجوع إليها عند احلاجة ،وال تعترب حجة مىت كانت عند املاضى
وأنكاﻫا األطبا  ،أو ادعوا تزوياﻫا ،وياجع الفصل يف ذلك كله للقاضي(.)1

( )1ينظا :الشنقيطي " ،أحكام اجلااحة الطبية" ،ص.334
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اخلامتة
وتشتمل على النتائج والتوصيات ،وﻫي كالتايل:
أولا :النتائج:
توصل الباحث من خالل ﻫذه الدراسة إىل عدد من النتائج ،وﻫي كالتايل:
 -1سبق اإلسالم الطب احلةديث يف التعامةل مةع األمةااض املعديةة واألوبئةة ،حيةث جةا
يف السةةنة وجةةوب الوقايةةة مةةن العةةدوى ،واجتنةةاب االطةةة املاضةةى بةةاألمااض املعديةةة،
والنهي عن دخول بلد الطاعون ،أو اخلاوج من البلد الذي وقع فيه فااراً منه.
 -2أن فةةريوس كورونةةا املسةةتجد ( )COVID-19مةةن أخطةةا أوبئةةة ﻫةةذا العصةةا ،ومل يكتشةةف
لةةه لقةةاح أو عةةالج حةةىت اآلن ،وقةةد أعلنةةت منظمةةة الصةةحة العامليةةة أنةةه أصةةبح جائح ةةً
عامليةً.
 -3أن املسةةؤولية اجلنائيةةة الناقةةئة عةةن العةةدوى بفةةريوس كورونةةا املسةةتجد ( )COVID-19هلةةا
ثالثة أركان ،ﻫي :الاكن الشاعي ،واملادي ،واملعنوي ،وكذلك هلا عدة صور.
 -4التوصة ة ةةيف الفقه ة ة ةةي للجناي ة ة ةةة الناقة ة ةةئة ع ة ة ةةن الع ة ة ةةدوى بفة ة ةةريوس كورون ة ة ةةا املس ة ة ةةتجد
( )COVID-19أهنةةا ختة نةاج علةةى مسةةألة القتةةل بالسة نةم ،ومةةن صةةورﻫا أهنةةا تكةةون علةةى
وج ةةه اإلفس ةةاد الع ةةام ،فيع ةةد نوعة ةاً م ةةن احلااب ةةة واإلفس ةةاد يف األرض ،أو تك ةةون عل ةةى
قخت معني عمداً أو خطأً.
 -5إن وقعت اجلناية بنقل الفةريوس علةى قةخت مع نةني عمةداً ،فةإن مةات بسةبب ذلةك
ففيه القود إذا توفات قاوط القصاص األخاى ،وإن مل ميت فيعزر اجلاين.
 -6إن وقعت اجلناية بنقل الفريوس على قةخت مع نةني خطةأً ،فةال خيلةو مةن أن يكةون جةاﻫالً
بإصةةابته بةةالفريوس أو عامل ةاً ،فةةإن كةةان جةةاﻫالً ،فيسةةقط اإلمث ،وتاتفةةع املسةةؤولية اجلنائي ةةة،
وإن كةةان عامل ةاً ووقةةع من ةةه تف ةايط أو إمه ةةال يف الوقايةةة ،أو جت ةةاوز لألنظمةةة والتعليم ةةات مم ةةا
أدى إىل وفاة اجملين عليه ،فإن عليه الكفارة يف ماله ،والدية على عاقلته.
 -7إذا حص ةةل موج ةةب م ةةن موجب ةةات املس ةةؤولية اجلنائي ةةة الناق ةةئة ع ةةن الع ةةدوى بف ةةريوس
كورونةةا املسةةتجد ( )COVID-19فالواجةةب إثبةةات ذلةةك كمةةا دلةةت علةةى ذلةةك األدلةةة
50

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء األول

الشاعية من الكتاب والسنة.
 -8مةةن األدلةةة املعتةةربة قةةاعاً إلثبةةات املسةةؤولية اجلنائيةةة الناقةةئة عةةن العةةدوى بفةةريوس كورونةةا
املسةةتجد ( )COVID-19اإلق ةاار ،والشةةهادة ،واليمةةني ،والق ةاائن ،واخلةةربة الطبيةةة ،وامللفةةات
والتقاريا الطبية.
ثاني ا :التوصيات:
بالنظا يف مسائل ﻫذه الدراسة ونتائجها ،فإن الباحث يوصي يا يلي:
 -1ضةةاورة التواصةةل بةةني اجلهةةات الطبيةةة ،واهليئةةات الشةةاعية ،إلصةةدار الفتةةاوى الشةةاعية
يف حاالت األمااض الوبائية.
 -2أمهية إعداد البحوث العلمية املفصةلة حةول ﻫةذه اجلائحةة ،كةل يف جمةال اختصاصةه،
مكافحة هلذا الفريوس ،ومحاية لصحة اجملتمع.
 -3أمهية االلتزام باألنظمة والتعليمات الصادرة من اجلهات املختصة؛ طاعةة لةوالة األمةا
–حفظه ةةم اهلل-؛ ومنعة ةاً النتش ةةار الع ةةدوى ب ةةالفريوس ،وح ةةذراً م ةةن حل ةةومل املس ةةؤولية
اجلنائية باملخالفني.
 -4أمهيةةة حتةةديث االقةرتاطات الصةةحية عنةةد مةةنح التأق ةريات يف املواسةةم ،محايةةة لصةةحة
اجملتمع من األمااض الوبائية.

51

المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد (( )COVID-19دراسة فقهية) ،د .حمود بن محسن الدعجاني

املصادر واملراجع
أولا :الكتب والرسائل والدوريات:
ابةةن األثةةري ،حممةةد بةةن اجلةةزري " .النهايةةة يف غايةةب احلةةديث واألثةةا"(.بةةريوت :املكتبةةة العلميةةة،
1399ﻫ).
ابةةن القةةيم ،حممةةد بةةن أيب بكةةا " .الطةةامل احلكميةةة يف السياسةةة الشةةاعية" (.ط ،1القةةاﻫاة :دار
احلديث2002 ،م).
ابةةن القةةيم ،حممةةد بةةن أيب بكةةا " .زاد املعةةاد يف ﻫةةدي خةةري العبةةاد" (.ط ،27مؤسسةةة الاسةةالة،
1415ﻫ).
اب ة ة ةن الق ة ة ةةيم ،حمم ة ة ةةد ب ة ة ةةن أيب بك ة ة ةةا " .م ة ة ةةدارج الس ة ة ةةالكني ب ة ة ةةني من ة ة ةةازل إي ة ة ةةاك نعب ة ة ةةد وإي ة ة ةةاك
نستعني"(.بريوت :دار الكتب العلمية).
اب ة ةةن امللق ة ةةن ،عم ة ةةا ب ة ةةن عل ة ةةي " .التوض ة ةةيح لش ة ةةاح اجل ة ةةامع الص ة ةةحيح" (.ط ،1دار النة ة ةوادر،
1429ﻫ).
ابن املنذر ،حممد بن إبااﻫيم " .اإلمجاع" (.دار املسلم للنشا والتوزيع1425 ،ﻫ).
ابةةن املنةةذر ،حممةةد بةةن إب ةااﻫيم" .اإلق ةااف علةةى مةةذاﻫب العلمةةا " .حتقيةةق :صةةلري األنصةةاري.
(ط ،1دار املدينة للطباعة والنشا1425 ،ﻫة.
اب ةةن النج ةةار ،حمم ةةد ب ةةن أمح ةةد " .ق ةةاح الكوك ةةب املن ةةري" .حتقي ةةق :حمم ةةد الزحيل ةةي ( ،الاي ةةاض:
مكتبة العبيكان1413 ،ﻫ).
ابن اهلمام ،حممد بن عبدالواحد " .فتح القديا"(.بريوت :دار الفكا).
ابن بطال ،علي بن خلف " .قاح صحيح البخاري" (.ط ،2مكتبة الاقد1423 ،ﻫ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم " .جمموع الفتاوى" .مجع وتاتيب :عبدالامحن بن قاسم.
ابن حجا ،أمحد بن حجا " .فتح الباري قاح صحيح البخاري" (.دار املعافة1379 ،ﻫ).
ابن حزم ،علي بن أمحد " .احمللى"(.بريوت :دار الفكا).
ابن حزم ،علي بن أمحد " .مااتب اإلمجاع" (.ط ،1دار ابن حزم1419 ،ﻫ).
ابن عابدين ،حممد أمني " .حاقية ابن عابدين" (.بريوت :دار الفكا).
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ابن عاقور ،حممد الطاﻫا " .مقاصد الشايعة" (.ط ،2األردن :دار النفائس1421 ،ﻫ).
ابن عبدالرب ،يوسف بن عبداهلل" .الكايف"( .ط ،4لبنان :دار الكتب العلمية1433 ،ﻫة.
ابن فارس ،أمحد بن فارس" .مقاييس الللة" (.طبع احتاد الكتاب العاب1424 ،ﻫ).
ابن فاحون ،إبااﻫيم بن علي " .تبصاة احلكام يف أصول األقضةية ومنةاﻫج األحكةام" (.مصةا:
املكتبة األزﻫاية للرتاث2005 ،م).
ابن قدامة ،عبداهلل بن أمحد " .امللين" (.ط ،1دار الفكا1405 ،ﻫ).
ابةن قدامةة ،عبةةداهلل بةن أمحةد " .روضةةة النةاظا وجنةة املنةةاظا يف أصةول الفقةه" (.ط ،2مؤسسةةة
الايان للطباعة والنشا1423 ،ﻫ).
ابن كثري ،إمساعيل بن عما " .تفسري القاآن العظيم" (.ط ،1دار ابن اجلوزي1431 ،ﻫ).
ابن منظور ،حممد بن مكام " .لسان العاب" (.الاياض :دار املعارف).
ابن جنيم ،زين الدين بةن إبةااﻫيم " .األقةباه والنظةائا"(.ط ،2مكةة املكامةة :مكتبةة نةزار البةاز،
1418ﻫ).
أبو السعود ،حممةد بةن حممةد " .إرقةاد العقةل السةليم إىل مزايةا الكتةاب الكةامي" (.بةريوت :دار
الكتب العلمية2010 ،م).
أبو زﻫاة ،حممد بن أمحد " .اجلامية والعقوبة" (.القاﻫاة :دار الفكا العايب).
أبوﻫاق ةةم ،حمم ةةود حمم ةةد " .القض ةةا ونظ ةةام اإلثب ةةات يف الفق ةةه اإلس ةةالمي" (.ط ،1الاي ةةاض:
مطابع جامعة امللك سعود1988 ،م).
األزﻫاي ،حممد بن أمحد " .هتذيب الللة" (.دار القومية العابية للطباعة1964 ،م).
آل طال ةةب ،أمح ةةد ب ةةن عب ةةداهلل " .اجلناي ةةة بنق ةةل األمة ةااض" .ج ةةز م ةةن رس ةةالة دكت ةةوراه بعنة ةوان:
النوازل يف اجلنايات (جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1441 ،ﻫ).
األلباين ،حممد بن ناصا " .صحيح سنن أيب داود" (.ط ،1مكتبة املعارف1419 ،ﻫ).
البةةار ،حممةةد بةةن علةةي " .العةةدوى بةةني الطةةب وحةةديث املصةةطفى " (.ط ،4الةةدار السةةعودية
للنشا والتوزيع1401 ،ﻫ).
البجريمة ةةي ،سة ةةليمان بة ةةن حممة ةةد" .حاقة ةةية البجريمة ةةي علة ةةى قة ةةاح املة ةةنهح"( .مطبعة ةةة احللة ةةيب،
1369ﻫة).
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البخة ة ةةاري ،حممة ة ةةد بة ة ةةن إمساعية ة ةةل " .اجلة ة ةةامع الصة ة ةةحيح"(.ط ،2القة ة ةةاﻫاة :املطبعة ة ةةة السة ة ةةلفية،
1400ﻫ).
البهويت ،منصور بن يونس " .كشاف القناع عن منت اإلقناع"( .بريوت :عامل الكتب).
البيهقة ةةي ،أمحة ةةد بة ةةن احلسة ةةني " .السة ةةنن الكة ةةربى" (.اهلن ة ةةد :جملة ةةس إدارة املع ة ةةارف النظامية ةةة،
1344ﻫ).
اجلصاص ،أمحد بن علي " .أحكام القاآن" (.بريوت :دار إحيا الرتاث العايب1405 ،ﻫ).
اجلوﻫاي ،إمساعيل بن محاد " .الصحاح تةاج الللةة وصةحاح العابيةة" .حتقيةق :أمحةد عبةداللفور
عطار (ط ،3بريوت :دار العلم للماليني1404 ،ﻫ).
حام ةةد ،كام ةةل حمم ةةد" .أحك ةةام الش ةايعة يف اجلامي ةةة يف الفق ةةه اإلس ةةالمي" .رس ةةالة ماجس ةةتري يف
الفقه( ،جامعة النجاح الوطنية2010 ،م).
احلصفكي ،حممد بن علي" .الدر املختةار قةاح تنةويا األبصةار جةامع البحةار"(.ط ،1بةريوت:
دار الفكا1415 ،ﻫ).
الدسوقي ،حممد بن أمحد" .حاقية الدسوقي على الشاح الكبري" (.دار الفكا2006 ،م).
الذاكاي " .اخلربة الطبية يف التشايع اإلسالمي" .جملة الفيصل1411( ،198 ،ﻫ).
الاازي ،حممد بن أيب بكا" .اتار الصحاح" (.ط ،1مكتبة لبنان 1415ﻫ).
الاافعي ،أمحد بن حممد " .املصباح املنري يف غايب الشاح الكبري" (.بريوت :املكتبة العلمية).
الاص ة ةةاع ،حممة ة ةةد األنصة ة ةةاري " .قة ة ةةاح ح ة ةةدود ابة ة ةةن عافة ة ةةة" (.ط ،1دار اللة ة ةةاب اإلسة ة ةةالمي،
1993م).
الزبيةةدي ،حممةةد ماتضةةى " .تةةاج العةةاوس مةةن ج ةواﻫا القةةاموس" (.مطبعةةة حكومةةة الكويةةت،
1987م).
الزحيلي ،حممد مصطفى " .وسائل اإلثبات" (.ط ،2مكتبة املؤيد1414 ،ﻫ).
الزرقا ،مصطفى أمحد " .املدخل الفقهي العام" (.ط :7مطبعة جامعة دمشق1961 ،م).
الزركشةةي ،حممةةد بةةن هبةةادر " .املنثةةور يف القواعةةد" (.ط ،2الكويةةت :وزارة األوقةةاف والشةةؤون
اإلسالمية1405 ،ﻫ).
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الزيلعة ةةي ،عثمة ةةان بة ةةن علة ةةي " .تبية ةةني احلقة ةةائق قة ةةاح كنة ةةز الة ةةدقائق" (.ط ،1مطبعة ةةة بة ةةوالمل،
1393ﻫ).
السة ةةعدي ،عبة ةةدالامحن بة ةةن ناصة ةةا " .تيسة ةةري الكة ةةامي الة ةةامحن يف تفسة ةةري كة ةةالم املنة ةةان" (.ط،1
مؤسسة الاسالة1420 ،ﻫ).
السةةيوطي ،عبةةدالامحن بةةن بكةةا " .األقةةباه والنظةةائا يف قواعةةد وفةةاوع الشةةافعية"(.بةةريوت :دار
الكتاب العايب ،ط1407 ،1ﻫ).
الشاطيب ،إبااﻫيم بن موسى " .املوافقات يف أصول الشايعة"(.بريوت :دار املعافة).
قة ةةحاتني ،فوزية ةةة عاية ةةد " .عقوبة ةةة القتة ةةل بالتسة ةةبب" .رسة ةةالة ماجسة ةةتري يف القضة ةةا الشة ةةاعي
(فلسطني:جامعة اخلليل2018 ،م).
الشنقيطي ،حممد املختار " .أحكام اجلااحة الطبية"( .ط ،3مكتبة الصحابة1424 ،ﻫ).
الشوكاين ،حممد بن علي " .نيل األوطار" (.ط ،1دار احلديث1413 ،ﻫ).
الشريازي ،إبااﻫيم بن علي " .املهذب"(.بريوت :دار إحيا الرتاث العايب).
الصاوي ،أمحد بن حممد" .حاقية الصاوي على الشاح الصلري"( .بريوت :دار املعارف).
الصةنعاين ،حممةد بةةن إمساعيةل " .سةبل السةةالم قةاح بلةةوغ املةاام" .حتقيةق :فةواز أمحةد ،وإبةااﻫيم
اجلمل (،دار الايان للرتاث).
الصة ةةيفي ،عبة ةةدالفتاح مصة ةةطفى " .األحكة ةةام العامة ةةة للنظة ةةام اجلنة ةةائي يف الش ة ةايعة اإلسة ةةالمية
والقانون"(.القاﻫاة :دار النهضة العابية1997 ،م).
الطاابلسي ،علي بن خليل " .معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكةام" (.بةريوت:
دار الفكا).
العتييب ،هنار بن عبدالامحن " .أثا اجلهل على املسؤولية اجلنائية يف الشةايعة والقةانون – دراسةة
تطبيقية" .رسالة ماجستري يف العدالة اجلنائية (جامعة نايف للعلوم األمنية1423 ،ﻫ).
العةايين ،ناصةةا بةةن عثمةةان " .أحكةةام جنةةوح األحةداث يف الفقةةه والنظةةام" .حبةةث تكميلةةي لنيةةل
درجة املاجستري يف السياسة الشاعية (املعهد العايل للقضا 1415 ،ﻫ).
علة ةيش ،حمم ةةد ب ةةن أمح ةةد " .م ةةنح اجللي ةةل ق ةةاح اتص ةةا خلي ةةل" (.ط ،1ب ةةريوت :دار الفك ةةا،
1984م).
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عياض ،عياض بن موسى " .إكمال املعلم بفوائد مسلم" (.ط ،1دار الوفا 1419 :ﻫ).
اللامةةدي ،أمحةةد " .إثبةةات خطةةأ املمةةارس الصةةحي يف الفقةةه اإلسةةالمي" .جملةةة جامعةةة امللةةك
خالد1436(2 ،ﻫ).
الفريوزآب ة ةةادي ،حمم ة ةةد ب ة ةةن يعق ة ةةوب " .الق ة ةةاموس احمل ة ةةيط" (.ط ،3مص ة ةةا :املطبع ة ةةة األمريي ة ةةة،
1301ﻫ).
القحط ةةاين ،مس ةةاعد ب ةةن عب ةةدالامحن " .اخل ةةربة الطبي ةةة وأثاﻫ ةةا يف اإلثب ةةات" (.ط ،1دار كن ةةوز
إقبيليا1436 ،ﻫ).
القاايف ،أمحد بن إدريس " .الذخرية" (.بريوت :دار اللاب1414 ،ﻫ).
القاطيب ،حممد بن أمحد بن رقد " .املقدمات املمهدات"(.بريوت :دار اللاب اإلسالمي).
القاطيب ،حممد بن أمحد " .اجلامع ألحكام القاآن" (.دار الكتب العلمية2013 ،م).
القونةوي ،قاسةةم بةن عبةةداهلل " .أنةةيس الفقهةا يف تعايةةف األلفةةاظ املتداولةة بةةني الفقهةةا " (.دار
الكتب العلمية ،ط1418 ،1ﻫ).
الكاسةةاين ،أبةةو بكةةا بةةن مسةةعود " .بةةدائع الصةةنائع يف تاتيةةب الش ةاائع" (.ط ،2دار الكت ةةب
العلمية1406 ،ﻫ).
املةةاوردي ،علةةي بةةن حممةةد " .األحكةةام السةةلطانية والواليةةات الدينيةةة" (.بةةريوت :دار الكتةةب
العلمية).
املاوردي ،علي بن حممد " .احلاوي الكبري"( .مكة املكامة :مكتبة الباز1414 ،ﻫ).
م ةةدكور ،حمم ةةد سة ةةالم " .امل ةةدخل لدراس ةةة الفقة ةةه اإلس ةةالمي" (.ط ،2الق ةةاﻫاة :دار الكتة ةةاب
احلديث1996 ،م).
املة ةةاداوي ،علة ةةي بة ةةن سة ةةليمان " .اإلنصة ةةاف يف معافة ةةة ال ة ةااجح مة ةةن اخلة ةةالف" (.دار الكتة ةةب
العلمية1412 ،ﻫ).
املوصلي ،عبدالفتاح بن حممود " .االختيار لتعليل املختار" ( .مطبعة احلليب1356 ،ﻫ).
جنةةم ،سةةعد بةةن صةةاحل " .جةاائم نقةةل العةةدوى العمديةةة" .جملةةة جامعةةة تكايةةت للحقةةومل،29 ،
(2016م).
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النعيم ةةي ،أمح ةةد محي ةةد " .أحك ةةام الش ةةهادة يف الفق ةةه والق ةةانون – دراس ةةة مقارن ةةة" (.دار املعت ةةز
للنشا والتوزيع1439 ،ﻫ).
الن ةةووي ،حي ةةن ب ةةن ق ةةاف " .املنه ةةاج ق ةةاح ص ةةحيح مس ةةلم ب ةةن احلج ةةاج"(.ط ،1ب ةةريوت :دار
إحيا الرتاث العايب1420 ،ﻫ).
النووي ،حين بن قاف " .حتايا ألفاظ التنبيه" (.ط ،1دار القلم1408 ،ﻫ).
النةةووي ،حيةةن بةةن قةةاف" .روضةةة الطةةالبني وعمةةدة املفتةةني"( .ط ،3نشةةا املكتةةب اإلسةةالمي،
1412ﻫة).
النيسة ةةابوري ،مس ة ةةلم ب ة ةةن احلج ة ةةاج " .صة ةةحيح مس ة ةةلم"(.ط ،2الاي ة ةةاض :دار الس ة ةةالم للنش ة ةةا
والتوزيع2000 ،م).
حين ،نائةل حممةد " .املسةؤولية اجلنائيةة عةن خطةأ التأديةب والتطبيةب – دراسةة فقهيةة مقارنةة".
رسالة ماجستري يف الفقه املقارن (جامعة األزﻫا بلزة1433 ،ﻫ).
ثانيا :األدلة والتقارير ومواقع اإلنترنت:
ال ةةدليل املؤق ةةت لع ةةدوى ف ةةريوس كورون ةةا املس ةةتجد ( )COVID-19الص ةةادر ع ةةن املاك ةةز ال ةةوطين
للوقاية من األمااض ومكافحتها بوزارة الصحة السعودية.
تقايا دويتشه فيله  Deutsche welleاألملانية عن فريوس كورونا املستجد.
موقع منظمة الصحة العاملية على اإلنرتنت.https://www.who.int/about/ar/ :
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