
 

امللخص
يهــدف البحــث إىل بيــان أحــكام اإلخــال بقــرار احلجــر الصحــي املفــروض علــى األفــراد املصابــن مبــرض معــٍد، أو املشــتبه يف إصابتهــم بــه، مــن حيــث بيــان ماهيــة احلجــر الصحــي، 
ــُمخل، والعقــوابت املرتتبــة عــن اإلخــال، واجلهــات املختصــة بتوقيــع العقوبــة، مــن خــال اســتعراض نصــوص النظــام الســعودي احلاكمــة يف املوضــوع،  وتوضيــح صــور الســلوك الـ
ومقارنتهــا أبحــكام الفقــه اإلســامي وقواعــد السياســة الشــرعية، وتــرز أمهيــة البحــث يف ضــرورة محايــة اســتقرار النظــام الصحــي العــام داخــل الدولــة مــن خــال منــع أســباب تفشــي 
األوبئــة املعديــة، وهلــذا كان عنــوان البحــث هــو: )اإلخــال أبحــكام احلجــر الصحــي علــى األفــراد وعقوبتــه يف النظــام الســعودي –دراســة أتصيليــة مقارنــة(، وقــد اعتمــد البحــث علــى 
حــي علــى األفــراد فقًهــا ونظاًمــا، محايــًة  منهــج االســتقراء واالســتنباط والتَّأصيــل مــن مصــادر املوضــوع األصيلــة، وتوصــل البحــث إىل نتائــج عــدة، مــن أمههــا: مشــروعيَّة احلجــر الصِّ
للصحــة العامــة، ومشــروعية معاقبــة املخلــن أبحكامــه، كمــا توصــل البحــث إىل موافقــة أحــكام النظــام الســعودي لنهــج الشــريعة اإلســامية الســمحة، وجــاء يف توصيــات البحــث: 

أمهيــة إصــدار الئحــة مســتقلة خاصــة بتنظيــم أحــكام احلجــر الصحــي املفــروض علــى األفــراد. 
الكلمات املفتاحية: احلجر الصحي ،كوروان ، وابء

Abstract: 
The research aims to indicate the provisions of the breach of the quarantine decision imposed on individuals 
with infectious disease, or suspected of injury, in terms of showing what quarantine is. Clarifying images of 
disruptive behavior, and the penalties for the breach, and the competent authorities to impose the punishment, 
by reviewing the provisions of the Saudi ruling regime in the matter. Comparing them to the provisions of 
Islamic jurisprudence and the rules of sharia policy, and highlights the importance of research on the need to 
protect the stability of the public health system in the country. Therefore the title of the research was: (Breach 
of the quarantine provisions on individuals in the Saudi regime - comparative root study). The research relied 
on the approach of extrapolation, inference and rooting from the original sources of the subject. The research 
reached several conclusions, the most important of which are; the legitimacy of individuals quarantine as a 
system, a protection of public health, and the legitimacy of punishing violators of its provisions, as stated 
in its recommendations the importance of issuing an independent regulation on the regulation of quarantine 
provisions imposed on individuals.
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مقدمة:
احلمد هلل ربِّ العاملني، أمحده محد الشــاكرين، وأســتغفره اســتغفار 
املخبتــني، وأصلــي وأســلم علــى نبيِّــه األمــني، وعلــى آلــه وصحبــه 

والتابعــني.     أمــا بعــد:
فــإن مــن أهــم احلقــوق الــي كفَلهــا التَّشــريُع اإلســامّي لإلنســان 
حقــه يف صحتــه وســامته اجلســدية، بــل وتعــد صحــة اإلنســان 
إحــدى الضــرورايت اخلمــس الــي يَرعاهــا التَّشــريُع اإلســامّي دائًمــا 
اإلنســان  علــى  اإلســامّي  التَّشــريُع  أوجــب  عليهــا، كمــا  ويُؤكــد 
للخطــر  غــره  يُعــرض صحــة  وأال  إىل محايــة صحتــه  يســعى  أن 
ــوا ِبَْيِديُكــْم ِإىَل التَـّْهُلَكــِة َوَأْحِســُنوا ِإنَّ اللََّ  قــال تعــاىل:- َواَل تـُْلُق
يُِــبُّ اْلُمْحِســِننَي]البقرة:195[، ومــن حقوقــه أيًضــا يف التَّشــريُع 
يُـــمارس حريتــه يف التنقــل واحلركــة، يقــول تعــاىل:  اإلســامّي أن 
ُهــَو الَـّـِذي َجَعــَل َلُكــُم اأْلَْرَض َذلُــواًل فَاْمُشــوا يف َمَناِكِبَهــا وَُكلُــوا 

ِمــْن رِْزقِــِه َوِإلَْيــِه النُُّشــوُر]امللك:15[.
وقــد ســار املنظــم الســعودي علــى هــذا النهــج اإلســامي القــومي، 
وقــرر يف نصــوٍص عــدٍة حــق الفــرد يف صحتــه وســامته اجلســدية، 
وحقــه كذلــك يف حريــة التنقــل، فجــاء يف النظــام األساســي للحكــم 
مــا نصــه: ]تكفــل الدولــة حــق املواطــن وأســرته، يف حالــة الطــوارئ، 
موضــٍع  نــص يف  ...[)1(، كمــا  والشــيخوخة  والعجــز،  واملــرض، 
آخــر علــى: ]تُوفــر الدولــة األمــن جلميــع مواطنيهــا واملقيمــني علــى 
إقليمهــا، وال جيــوز تقييــد تصرفــات أحــد، أو توقيفــه، أو حبســه، 

إال مبوجــب أحــكام النظــام[)2(.
إال أن بعــض احلقــوق مثــل حــق الفــرد يف حريــة التنقــل قــد يتعــارض 
اســتعماله مؤقتًــا عنــد قيــام بعــض احلــاالت الطارئــة أو الظــروف 
ويتعــارض  بــل  األفــراد،  البــاد وعمــوم  مــع مصلحــة  االســتثنائية 
أحيــاًن مــع مصلحــة ذات الفــرد، لذلــك خيضــع حــق الفــرد يف حريــة 
التنقــل واحلركــة عنــد قيــام ظــروٍف معينــة اســتثنائية للتقييــد والتنظيــم، 
شــأنه يف ذلــك شــأن بقيــة احلقــوق، ســيما إذا أكــد ذلــك مصلحــة 
صحيــة عامــة تقتضــي ضــرورة منــع خمالطــة األفــراد لبعضهــم مــن 
أجــل الســيطرة علــى انتشــار األوبئــة املعديــة، ومــن هــذا املنطلــق 
منــح التَّشــريُع اإلســامّي ويل األمــر ســلطة األمــر واإللــزام يف كل 
مــا يقــق للدولــة ورعاايَهــا مصلحــة، أو يدفــع عنهــم مفســدة، ولــو 
كان ذلــك مــن خــال تقييــد املباحــات علــى األفــراد ومنعهــم منهــا، 

وفــق مقتضيــات السياســة الشــرعية)3( وأحكامهــا.
وإزاء ممارســة هــذه الســلطة يف إدارة شــؤون الدولــة؛ فــرض املنظــم 

1 املادة 27، النظام األساسي للحكم الصادر ابملرسوم امللكي رقم أ/90 واتريخ 1412/8/27هـ.
2 املادة رقم 36، املرجع السابق.

3 السياســة الشــرعية هــي: التصــرف الصــادر مــن ِقبــل احلاكــم علــى الرعيــة ملصلحــة يقدِّرهــا يف الوقائــع 
الــي مل يــرد فيهــا نــص خــاص، ويف األحــوال الــي مــن شــأهنا أن تتبــدل تبًعــا لتغــر الظــروف. ينظــر: 

السياســة الشــرعية وأثرهــا يف احلكــم الشــرعي التكليفــي، نســيبة مصطفــى البغــا، ص46.

يف  املقيمــني  األفــراد  بعــض  علــى  الصحــي(  )احلجــر  الســعودي 
الدولــة، وكذلــك القادمــني إليهــا مــن اخلــارج، اســتباقًا منــه يف دفــع 
األمــراض  انتشــار  بســبب  ورعاايهــا  ابلدولــة  حتيــط  الــي  املضــار 
الــذي   )covid 19( وابء كــورون  ومنهــا  املعديــة،  واألوبئــة 
عانــت منــه مجيــع دول العــامل يف وقتنــا احلاضــر، كمــا أحــاط )احلجــر 
الصحــي( مبجموعــة مــن األحــكام النظاميــة واإلجــراءات اجلزائيــة 
الــي تدفــع األفــراد إىل االلتــزام بــه، وعــدم التهــاون يف تطبيقــه، علــى 

حنــو مــا ســأتكلم عنــه تفصيــًا يف البحــث إبذن هللا.
أوًل: موضوع البحث وأهميته.

سأتكلم إبذن هللا يف هذا البحث عن: )اإلخال بحكام احلجر 
دراســة  الســعودي–  النظــام  يف  وعقوبتــه  األفــراد  علــى  حــّي  الصِّ
ارتبــاط  بســبب  ظاهــرة  أمهيــة  املوضــوع  وهلــذا  مقارنــة(،  أتصيليــة 
(-كتدبــٍر وقائــي وصمــام أمــان- بســامة النِّظــام  حيِّ )احلجــر الصِّ
حــي يف الدولــة، الــذي يعــدُّ أحــد عناصــر النظــام العــام الازمــة  الصِّ
والضروريــة أليَّــِة دولــة تنعــم ابالســتقرار والرخــاء والنمــو، كمــا أتيت 
األمــراض  انتشــار  مكافحــة  ضــرورة  مــن  البحــث  موضــوع  أمهيــة 
والفايروســات املعديــة يف الدولــة إبجــراءات احرتازيــة وقائيــة مؤقتــة، 
فــرض احلجــر الصحــي علــى األفــراد وإحاطتــه بحــكام  ومنهــا: 
جزائية ملن مل يلتزم به منهم، وإال أدَّى التهاون يف ذلك إىل اهنيار 
حــي العــام داخــل الدولــة وحلــول خســائر بشــرية وماديــة  النِّظــام الصِّ
وخيمــة، بســبب انتشــار األمــراض واألوبئــة املعديــة، وال خيفــى علــى 
اجلميــع مــا ســببته األمــراض واألوبئــة املعديــة علــى مــر التاريــخ مــن 
كــوارث وخســائر ضخمــة يف كثــٍر مــن الــدول، كان آخرهــا انتشــار 

فايــروس كــورون العاملــي.
اثنًيا: أهداف البحث.

1- توضيح مفهوم )الحجر الصحي(، وبيان أنواعه، وخصائصه 
التــي تميــزه عــن غيره.

2- الوقــوف علــى نصــوص النِّظــام الســعودّي الخاصَّــة بالحجــر 
الصحــي علــى األفــراد، مــع بيــان موقــف الفقــه اإلســامي مــن هــذه 

النصــوص، ودور السياســة الشــرعية فيهــا.
3- رصــد اآلثــار الســلبيَّة واألضــرار المترتبــة عــن اإلخــال بأحــكام 

، واألســباب الموجبة له. حيِّ الحجر الصِّ
4- بيــان األركان الازمــة نظاًمــا لقيــام المســؤوليَّة الجزائيَّــة عــن 
التَّشــريُع  حــي، وتوضيــح موقــف  اإلخــال بأحــكام الحجــر الصِّ
السياســة  أحــكام  تأثيــر  ومــدى  األركان،  هــذه  مــن  اإلســامّي 

فيهــا.  الشــرعية 
األفــراد  إخــال  علــى  المترتبــة  النِّظاميَّــة  العقوبــات  تعــداد   -5
باألحــكام النظاميَّــة الخاصَّــة بالحجــر الصحــي، وموقــف الفقــه 

منهــا. اإلســامي 
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6- معرفــة الجهــات المختصــة بضبــط مخالفــي أحــكام الحجــر 
الصحــي ومعاقبتهــم.

ثالثًا: مشكلة البحث.
إنَّ فــرض )احلجــر الصحــي( علــى األفــراد يف ظــروٍف اســتثنائيٍة 
معينــٍة يعــدُّ تقييــًدا حلريتهــم يف التنقــل، وهــذا خيالــف األصــل العــام 
الــذي يقضــي بكفالــة حقهــم يف التنقــل مــى أرادوا ذلــك، ورغــم 
أن فرضــه يكــون لدواعــي مصلحيــة يقدرهــا ويل األمــر، إال أنَّ 
مضمونــه يف نظــر بعــض األفــراد يتعــارض مــع مصلحتهــم اخلاصــة 
يقــرتب  مطلًقــا، كمــا  تنقلهــم وحركتهــم  تقييــد  عــدم  املتمثلــة يف 
مضمونــه مــن وجهــة نظرهــم مــن معــى العقوبــة ابعتبــار أن احلجــر 
الصحــي إجــراء ســالب حلريتهــم، وحقيقــة األمــر أنــه إجــراٌء احــرتازي 
وقائــي مصلحــي، تقضــي بــه أحــكام السياســة الشــرعية املتعلقــة 
توضيــح  معــه  يلــزم  الــذي  األمــر  والعبــاد،  البــاد  شــؤون  إبدارة 
حقيقــة احلجــر الصحــي، ونطاقــه، ودواعيــه، والســلوكيات املخالفــة 
ألحكامــه، املوجبــة للجــزاء، حلمايــة املصــاحل املتعارضــة مــن كفالــة 
حــق اجملتمــع يف أمنــه الصحــي مــن خــال فــرض احلجــر الصحــي 
ملواجهــة انتشــار الــوابء املعــدي، ومــن جهــة أخــرى لكفالــة حــق 
األفــراد يف حريــة تنقاهتــم وعــدم تقييدهــا إال لضــرورة ســائغة، وتــرز 
مشــكلة البحــث أكثــر عندمــا ال جنــد نصوًصــا نظاميــة أو الئحيــًة، 
أو قــرارات منشــورة كافيــة يف تنظيــم أحــكام احلجــر الصحــي علــى 
األفــراد، حبيــث تتبــني اإلجــراءات املطلوبــة منهــم حــال إصابتهــم 
تتضــح  وحــى  بــه،  إصابتهــم  يف  االشــتباه  أو  املعــدي  ابملــرض 
اجلــزاءات املقــررة عليهــم عنــد عــدم التزامهــم هبــا، كــي ال يقــع األفــراد 
يف طائلــة العقــاب دون قصــد مــن جهتهــم، أو مــن غــر رغبــة منهــم 
يف العصيــان، ســيما أن وضــوح األحــكام مــن أهــم مســات القانــون 
اجلزائــي، وهلــذا تتمثــل مشــكلة البحــث الرئيســة يف اإلجابــة عــن 
التســاؤل اآليت: مــا أحــكام املســؤولية اجلزائيــة عــن إخــال األفــراد 

بحــكام احلجــر الصحــي يف النظــام والفقــه.
رابًعا: حدود البحث.

-احلــد املوضوعــي: جــاء الــكام يف هــذا البحــث عــن: اإلخــال 
مــن حيــث  األفــراد،  علــى  الصحــي  للحجــر  املنظِّمــة  ابألحــكام 
اإلخــال  وأركان  الصحــي،  احلجــر  بحــكام  اإلخــال  ماهيــة 
الازمــة ملســاءلة املخــلِّ جزائيًّــا، والعقوبــة املرتتبــة عــن اإلخــال، 
ابإلضافــة إىل املســائل املتفرعــة عــن هــذه احملــاور، وبذلــك خيــرج عــن 
حــي علــى األفــراد  النطــاق املوضوعــي للبحــث: أحــكام احلجــر الصِّ
غــر املرتبطــة ابلشــق اجلزائــي مثــل أحــكام احلجــر الصحــي املتعلقــة 
ابلعبــادات أو املعامــات املاليــة وحنــو ذلــك، كمــا خيــرج أيًضــا عــن 
النطــاق املوضوعــي للبحــث: أحــكام احلجــر الصحــي املتعلقــة بغــر 

األفــراد، مثــل أحــكام احلجــر الصحــي الزراعــي أو احليــواين.

املــكاين للبحــث يف حــدود مــا  -احلــد املــكاين: ينحصــر احلــد 
مــع  أنظمــة،  مــن  الســعودية  العربيــة  اململكــة  إقليــم  علــى  يَنطبــق 
مقارنتهــا بحــكاِم التَّشــريُع اإلســامّي وقواعــد السياســة الشــرعية. 
حــول  يتمحــور  البحــث  موضــوع  أن  مبــا  الزمــي:  -احلــد 
احلاكمــة  األنظمــة  فــإن  الصحــي؛  احلجــر  بحــكام  )اإلخــال( 
علــى مســائلة متعــددة، وهــي: النظــام الصحــي الصــادر ابملرســوم 
امللكــي رقــم م/11 واتريــخ 23 / 3 / 1423ه، ونظــام املراقبــة 
الصحيــة يف منافــذ الدخــول الصــادر ابملرســوم امللكــي رقــم م/47 
بعــد  هِبمــا  املتَّصلــة  والتعديــات  / 1433ه،   8  /  7 واتريــخ 
هــذه التواريــخ، وكذلــك األنظمــة اجلزائيــة ذات العاقــة مثــل نظــام 
امللكــي رقــم م/2 واتريــخ  الصــادر ابملرســوم  اإلجــراءات اجلزائيــة 
جملــس  بقــرار  الصــادرة  التنفيذيــة  والئحتــه  1435/1/22ه، 
الــوزراء رقــم 142 واتريــخ 1436/3/21ه، والقــرارات املتعلقــة 
بتنظيــم أحــكام احلجــر الصحــي علــى األفــراد بعــد ظهــور وانتشــار 
عــام  مــن  رجــب  بدايــة  العاملــي   )covid 19( وابء كــورون 
1441ه حــى الفــراغ مــن كتابــة هــذا البحــث يف شــهر رمضــان 

1443ه. عــام  مــن 
خامًسا: الدِّراسات السَّابقة.

ــاع يف املكتبــات اجلامعيــة والعامــة، واملواقــع  بعــد البحــث واالطِّ
العلميَّــة، مل أجــد أحــًدا كتــب يف هــذا املوضــوع كتابــة علميــة نظاميَّــة 
مســتقلَّة، ومــا وجدتــه جُمــرََّد دراســاٍت وحبــوٍث تقــرتب قليــًا مــن 
فكــرِة موضــوع حبثــي, ولكنهــا ليســت منــه أو متَّصلــة بــه اتِّصــااًل 
مباشــرًا, وغــر داخلــة يف حــدوده، وال حتقــق أهدافــه الــي ذكرهتــا 

آنًفــا, وهــذه الدِّراســات كاآليت:-
الدِّراســة األولــى: بعنــوان )أحــكام احلجــر الصحــي دراســة مقارنــة 
يف الفقــه اإلســامي والنظــام(، وهــي دراســة مقدمــة مــن الباحــث 
قاســم حممــد القاســم إىل قســم السياســة الشــرعية ابملعهــد العــايل 
ابــن ســعود اإلســامية اســتكمااًل  للقضــاء جبامعــة اإلمــام حممــد 
ملتطلبــات احلصــول علــى درجــة املاجســتر يف السياســة الشــرعية 

)شــعبة األنظمــة( عــام 1421ه.
وجــاءت الدِّراســة: يف متهيــٍد وأربعــة فصــوٍل وخامتــة، أمــا التَّمهيــد 
األول:  الفصــل  ويف  املوضــوع،  مبفــردات  التَّعريــف  فيــه:  فجــاء 
والســنة  القــرآن  مــن  الصحــي  احلجــر  أتصيــل  الدراســة  تناولــت 
وعاقتــه ابلسياســة الشــرعية، ويف الفصــل الثــاين: تناولــت الدراســة 
بشــكل موجــز أنــواع احلجــر الصحــي، وكذلــك تكييفــه يف الفقــه 
اإلســامي، ويف الفصــل الثالــث: تناولــت الدراســة احلجــر الصحــي 
وأثــر  اململكــة،  املوجــودة يف  احملاجــر  لبعــض  ومنــاذج  النظــام،  يف 
احملاجــر الصحيــة يف عــاج األمــراض وإيقــاف ســرايهنا أو انتشــارها 
ابلعــدوى، ويف الفصــل الرابــع: تناولــت الدِّراســة املقارنــة بــني احلجــر 
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حــي يف الفقــه اإلســامي والنظــام الســعودي مــن حيــث الســند  الصِّ
الشــرعي لوضــع نظــام احلجــر الصحــي ومــن حيــث عقوبــة قائــدي 
حــي الصــادر  الســفن عنــد خمالفتهــم ألحــكام نظــام احلجــر الصِّ
عــام 1376ه، مث اختتــم الباحــُث دراســته ابلنتائــج والتوصيــات، 

وجــاءت هــذه الدراســة يف مائــٍة وســٍت وثاثــني ورقــة.
واِبلنَّظــِر يف هــذه الدِّراســة ومــا جــاء يف حــدود حبثــي يف الفقــرة 
الســابقة تبــنيَّ يل أهنــا ختتلــف عنــه مــن عــدة جوانــب كاآليت:-

1-أنهــا تناولــت أحكاًمــا فقهيَّــة ونظاميَّــة عامــة للحجــر الصحــي، 
تتعلــق بعضهــا إمــا باألفــراد أو بالبضائــع أو بالحيوانــات، بينمــا 
عــن:  فيــه  فتكلمــت  فقــط،  )اإلخــال(  حــول  يتمحــور  بحثــي 
ماهيــة اإلخــال بأحــكام الحجــر الصحــي المقــرر علــى األفــراد 
تحديــًدا دون مــا هــو مقــرر علــى الحيوانــات أو البضائــع، كمــا 
تكلمــت فيــه أيًضــا عــن األركان الازمــة لقيــام المســؤوليَّة الجزائيَّــة 
عــن اإلخــال، وعــن عقوبــات اإلخــال، باإلضافــة إلــى الحديــث 
حي  عــن الجهــات المختصــة بضبــط مخالفــي أحــكام الحجــر الصِّ
والتَّحقيــق معهــم ومحاكمتهــم، وغيــر ذلــك مــن المســائل المتفرعــة 

ممــا لــم تتطــرق إليــه الدراســة الســابقة البتــة.
2-أن الدِّراســة الســابقة وإن كانــت نظاميــة فــي بعــض جوانبهــا 
إال أنهــا اعتمــدت علــى نظــام واحــد فقــط، وهــو نظــام الحجــر 
الصحــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 1112/1/21 وتاريــخ 
م/47  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  أُلغــي  والــذي  1376/5/6ه، 
وتاريــخ 1433/8/7ه، بينمــا بحثــي هــو دراســة نظاميــة جزائيَّــة، 
اعتمــدُت فيــه علــى عــدة أنظمــٍة نافــذة، صحيــٍة وجزائيَّــٍة وقضائيَّــٍة، 
وقــراراٍت حديثــة، أشــرت إليهــا فــي حــدود بحثــي، لــم تتعــرض لهــا 

ــابقة ال مــن قريــب وال مــن بعيــد. الدِّراســة السَّ
الدِّراســة الثانيــة: بعنــوان )احلجــر الصحــي بــني الضــرورة واآلاثر- 
دراســة فقهيَّــة أتصيليَّــة( وهــي حبــث علمــي حمّكــم منشــور يف جملــة 
القــرى  التابعــة جلامعــة أم  الشــريعة والدراســات اإلســامية  علــوم 
ضمــن العــدد 83 ربيــع الثــاين 1442ه، مــن إعــداد الدكتــورة 

غــادة بنــت حممــد العقــا.
أمــا  وخامتــة،  مباحــَث  وأربعــة  مقدمــٍة  يف  الدِّراســة:  وجــاءت 
املبحــث األول: تنــاول احلجــر الصحــي مــن حيــث ماهيتــه وحكمــه 
وأســاس مشــروعيته، ويف املبحــث الثــاين: تناولــت الدراســة احلجــر 
الصحــي مــن حيــث الدواعــي واألشــكال واآلاثر، ويف املبحــث 
حــّي بــني مقتضيــات الضــرورة  الثالــث: تناولــت الدراســة احلجــر الصِّ
واملقاصــد الشــرعية املعتــرة، ويف املبحــث الرابــع: تناولــت الدراســة 
بفعــال  املتعلــق  الشــرعي  احلكــم  منظــور  مــن  الصحــي  احلجــر 
والتَّوصيَّــات،  ابلنَّتائــج  دراســتها  الباحثــة  اختتمــت  مث  املكلفــني، 

وجــاءت هــذه الدراســة يف تســعة ومثانــني ورقــة.

الفقــرة  يف  حبثــي  حــدود  وماجــاء يف  الدِّراســة  هــذه  يف  واِبلنَّظــِر 
الســابقة تبــنيَّ يل أهنــا ختتلــف عنــه مــن عــدة جوانــب كاآليت:- 
1- أن الدراســة الســابقة تناولــت أحكاًمــا تتعلــق بعمــوم الحجــر 
الحجــر  بأحــكام  )باإلخــال(  يتعلــق  مــا  منهــا  ليــس  الصحــي، 
يتمحــور حــول  بينمــا بحثــي  األفــراد،  المفــروض علــى  الصحــي 
عــن  معــرض كامــي  فــي  وضحتــه  مــا  وفــق  فقــط،  )اإلخــال( 

األولــى. الســابقة  الدراســة 
2- أن الدِّراســة الســابقة هــي: دراســة فقهيــة، بينمــا بحثــي جــاء 

دراســٌة نظاميــة جزائيَّــة، وهــذا فــارق كبيــر بيــن الدراســتين.
سادًسا: تقسيمات البحث.

املقدمــة: وفيهــا موضــوع البحــث وأمهيتــه، وأهدافــه، ومشــكلته، 
ــابقة، ومنهــج كتابتــه، مث احتــوت هــذِه  وحــدوده، والدِّراســات السَّ
املقدِّمــة تقســيماِت البحــث، وهــي ثاثــة مباحــث جــاءت علــى 

النَّحــو اآليت:-
املبحث األول: ماهية اإلخال بحكام احلجر الصحي    .وفيه 

أربعــة مطالب:
املطلب األول: التعريف ابلعنوان.

املطلب الثاين: موجبات احلجر الصحي .
املطلب الثالث: أنواع احلجر الصحي.

املطلب الرابع: خصائص احلجر الصحي.
املبحــث الثــاين: أركان اإلخــال بحــكام احلجــر الصحــي علــى 

األفــراد.  وفيــه ثاثــة مطالــب:
احلجــر  اإلخــال بحــكام  الشــرعي يف  الركــن  األول:  املطلــب 

األفــراد. علــى  الصحــي 
        الفــرع األول: الركــن الشــرعي يف اإلخــال بحــكام احلجــر 

الصحــي يف النظــام الســعودي.
        الفــرع الثــاين: موقــف الفقــه اإلســامي مــن الركــن الشــرعي 

يف النظــام الســعودي.
املطلــب الثــاين: الركــن املــادي يف اإلخــال بحــكام احلجــر 

الصحــي علــى األفــراد.
املطلــب الثالــث: الركــن املعنــوي يف اإلخــال بحــكام احلجــر 

الصحــي علــى األفــراد.
حــي واجلهــة  املبحــث الثالــث: عقوبــة اإلخــال بحــكام احلجــر الصِّ

املختصــة إبيقاعهــا،  وفيــه مطَلبــان:
حــي  ــوبة اإلخــال بحــكام احلجــر الصِّ الـمـطـلـــب األول: عـقـ

علــى األفــراد.
حــي            الفــرع األوَّل: عـقـــوبة اإلخــال بحــكام احلجــر الصِّ

يف النِّظــام السَّــعودي.
          الفــرع الثــاين: موقــف الفقــه اإلســامي مــن العـقـــوبة 
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النظاميــة.
املطلــب الثــاين: اجلهــة املختصــة بتوقيــع عقوبــة اإلخــال بحــكام 

احلجــر الصحــي علــى األفــراد.
مثَّ كانت الـخــاتـمــــــــة الي فيها أهم النتائج وأبرز التوصيات.

سابًعا: منهج كتابة البحث:
مــن  والتَّأصيــل  واالســتنباط  االســتقراء  منهــج  علــى  االعتمــاد   -

األصيلــة. املوضــوع  مصــادر 
- أتنــاول موضــوع البحــث مبتــدائً بتصــوُّره ِنظَاًمــا أواًل، مث أبــني 
موقــف الفقــه اإلســامي مــن تلــك األحــكام النظاميــة, يف املســائل 

الــي حتتــاج إىل ذلــك.
- التمهيد لكل مسألة مبا يوضحها إن اقتضى األمر ذلك.

- الرتكيز على موضوع البحث وجتنب االستطراد.
املقــام  اســتدعى  إذا  إال  املصــادر ابملعــى  مــن  النقــل  - ســيكون 

احلــريف. النقــل 
حي. المبحث األول: ماهية اإلخالل بأحكام الَحجر الصِّ

معاملــه  وتــرز  البحــث  هــذا  موضــوع  ماهيــة  تتضــح  حــى  بدايــًة 
ابلعنــوان،  التعريــف  عــن  املبحــث  هــذا  يف  ســأتكلم  وحــدوده؛ 
وموجبــات احلجــر الصحــي، وأنواعــه، وخصائصــه الــي متيــزه عــن 

متتابعــة. مطالــَب  أربعــِة  وذلــك يف  غــره، 
المطلب األول: التعريف بالعنوان.

ســأتناول يف هــذا املطلــب تعريــف العنــوان ابعتبــار مفرداتــه يف فــرٍع 
أول، مث أبــني مفهومــه العــام يف فــرٍع اثٍن.

الفرع األول: التعريف ابلعنوان ابعتبار مفرداته.
1-معنى اإلخالل.

ــْيء أي  اإلخــال: كلمــة مأخــوذة مــن )أَخــلَّ(، يقــال أخــلَّ ابلشَّ
أْجَحــَف بِــِه وقصــر، وأَخــلَّ ابملــكان: ِإذا غــاَب َعنــُه وتـَرََكــُه، وإذا 
قيل أَخلَّ الوايل ابلثُـُّغوِر: أي أنه قـَلََّل اجلُْنَد هبَا وقصر يف محايتها، 
َخلَّــٌة  بِــِه  يـَُقــال:  والَفقــُر واخَلصاصــُة،  احلاَجــُة  اخلَلَّــُة مبعــى  وأتيت 
َشــِديدٌة: َأي َخصاَصــٌة)4(، و)اخلََلــُل( مبعــى الفرجــة بــني الشــيئني، 
ومجعــه )ِخــَاُل(، وأييت أيضــاً مبعــى الفســاد يف األمــر)5(، ولعــل 
املعــى األول وهــو: التقصــر يف الشــيء هــو األقــرب للمقصــود يف 

البحــث.
وقيــل يف تعريــف اإلخــال يف االصطــاح أنــه: قيــام املوظــف بعمــل 
وظيفــي، أو االمتنــاع عنــه، علــى خــاف مــا نصــت عليــه األنظمــة 

واللوائــح املنظمــة ألعمــال الوظيفــة)6(.
2- معنى األحكام.

4 اتج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبدالرزّاق، مادة: خ ل ل، )427/28(.
5 ينظر: خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبدهللا الرازي، مادة خ ل ل، بتصرف، ص 96.

6 ينظــر: جرائــم التعزيــر املنظمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، فتــوح عبــدهللا الشــاذيل، بتصــرف، 
ص101. 

يُكــُم  َحَكــَم  مصــدر  وهــي  )ُحْكــم(  مجــع كلمــة  األحــكام: 
ُحكمــًا)7(، وجــاء يف مقاييــس اللغــة أن احلــاء والــكاف وامليــم أصــٌل 
واحــد وهــو املنــع، وأول ذلــَك هــو احُلْكــُم وهــو املنــع مــن الظُّلــم، 
َحَكْمــُت  ويقــال:  متنعهــا،  ألهنــا  بذلــك  الدابــة  َحَكَمــُة  ومسيــت 
تعريــف  وقيــل يف  يديــه)8(،  علــى  أخــذت  إذا  الســفيه وأحكمتُــُه 
األحــكام اصطاًحــا عــدة معــاٍن وتعريفــات عنــد شــراح األنظمــة، 

منهــا أنــه: »نــص يتضمنــه تشــريع نفــذ«)9(.
كمــا جــاء يف تعريفــه أنــه: »أمــر قانــوين مســطور«)10(, فــكل نــص 
نظامــي نفــذ يتضمــن أمــرًا أو هنيًــا وصــدر ابلشــكل الصحيــح فإنــه 
يســمى حكًمــا، واحلكــم يف اصطــاح الفقهــاء هــو خطــاب هللا 
تعــاىل املتعلــق بفعــال املكلفــني، ســواء كان طلــب فعــل كالواجــب 
واملنــدوب, أم طلــب كــف كاحلــرام واملكــروه, أم كان فيــه ختيــر 

كاإلابحــة)11(.
3-معنى الحجر.

احلجــر لغــًة مشــتق مــن الفعــل الثاثــي )حجــر(، يقــال: َحَجــَر 
منــه حمجــور، وأييت  املفعــول  واســم  فهــو حاجــر،  حْجــرًا  يُجــر 
منعــه،  الرجــل: أي  يقــال: حجــر علــى  املنــع)12(،  احلجــر مبعــى 
املــكان،  مــن دخــول هــذا  النــاس  منــع  مــكاٍن أي  وحَجــر علــى 
وحجــر القاضــي علــى الســفيه واجملنــون أي منعهمــا مــن التصــرف 
التصــرف،  مــن  املنــع  مبعــى  احلجــر  أييت  وهبــذا  ماهلمــا)13(،  يف 
أو  قــول  مــن  غــره  أم يف  مــاٍل  املمنــوع يف  التصــرف  ســواًء كان 
فعــل، وأييت احلجــر أيًضــا مبعــى احلــرام)14(، يقــال: حتّجــر علــى 
قولــه  جــاء  املعــى  وهبــذا  أي حرمــه وضّيقــه)15(،  وســعه هللا،  مــا 
تعاىل: يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمَاِئَكَة اَل ُبْشــَرى يـَْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمنَي َويـَُقوُلوَن 
ولعــل  حمرمــا)16(،  حراًمــا  أي  حَمُْجورًا]الفرقــان:22[،  ِحْجــرًا 
املنــع هــو املعــى اللغــوي األقــرب للمقصــود يف البحــث، وقيــل يف 
تعريــف احلجــر اصطاًحــا أنــه: »منــٌع مــن تصــرف خــاص بســبب 

خــاص«)17(.
4- معنى الصحي.

7 لسان العرب، البن منظور، مادة: ح ك م، بتصرف )141/12(.
8 معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس الرازي، مادة: َحَكَم، بتصرف )91/2(.

9 معجم مصطلحات الشريعة والقانون, عبدالواحد كرم, ص172 
10 املعجم القانوين رابعي اللغة, عبدالفتاح مراد, ص172.

11 كفاية األخبار يف حل غاية االختصار، أبو بكر بن حممد بن عبداملؤمن، ص345. 
12 لسان العرب، البن منظور، مادة: َحَجَر، بتصرف، )167/4(؛ الصحاح اتج اللغة وصحاح 

العربية، إمساعيل محاد اجلوهري، مادة: َحَجَر، )623/2(.
13 ينظر: املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرين، مادة: َحَجَر، ص157. 

َحَجــَر،  مــادة:  اجلوهــري،  محــاد  إمساعيــل  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  اتج  الصحــاح  ينظــر:   14
 .)623/2(

15 هتذيــب اللغــة، حممــد أمحــد األزهــري، )4/83(؛ ينظــر: مشــارق األنــوار علــى صحــاح اآلاثر، 
عياض موسى السبي، )182/1(. 

16 جامع البيان يف أتويل القرآن، حممد الطري، )255/19(. 
17 هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الدين حممد بن أيب العباس الرملي، )353/4(. 
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الصحي لغًة كلمة منسوبة إىل الصحة، يقال: َصحَّ َيِصحُّ ِصحًَّة، 
والصحــة ضــد الســقم، يقــال: رجــل صحيــح أي رجــل غــر مريــض 
االصطاحــي  التعريــف  أمــا  وريــب)18(،  عيــب  مــن كل  وبــريء 
لكلمــة )صحــي( ابعتبارهــا مفــردة فلــم أعثــر علــى مــن عرفهــا بــه، 
ويظهــر أن ســبب ذلــك هــو أن اســتخدام هــذه الكلمــة ال يكــون 
إال إبضافتهــا إىل غرهــا، كأن يقــال: نظــام صحــي، ومشــروٌب 

صحــي، ووقايــة صحيــة، وحجــر صحــي، وحنــوه.
5-معنى العقوبة.

)َعِقــَب(، وجــاء يف معجــم  األصــل  إىل  تعــود  اللغــة  العقوبــة يف 
أصــان صحيحــان،  والبــاء  والقــاف  العــني  أن  اللغــة:  مقاييــس 
األول يــدل علــى أتخــر الشــيء واإلتيــان بــه بعــد غــره، أمــا األصــل 
يف  وقيــل  واالرتفــاع)19(،  والشــدة  الصعوبــة  علــى  فيــدل  الثــاين 
تعريــف العقوبــة يف اصطــاح فقهــاء القانــون أهنــا: »جــزاء جنائــي 
مــؤمل حبــق مرتكــب اجلرميــة، أو مــن يســاهم فيهــا، يقــرره القانــون، 
ارتكبهــا، خافًــا  بســبب جرميــة  اجلــاين،  علــى  احملكمــة  وتفرضــه 
ويكــون  ارتكاهبــا،  بعــدم  أمــره  أو  ارتكاهبــا،  عــن  القانــون  لنهــي 
العقوبــة  الشــريعة  فقهــاء  عــرف  اجلرميــة«)20(، كمــا  مــع  متناســًبا 
بهنــا: »زواجــر وضعهــا هللا تعــاىل للــردع عــن ارتــكاب مــا َحَظــر، 

وتــرك مــا أمــر بــه«)21(.
الفرع الثاني: التعريف بالعنوان باعتباره مركبا.

ُعــرف احلجــر الصحــي ابعتبــاره مركبًــا بنــه: »احلــد مــن حتــركات 
األصحــاء الذيــن اختلطــوا مبــن أصيــب مبــرض ســاٍر خــال فــرتة 
القابليــة للعــدوى، هبــدف احلــد مــن انتشــار املــرض الســاري يف 
أشــخاص  نشــاطات  بنــه: »تقييــد  أيًضــا  وُعــرف  اجملتمــع«)22(، 
يشــتبه يف إصابتهــم، أو أمتعــة، أو حــاوايت، أو وســائل نقــل، 
األشــخاص  هــؤالء  فصــل  أو  إصابتهــا،  يف  يشــتبه  بضائــع  أو 
النقــل  وســائل  أو  احلــاوايت  أو  األمتعــة  فصــل  أو  عــن غرهــم، 
أو البضائــع عــن غرهــا، بطريقــة تــؤدي إىل احليلولــة دون انتشــار 

التلــوث«)23(. أو  العــدوى 
وهبــذا ميكننــا القــول: إن املفهــوم العــام لإلخــال بحــكام احلجــر 
الصحــي علــى األفــراد هــو: خمالفــة الفــرد للقــرار الصــادر عــن اجلهــة 
إبصابتــه  املشــتبه  أو  املصــاب  انتقــال  بعــدم  القاضــي  املختصــة، 
لفــرتة حمــددة، ملواجهــة  مــكان حمــدد خــاص،  مــن  مبــرض معــٍد، 

18 ينظــر: العــني، أبــو عبدالرمحــن اخلليــل البصــري، )3/14(؛ ينظــر: مجهــرة اللغــة، أبــو بكــر حممــد 
بن احلسن األزدي، )544/1(. 

19 ينظر: معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس الرازي، مادة: َعِقَب، )77/4(.
20 شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت دراسة مقارنة، كامل السعيد، ص529. 

21 األحكام السلطانية والوالايت الدينية، أبو احلسن علي املاوردي، ص325. 
22 املوسوعة الطبية الفقهية، أمحد حممد كنعان، ص334.

23 املادة رقم1، نظام املراقبة الصحية يف منافذ الدخول الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/47 واتريخ 
1433/8/7ه. 

انتشــار العــدوى بــني األفــراد.
المطلب الثاني: موجبات الحجر الصحي.

إن َســّن األنظمــة واللوائــح أو إصــدار القــرارات ووضــع الضوابــط 
مل يكــن إال إلدارة شــؤون الدولــة ورعاايهــا مبــا يقــق هلــم مصلحــة 
أو يدفــع عنهــم مفســدة، ومــن أعظــم املصــاحل: حفــظ النفــس، 
يقــول الفقهــاء أن املصلحــة هــي: »احملافظــة علــى مقصــود الشــرع، 
ومقصــود الشــرع مــن اخللــق مخســة: وهــو أن يفــظ عليهــم دينهــم 
ونفســهم وعقلهــم ونســلهم وماهلــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه 
األصــول اخلمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه األصــول 
ُخــُذوا  تعــاىل:  ويقــول  مصلحــة«)24(،  ودفعهــا  مفســدة  فهــو 

ِحْذرَُكْم]النســاء:71[.
والفروســات  األوبئــة  انتشــار  مــن  متنــع  وســيلة  أيَـّـة  فــإن  لذلــك 
املعديــة وتقــي منهــا وال تتعــارض مــع أصــول التَّشــريُع اإلســامّي 
تكــون وســيلة وقائيــة مشــروعة واجبــة االلتــزام، فبقــدر مــا تعظــم 
املصلحــة ويعظــم حكمهــا بقــدر مــا تعظــم وســيلتها أو وســائلها، 
املفضيــة  الوســيلة  أمــر  يعظــم كذلــك  املفســدة  تعظــم  مــا  وبقــدر 
إليهــا)25(، ومــن مثَّ فــإن مــن أهــم وســائل مكافحــة انتشــار األوبئــة 
األوبئــة  فانتشــار  الصحــي،  احلجــر  هــي:  قدميًــا وحديثًــا  املعديــة 
مــن  األفــراد  مينــع  الصحــي، ألنــه  للحجــر  املوجــب  هــي  املعديــة 
التقــارب االجتماعــي ويــول دون اختاطهــم ببعضهــم، وغالــب 
انتشــار األوبئــة املعديــة وتفشــيها بــني النــاس يكــون مــن خــال هــذا 

واالختــاط.  التقــارب 
مــن  اخلمســة؛  الضــرورايت  أحــد  وهــو  املــال  حفــظ  يعــد  كمــا 
بصحــة  تلحــق  الــي  األضــرار  ألن  الصحــي،  احلجــر  موجبــات 
األفــراد، أو ابلنظــام الصحــي العــام يف الدولــة جــراء تفشــي األوبئــة 
الــدول  مــن  تتطلــب  ليســت إال خســائر بشــرية وماليــة،  املعديــة 
جهــوًدا ونفقــاٍت ماليــة كبــرة لتفــادي هــذه اخلســائر أو التَّخفيــف 

منهــا.
أمــراض  مثــل  املعديــة  غــر  األمــراض واألوبئــة  التَّنبيــه بن  وجيــدر 
املعــدة والعظــام وحنوهــا وإن كانــت خطــرة علــى صحــة املريــض 
املصــاب هبــا إالَّ أهنــا ليســت موجبــًة للحجــر الصحــي؛ ألهنــا ال 
تســري بــني األفــراد ابلتقــارب االجتماعــي واختاطهــم ببعضهــم، 
حيــث إن منــع التقــارب واالختــاط مهــا وســيلتا احلجــر الصحــي 

يف حتقيــق الغايــة منــه.
حي. المطلب الثالث: أنواع الحجر الصِّ

اِبلنظر إىل مضمون احلجر الصحي وحدوده، والتأمل يف حقيقته 

24 املستصفى، حممد الغزايل، ص 174.
25 نظرية التقريب والتغليب، أمحد بسيوين، بتصرف، ص 378. 
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أنــواع،  يتنــوع إىل عــدَّة صــور أو  أنــه  الــي ظهــرت ســابًقا، جنــد 
يتضــح ذلــك مــن خــال النظــر إليــه مــن زوااي عــدة، مــن حيــث 
احملــل، وكذلــك مــن حيــث جهــة اإلقامــة، لذلــك ســأتكلم يف هــذا 
وفــق  متتابعــني،  فرعــني  حــي يف  الصِّ احلجــر  أنــواع  عــن  املطلــب 

اآليت:-
الفرع األول: أنواع الحجر الصحي من حيث المحل.

يتنــوع احلجــر الصحــي مــن حيــث احملــل الــذي يــرد عليــه ويطبــق فيــه 
إىل ثاثة أنواع: حيواين، وزراعي، وبشــري، وفق اآليت:-

1-الحجر الصحي الحيواني.
جبميــع  احليــوانت  علــى  يطبــق  مــا  الصحــي  احلجــر  أنــواع  مــن 
أنواعهــا، مبــا يف ذلــك األمســاك والطيــور ســواء كانــت أْكًا أم تربيــًة 
أم اســتعمااًل أم زينــًة أم غــَر ذلــك، ويطبــق احلجــر علــى احليــوانت 
يف مبــاٍن أو أماكــن خمصصــة لُِتعــزل فيــه، إلجــراء الرقابــة البيطريــة 
عليها، ولفحصها والتأكد من خلوها من األمراض الوابئية، ومن 
أجــل احليلولــة دون اختاطهــا حبيــوانٍت أخــرى بطريقــة مباشــرة أو 
غــر مباشــرة)26(، وعنــد االشــتباه يف إصابــة احليــوانت مبــرض وابئــي 
أو معــٍد فيحتفــظ هبــا يف احملجــر البيطــري املعــّد لذلــَك مــدة ال تقــل 
عــن فــرتة احلضانــة للمــرض الوابئــي املشــتبه يف إصابتهــا بــه، إلجــراء 
وفًقــا  احليــوانت  تُعامــل  مثَّ  ومــن  لفحِصــِه،  الازمــة  االختبــارات 

للشــروط الصحيــة الــي يقررهــا الطبيــب البيطــري)27(.
2-الحجر الصحي الزراعي.

مــن أنــواع احلجــر الــي ظهــرت أمهيتهــا حلمايــة اإلنســان والبيئــة؛ 
إىل  اآلفــات  دخــول  منــع  إىل  هــذا  ويهــدف  الزراعــي،  احلجــر 
الدولــة أو انتشــارها يف أرجائهــا، مــن أجــل محايــة البيئــة واملــوارد 
النَّباتيــة، وتســهيل التِّجــارة)28(، وتــزداد أمهيــة احلجــر الزراعــي مــع 
التقــدم امللحــوظ يف احلركــة التِّجاريــة الدوليَّــة والطلــب املتنامــي علــى 
املنتجــات الزراعيــة دوليًّــا مــع مــا ميكــن أن حتملــه هــذه املنتجــات 
مــن آفــات معديــة تنتقــل إىل مناطــق جغرافيــة جديــدة غــر مصابــة، 
فتصيــب املنتجــات الزراعيــة مبختلــف أنواعهــا، ومــن هنــا ظهــرت 
فكــرة تطبيــق احلجــر الّزِراعــي لتفــادي خماطــر اآلفــات الزراعيــة علــى 

اإلنســان والبيئــة علــى حــدٍّ ســواء.
3-الحجر الصحي البشري.

يعــد احلجــر الصحــي الــذي يــرد علــى اإلنســان أهــم أنــواع احلجــر 
قاِطبــًة، وهــو الــذي يعنينــا يف هــذا البحــث دون غــرِه مــن أنــواع 
ســبَقت اإلشــارة إىل بـَْعِضهــا، وقــد تقــدم أن َمقصــوَده هــو: »احلــد 

26 ينظــر: املــادة رقــم 1، نظــام )قانــون( احلجــر البيطــري لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة 
لعــام 1424 هـــ املوافــق عليــه ابملرســوم امللكــي رقــم م/26 واتريــخ 1424/6/1هـ.

27 ينظر: املادة رقم 2، املرجع السابق.
28 ينظر: املادة رقم 1، نظام )قانون( احلجر الزراعي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

1426 هـ، املوافق عليه ابملرسوم امللكي رقم م/9 واتريخ 1426/2/27هـ.

مــن حتــركات األصحــاء الذيــن اختلطــوا مبــن أصيــب مبــرض ســاٍر 
خــال فــرتة القابليــة للعــدوى، هبــدف احلــد مــن انتشــار املــرض 
الســاري يف اجملتمــع«)29(، ومنــع األصحــاء املشــتبه يف إصابتهــم 
ابألمــراض املعديــة يكــون لفــرتة زمنيــة حتددهــا اجلهــات الصحيــة 
ذات االختصــاص بنــاء علــى مــا تقضــي بــه األصــول واملعطيــات 
الطبيــة، وفــق مــا ســيأيت معنــا يف موضعــه الحًقــا بتكليــف مــن ويل 

األمــر حــىَّ ال يتَّخــذ األمــر طريــق االْجِتهــاد الفــردي.
وإذا كان احلجــر الصحــيُّ علــى اإلنســان أحــد أنــواع احلجــر مــن 
حيــث احملــل، فيمكننــا تقســيُمُه حتديــًدا مــن حيــث جهــة إقامــة 
املســتهدفني بحكامــه إىل نوعــني، وهــو مــا مايــدور عنــه احلديــُث 

يف الفــرع اآليت.
الفــرع الثانــي: أنــواع الحجــر الصحــي مــن حيــث جهــة إقامــة 

المســتهدفين بأحكامــه.
املســتهدفني  إقامــة  جهــة  حيــث  مــن  الصحــيُّ  احلجــر  يتنــوع 
فقــط،  اإلنســان  علــى  يــرد  اثنــني ِكلْيِهمــا  نوَعــني  إىل  بحكامــه 
حــي املؤسســي وهــو الــذي يســتهدُف  األول يســمى ابحلجــِر الصِّ
بحكاِمــه الَقادمــني مــن خــارج اململكــة العربيــة الســعودية ويرغبــون 
الــذي يســتهدُف بحكامــه  الثــاين فهــو  أمــا  إليهــا،  يف الدخــول 
عمــوم األفــراد املِقيمــني داخــل الدَّولــة، وعليــه ســأتكلم عــن هذيــن 

النوعــني َكاآليت:
1-الحجر الصحي المؤسَّسي.

اطلقــت اجلهــات احلكوميــة املختصــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
مســمى )املؤسســي( على أحد أنواع احلجر الصحي، واســتهدفت 
بْنِظمتــِه فئــة معينــة، وهــم األفــراد القادمــني مــن خــارج الدولــة، 
َوالرَّاغبــني يف الدخــول إليهــا، ويقصــد ابحلجــر الصحــي املؤسســي: 
إجــراء اســتضافة القادمــني مــن خــارج اململكــة يف مقــرات حمــددة 
حلجرهــم صحيًّــا علــى نفقتهــم اخلاصــة، ويكــون ذلــك يف مرافــق 
اإليواء السياحي املرخصة من قبل وزارة السياحة واملؤهلة للحجر 
الصحــي)30(، ومــا يعنينــا يف هــذا املقــام هــو إبــراز )احلجــر الصحــي 
ــي الــذي يــرد علــى األفــراد،  املؤسســي( كأحــد أنــواع احلجــر الصحِّ
خــارج  مــن  القادُمــون  هلــا  والــي خيضــع  التفصيليَّــة  أحكامــه  أمــا 
الدولــة فســيأيت ذكرهــا يف موضعهــا مــن البحــث الحًقــا إبذن هللا.

ي غير المؤسَّسي. 2-الحجر الصحِّ
ــي مــن حيــث  إذا كان احلجــر املؤسَّســي أحــد أنــواع احلجــر الصحِّ
القادمــني إىل اململكــة  مــن خارجهــا  جهــة اإلقامــة ويســتهدف 
كمــا تقــدم؛ فــإن القســيم هلــذا النــوع بطبيعــة احلــال هــو احلجــر غــر 

29 املوسوعة الطبية الفقهية، أمحد حممد كنعان، ص334.
30 ينظر: املوقع اإللكرتوين هليئة الصحة العامة:

 https://covid19.cdc.gov.sa/ar/ ؛ ينظر: املوقع اإللكرتوين للهيئة العامة للطران 
 https://www.gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home :املدين
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املؤسَّســي، وهــو الــذي يســتهدف بحكاِمــه عمــوم األفــراد املقيمــني 
علــى إقليمهــا مــن غــر القادمــني إليهــا مــن اخلــارج، ســواًء كانــوا 
ذكــورًا أم إناًث، أم كانــوا كبــارًا أم صغــارًا، ومــن مثَّ يطبــق علــى هــذه 
الفئــة الواســعة بطبيعتهــا األحــكام العامــة للحجــر الصحــي، والــي 
ســيأيت بياهنــا إبذن هللا يف موضعهــا مــن البحــث الحًقــا إبذن هللا.

المطلب الرابع: خصائص الحجر الصحي.
ووقـَْفنــا  األفــراد،  علــى  الصحــي  احلجــر  مفهــوم  عرفنــا  أن  بعــد 
علــى الدَّواعــي الــي تدفــع الدولــة إىل إقــراره، واألنــواع الــي يتفــرع 
إليهــا، أود بعــد ذلــك أن أوضــح اخلصائــص الــي يتســم هبــا احلجــر 
الصحــي لتتضــح معاملــه أكثــر، فيتميّــز عــن غــره ممــا يشــاهبه مــن 
ِإجــراءاٍت مصلحيَّــة مقيــدة للحريــة، وهلــذا ســأتكلم عــن خصائِصــِه 

يف فــروٍع ثاثــة متتابعــة، وفــق اآليت:
الفرع األول: الحجر الصحي إجراٌء وقائي.

تقــدم ســابًقا أن مــن موجبــات فــرض احلجــر الصحــي هــو تفشــي 
األمــراض أو األوبئــة املعديــة بــني األفــراد داخــل الدولــة، األمــر الذي 
 ، حــيِّ يدفــع الدولــة إىل مكافحــة هــذه األوبئــة بفــرض احلجــر الصِّ
الوقائيــة  القــرارات  مــن  دواعيــه  قيــام  عنــد  فرضــه  يكــون  وهبــذا 
مــن اإلجــراءات االحرتازيــة  الضــرر، وكذلــك  الــي تســتبق وقــوع 
الــي قــد تصيــب  املبكــرة، اهلادفــة إىل توقــي احلــوادث واملخاطــر 
النظــام الصحــي العــام، ولذلــك كان احلجــر الصحــي إجــراًء وقائيًّــا 

ومصلحيًّــا يف أٍن واحــد.
حــي أقــرب مــا يكــون  ويتضــح مــن هــذا القــول أن َدور احلجــر الصِّ
إىل وظيفــة الضبــط اإلداري الــذي ختتــصُّ بــه الدولــة، املتمثــل يف 
جمموعــة األوامــر والنواهــي الــي تفرضهــا الســلطة املختصــة، بغــرض 
حتقيــق أهــداف اجلماعــة، ووقايتهــا مــن أيَـّـِة أضــرار قبــل وقوعهــا، 
وكفالــة محايــة النِّظــام العــام بعناصــره الثاثــة: األمــن العــام, والصحــة 
احلــرايت  ممارســة  تنظيــم  خــال  مــن  العامــة،  والســكينة  العامــة, 
بــني حفــظ  التــوازن  القيــود والضوابــط، مبــا يقــق  العامــة وفــرض 
حــق األفــراد يف التنقــل مــن جهــة، ويمــي النظــام العــام يف الدولــة 
مــن جهــة أخــرى، ويعــد الضبــط اإلداري مــن أوىل واجبــات الدولــة 

وأمههــا)31(.
وعليــه فَيتميَّــز احلجــر الصحــي عــن )اإلقامــة اجلريــة( يف أنَّ األخــرة 
عقوبــة توقــع علــى أفــراٍد مــن النــاس، يصــدر هبــا قــرار مــن ســلطٍة 
قضائيــة)32(، بينمــا احلجــر الصحــي إجــراٌء وقائــي ضبطــي، يصــدر 

بــه قــرار إداري مــن ســلطة إداريــة كمــا ســيأيت.
الفرع الثاني: الحجر الصحي قرار موجه.

أشــخاًصا  أو  يســتهدف شــخًصا  الصحــي  احلجــر  أن  تقــرر  إذا 

31 ينظر: النظام اإلداري، خالد الظاهر، ص291 وما بعدها.
32 ينظر: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت دراسة مقارنة، كامل السعيد، ص543.

معينــني، اقتضــت املصلحــة العامــة منعهــم مــن مغــادرة األماكــن 
املخصَّصــة هلــم، بســبب االشــتباه يف إصابتهــم مبــرٍض معــٍد، فــإنَّ 
حــي هبــذا املعــى يكــون موجًهــا لفئــٍة حمــدَّدة مــن األفــراد،  احلجــر الصِّ
وهلــذا يعتــر مــن القــرارات الضبطيَّــة الفرديَـّـة، الــي تتَّســم ابلطابــع 
الفــردي أو حمدوديــة التطبيــق، وقــد ُعــِرف القــرار الضبطــي الفــردي 
أنَـّـُه عمــٌل قانــوينٌّ هنائــي صــادر ابإلرادة املنفــردة مــن قبــل ســلطة 
الضبــط اإلداري، ُيــدث بذاتــه آاثرًا قانونيــة، وخياطــب أشــخاًصا 
مبكونتــه  اجملتمــع  يف  العــام  النِّظــام  محايــة  إىل  ويهــدف  بذاهتــم، 
والســكينة  العامَّــة  ــة  والصحَّ العــام  األمــن  يف  واملتمثلــة  التَّقليديَـّـة 

العامــة)33(.
وهبــذا املعــى يتَّفــق احلجــر الصحــي مــع حظــر التَّجــول)34( يف أن 
الــي هتــدف إىل محايــة  الضبــط اإلداري  مــن إجــراءات  كليهمــا 
النِّظــام العــام بعناِصــره الثاثــة املشــار إليهــا، ولكنهمــا خيتلفــان يف 
نطــاق التطبيــق حيــث إن حظــر التجــول قــرار عــام واســع النطــاق، 
يســتهدف مجيــع األفــراد املتواجديــن يف بلــدٍة معينــٍة دعــت ظــروف 
احلــال إىل أن يفــرض فيهــا حظــر التجــول)35( علــى خــاف احلجــر 

الصحــي فهــو حمــدود النطــاق.
الفرع الثالث: الحجر الصحي إجراٌء مؤقت.

عنــد التأمــل يف طبيعــة احلجــر الصحــي جنــد أنــه إجــراٌء مؤقــٌت غــُر 
دائــم، ألن دميومتــه تصــادر حــق الفــرد يف التنقــل واحلركــة، والخيفــى 
التَّشــريُع  الــي كفَلهــا  لألفــراد  الطبيعيــة  احلقــوق  مــن  ذلــك  أن 
اإلســامّي والنظــام الســعودي، وفــق مــا ســيتبني يف موضعــه، ومــن 
مثَّ فــإن احلجــر الصحــي إجــراٌء مؤقــت ال يُفــرض إال يف ظــروٍف 
اســتثنائيٍة فقــط، وهــي بطبيعتهــا طارئــة وذات خطــورة مــن النَّاحيــة 
الصحيَّــة، ونتيجــًة لذلــك يلــزم أن يكــون احلجــر الصحــي ألايٍم 
مــن اإلصابــة  الفــرد  مــن ســامة  للتأكــد  قليلــة معــدودة، تكفــي 
ابملــرض املعــدي حتددهــا األعــراف الطبيــة، وال جيــوز الــزايدة عليهــا، 

فالقاعــدة تقــول: )الضــرورُة تقــدَّر بقدرهــا()36(.
ويف هنايــة هــذا املبحــث املخصــص لبيــان ماهيــة اإلخــال بحــكام 
احلجــر الصحــي علــى األفــراد مــن تعريــٍف، وموجبــاٍت، وأنــواٍع، 
ــزم احلديــث عــام يرتبــه  وخصائــص، وبعــد وضــوح معــامل ذلــك؛ لـ
ــإخال بحكامــه وموجباتِــِه مــن مســؤولية علــى الـُمـــخل، وهــذا  الـ

مــا ســيكون إبذن هللا يف املبحــث اآليت:

33 ينظــر: ســلطات الضبــط اإلداري يف جمــال ممارســة حريــة االجتماعــات العامــة، حممـــد أمحــد الســيد، 
ص55، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق جبامعة عني مشس عام 1414هـ. 

34 حظــر التجــول هــو: قــراٌر صــادٌر عــن ســلطٍة خمتصــة، يقضــي بكــف التنقــل واحلركــة يف منطقــة عامــة 
معينــة، ويف نطــاق زمــي حمــدَّد، ملواجهــة ظــروف طارئــة موقتــة، ختــل ابلنظــام العــام. ينظــر: خمالفــة حظــر 
التَّجــوُّل يف النظــام الســعودي دراســة أتصيليــة مقارنــة، د. حممـــد بــن رزق هللا الســلمي، ص16، حبــث 

حمّكــم مقبــول للنشــر مبجلــة جامعــة الطائــف للعلــوم اإلنســانية.
35 ينظر: املرجع السابق، ص22. 

36 حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، أمحد بن حممد اهليتمي، )118/1(. 
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المبحــث الثانــي: أركان اإلخــالل بأحــكام الحجــر الصحــي 
علــى األفــراد.

تمهيد:
االمتنــاع  أو  بفعــٍل  القيــام  هــو:  أن )اإلخــال(  تقــرر ســابًقا  إذا 
عنــه علــى خــاف املطلــوب مــن الفــرد، فإنَـّـه بذلــك يعــد ســلوًكا 
هنــا  ِبذلــك  واملقصــود  النظاميــة،  املســؤولية  علْيــِه  ترتتَـّـُب  خمالًفــا 
الــي نظمــت أحــكاَم  املســؤولية اجلزائيــة حتديــًدا؛ ألنَّ النصــوص 
اإلجــراءات  مــن  عــدًدا  ذاتــه  الوقــت  يف  رتبــت  الصحــي  احلجــر 
اجلزائيــة والعقــوابت الــي تُـــوقع علــى الـــمخل بحكاِمــِه، وهبــذا فــإن 
اإلخــال مبقتضياتِــِه كغــره مــن الســلوكيات الــي ترتــب املســؤولية 
اجلزائيــة البــد أن يقــوم فيــه أركان ثاثــة، حــى ميكــن االعتــداد بــه يف 
مســاءلة الفــرد جزائيًّــا، ومــامل تقــم هــذه األركان يف الســلوك الـُمـــخل 
فــإن الفــرد ال يســأل، وهــذه األركان هــي: الركــن الشــرعي، والركــن 
املطالــب  عْنهــا يف  ســأتكلم  مــا  وهــي  املعنــوي،  والركــن  املــادي، 

الثاثــة اآلتيــة: 
المطلــب األول: الركــن الشــرعي فــي اإلخــالل بأحــكاِم الَحجر 

الصحي.
حــى يعــدُّ الســلوك إخــااًل أو خمالفــًة أو جرميــة البــدَّ مــن توافــر 
الركــن الشــرعي يف هــذا الســلوك، والركــن الشــرعي هــو: النــص مــن 
النظــام أو مــن الشــريعة اإلســامية الــذي ينهــى األفــراد مــن إتيــان 
ســلوٍك معــنٍي، ويعاقــب علــى ممارســته، ويُـــشرتط يف هــذا النــص 
أن يكــون نفــًذا وقــت إتيــان الفــرد للســلوك الـــمخل أو املخالــف، 
ويســري علــى الفــرد الــذي قارفــه، واملــكان الــذي حــدث فيــه)37(، 
الصحــي،  احلجــر  أْحــكام  خمالفــة  يف  الشــرعي  الركــن  ولتوضيــح 
عــن  أتكلــم  مث  أواًل،  الســعودي  النِّظــام  نحيــة  مــن  إليــه  أتطــرق 
أوجبــت  الــي  النظاميَّــة  النُّصــوص  مــن  اإلســامي  الفقــه  موقــف 
احلجــر الصحــي، وعاقبــت علــى عــدم االلتــزام هبــا، لنقــف علــى 
مــدى ســامة األحــكام النظاميــة مــن الناحيــة الفقهيــة واتِّفاقهــا مــع 
مقتضياهتــا، وانســجامها مــع قواعــد السياســة الشــرعية، وســيكون 

ذلــك يف الفرعيــني اآلتيــني:
الفــرع األول: الركــن الشَّــرعي فــي اإلخــالل بأحــكام الَحجــر 

الصحــي فــي النظــام الســعودي.
الفــرد جزائيًّــا عــن ســلوكياته  فَإنَـّـُه ال ميكــن مســاءلة  تقــدم  كمــا 
مــامل يــرد بشــأهنا نــصٌّ نظامــيٌّ أو تشــريعيٌّ جييــز ذلــك، فقــد نــصَّ 
النظــام األساســي للحكــم علــى أن: ]العقوبــة شــخصية، وال جرميــة 
وال عقوبــة إال بنــاء علــى نــص شــرعي أو نــص نظامــي...[)38(، 
وإعمــااًل لذلــك فــإن عــدم امتثــال الفــرد للقــرار املتضمــن فــرَض 

37 ينظر: التشريع اجلنائي اإلسامي ، ص70.
38 املادة رقم 38، النظام األساسي للحكم.

بــل  يقبلــه،  النظــام وال  يرتضيــه  ســلوًكا ال  يعــدُّ  الصحــي  احلجــر 
ويعاقــب علــى ارتكابــِه، وقــد جــاء يف النظــام الســعودي نصــوٌص 
يف  مؤقــٍت،  بشــكٍل  األفــراد  بعــض  علــى  فرَضــُه  جتيــز  وقــراراٌت 
يف  العــام  حــي  الصِّ النظــام  علــى  خطــرًا  تشــكل  طارئــة  حــاالت 
الدَّولــة، وكذلــك علــى صحــة الفــرد نفســه، ونصــت كذلــك علــى 
معاقبــة خمالفــي هــذه القــرارات؛ فقــد نــصَّ النظــام األساســي للحكــم 
علــى: ]تُعــى الدولــة ابلصحــة العامــة، وتوفــر الرعايــة الصحيــة لــكل 
مواطــن[)39(، وإعمــااًل لذلــك قضــى النظــام الصحــي بن: ]الــوزارة 
هــي اجلهــة املســؤولة عــن توفــر الرعايــة الصحيــة، وعليهــا -علــى 
وجــه اخلصــوص- مــا أييت: 6 - وضــع التعليمــات واالشــرتاطات 
عديــة واألمــراض الوابئيــة 

ُ
اخلاصــة مبنــع دخــول وانِتشــار األمــراض امل

واحملجريــة، واإلبــاغ عنهــا، والعمــل علــى ُمكافحِتهــا أو القضــاء 
عليهــا، مــع تطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة والعاجيــة[)40(، وال شــك 
أن مــن أهــم اإلجــراءات الوقائيــة يف مكافحــة األمــراض املعديــة هــو 

إلــزام األفــراد ابحلجــر الصحــي.
ويف ذات الســياق قضــى نظــام املراقبــة الصحيــة يف منافــذ الدخــول 
بنَـّـُه: ]علــى مجيــع املســافرين القادمــني علــى رحــات دوليــة إىل 
مشــغليها  أو  املختلفــة  النقــل  وســائل  عــن  واملســؤولني  اململكــة، 
يف منافــذ الدخــول؛ االلتــزام ابلتعليمــات واالشــرتاطات الصحيــة 
علــى  الوخيــم  األثــر  ذات  األمــراض  وفــادة  ملنــع  واحملليــة  الدوليــة 
الصحــة العامــة، وعلــى الســلطة املختصــة اختــاذ مجيــع اإلجــراءات 
الوقائيــة والعاجيــة ... عنــد حــدوث أيَّــة حــاٍل طارئــة صحيــة تثــر 
قلقــاً دوليًّــا[)41(، وال خيفــى أن جائحــة كــورون القائمــة حاليًّــا مــن 
الكــوارث الصحيــة الــي أاثرت قلًقــا عامًّــا يف مجيــع دول العــامل، 

وأحلقــت هبــا خســائر بشــرية وماليــة كبــرة. 
ومنشــورات  قــرارات  عــدة  صــدرت  ــابقة  السَّ للنصــوص  وتطبيًقــا 
وإرشــادات مــن اجلهــات احلكوميــة تبــني اإلجــراءات املطلوبــة مــن 
ُيشــتبه  األفــراد املصابــني مبــرٍض معــٍد كفايــروس كــورون، أو ممــن 
يف إصابتهــم بــه، وجــاءت هــذه القــرارات أو املنشــورات ختاطــب 
قادمــون  هــم  ممــن  أو  الدولــة  داخــل  املقيمــني  مــن  ســواء  األفــراد 
إليهــا مــن دول أخــرى، وذكــرُت ســابًقا أن احلجــر الصحــي علــى 
األفــراد يتنــوع مــن حيــث جهــة إقامــة املســتهدفني بحكامــه إىل مــا 
يســتهدف املقيمــني داخــل الدولــة، َومــا يســتهدف القادمــني إليهــا 
مــن خارجهــا واملســمى بــــــ )احلجــر الصحــي املؤسســي(، لذلــك 

ســأبني أحــكام كا النوعــني وفــق اآليت:-
1-الحجر الصحي الذي يستهدف المقيمين داخل الدولة.

39 املادة رقم 31، املرجع سابق.
40 املادة رقم 5، النظام الصحي الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/11 واتريخ 1423/3/3ه. 

41 املادة 21، نظام املراقبة الصحية يف منافذ الدخول.
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جيــب علــى املقيــم يف الدولــة ممــن أتكــدت إصابتــه مبــرض معــٍد، أو 
ممــن ُيشــتبه يف إصابتــه بــه مثــل املخالــط لفــرد مؤكــد اإلصابــة، أن 
يلتــزم ابلضوابــط املعلنــة املتضمنــة: أن يْعــزَل نفســه عــن اآلخريــن 
النســاء  أو  مزمنــة  بمــراض  واملصابــني  الســن  عــن كبــار  ســيما 
مــع  املنــزل،  الغرفــة يف  مثــل  خــاصٍّ  مــكاٍن  وذلــك يف  احلوامــل، 
ال  مســافة  وتــرك  )الكمامــة(  الوجــه  قنــاع  ارتــداء  علــى  احملافظــة 
تقــلُّ عــن مــرت واحــد عنــد االضطــرار إىل اخلــروج مــن الغرفــة، كمــا 
جيــب علــى األشــخاص اخلاضعــني للحجــر الصحــي االمتنــاع عــن 

اســتقبال الــزوار ولــو كانــوا مــن املصابــني ابملــرض املعــدي)42(.
ومل تتضمــن هــذه الضوابــط الوقــت الــذي ينتهــي فيــه فــرض احلجــر 
البحــث؛  الصحــي علــى املصــاب أو املشــتبه يف إصابتــه، وبعــد 
مل أقــف علــى مــا يـُــجيب عــن ذلــك مــن قــراراٍت أو منشــوراٍت 
إرشــاديَّة، إال أن وزارة الصحــة مــن خــال فريقهــا املكلــف بتقــدمي 
االستشــارات الطبيــة املتعلقــة ابلفايــروس املعــدي )كــورون( ذكــرت 
أن احلجــر الصحــي ابلنســبة للمصــاب ينتهــي بعــد ثبــوت شــفائِه 
هلــذا  عليــه  يُـــجرى  طــي  حتليــل  مبوجــب  املعــدي  الفايــروس  مــن 
الغــرض واملســمى بــــــــ )pcr(، أمــا املشــتبه يف إصابتــه فيجــب عليــه 
مبجــرد ظهــور عامــات اإلصابــة األوليــة أن يبــادر بعمــل التحليــل 
الطــي، فــإن أفــاد التَّحليــل ثبــوت إصابتــه فيجــب عليــه احلجــر إىل 
أن يثبــت شــفاؤه مبوجــب حتليــل الحــق، أمــا إن أفــاد التحليــل عــدم 

إصابتــه فحينئــذ ميــارس حياتــه الطبيعيــة بــدون قيــود)43(.
وجيــدر التنبيــه إىل أن األفضــل فيمــا أراه هــو أن يصــدر بحــكام 
وضوابــط احلجــر الصحــي علــى املقيمــني داخــل الدولــة قــراٌر إداريٌّ 
عــن ســلطة خمتصــة، يُنشــر للعمــوم، يوضــح املطلــوب مــن األفــراد 
املخاطبــني بحكامــه، ويــدد الواجــب عليهــم اختــاذه، ســيما أن 
ــُن بــل وينــصُّ علــى جــزاءات عقابيــة تــُـوقع علــى األفــراد  األمــر يتضمَّ
املخالفــني، وأال يـُـرتك توضيــح ذلــك وحتديــده ملضامــني املنشــورات 
التوعوية أو اإلفادات الشــفهية الي ال تتســم بصفة القانون امللزم.

حــي الــذي يســتهدف المســافرين القادميــن  2-الحجــر الصِّ
إلــى الدولــة.

أعلنــت هيئــة الصحــة العامــة إجــراءات أمستهــا بــــــــ )احلجــر الصّحــي 
املؤّسســي( تســتهدف هبــا املســافرين القادمــني إىل اململكــة العربيــة 
خــارج  مــن  القادمــني  اســتضافة  إجــراء  بِــِه:  ويقصــد  الســعودية، 
اململكــة يف مقــرات حمــددة حلجرهــم صحيًّــا علــى نفقتهــم اخلاصــة، 
وقــد اعتمــدت هيئــة الصحــة العامــة يف هــذه اإلجــراءات تشــديًدا 
أو ختفيًفــا علــى مــا ُتظهــره مؤشــرات تقييــم احلــاِل الوابئيــة وضــراوة 

42 ينظــر: ضوابــط واشــرتاطات احلجــر الصحــي املنشــورة يف املوقــع الرمســي هليئــة الصحــة العامــة علــى 
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43 إفــادات شــفهية مــن قســم )االستشــارات الطبيــة املتعلقــة بفايــروس كــورون( علــى الرقــم املوحــد 
لــوزارة الصحــة 937.

الفايــروس ســواًء يف داخــل الدولــة أم خارجهــا، لذلــك تتســم هــذه 
خــارج  مــن  فالقــادم  املســتمر،  والتحديــث  ابلتغيــر  اإلجــراءات 
الدولــة خيتلــف التعامــل معــه حبســب الدولــة القــادم منهــا، أهــي 
موبــوءة أم ال، وإن كانــت موبــوءة فمــا شــدة ضــراوة الــوابء فيهــا، 
صرامــة  حبســب  القادمــني  املســافرين  مــع  التعامــل  خيتلــف  كمــا 
الدولــة القادمــني منهــا يف فــرض اإلجــراءات االحرتازيــة الكافيــة 
القــدوم  أن  لذلــك جنــد  املعــدي،  الفايــروس  انتشــار  يف مواجهــة 
إىل الدولــة يُغلــق أحيــاًن مــن بعــض البلــدان بينمــا يكــون مســموًحا 
بــه ابلنســبة لبلــدان أخــرى، ويبقــى إغــاق )القــدوم الــدويل( أو 
الســماح بــه حمــل مراجعــة مســتمرة مــن اجلهــات الصحيــة احملليــة، 
كمــا ختتلــف إجــراءات احلجــر الصحــي املؤسســي بــني قــادٍم تنــاول 
آخــر  شــخص  مــن  املعــدي  للفايــروس  املضــاد  اللقــاح  جرعــات 
مل يتناوهلــا، أو تنــاول اجلرعــات لكــن بعــدد أقــل مــن املطلــوب، 
ورغــم طبيعــة هــذه اإلجــراءات املتغــرة بســبب تغــرُّ احلــاِل الوابئيــة 
وظــروف احلــال إال أن غالــب املســافرين القادمــني يُطالبــون ابحلجــر 
الصحي ملدة مخســة أايم تبدأ من يوِم دخول املســافر يف اململكة، 
ابســتثناء مــن تلقــوا مــن اللقــاح جرعــة واحــدة داخلهــا أو اســتكمل 
العامليــة فهــذه  اللقاحــات املعتمــدة يف منظمــة الصحــة  خارجهــا 
الفئــة مطالبُــون ابحلجــر ملــدة ثاثــة أايم فقــط، علــى أن يلتــزم مجيــع 
القادمــني بعمــل فحــص للفايــروس يف اليــوم األول مــن وصوهلــم 
وكذلــك فحــص آخــر يف اليــوم األخــر مــن أايم احلجــر، للتأكــد 
مــن خلوهــم مــن اإلصابــة ابلفايــروس املعــدي، وال يعتــد بشــفاء 
املســافر بعــد إصابتــه كمــرر لعــدم تطبيــق احلجــر الصحــي إذ أن 
هيئــة الصحــة العامــة ال تعتــر ذلــك مؤشــرًا مفيــًدا يف توقــي انتشــار 
الفايــروس)44(، وكمــا أشــرت ســابًقا فإنَّــُه البــد مــن مجيــع املســافرين 
الصحــي  احلجــر  إجــراءات  مراجعــة  مــن  اململكــة  إىل  القادمــني 
املؤسســي قبيــل مغادرهتــم إليهــا للوقــوف علــى آخــر التَّحديثــات 

املتعلقــة حبجرهــم صحيًّــا.
وملــا ســبق يتَّضــح لنــا مشــروعية فــرض احلجــر الصحــي يف النظــام 
الســعودي، كإجــراٍء احــرتازيٍّ وقائــيٍّ مؤقــٍت، ومــن مثَّ مشــروعية 
الصحــي،  احلجــر  وضوابــط  لقــرارات  املخالفــني  األفــراد  معاقبــة 
وحــى نطّلــع علــى كامــل أوجــه مشــروعية هــذا اإلجــراء؛ نســتعرض 
موقــف الفقــه اإلســامي ممــا ســارت عليــه أحــكام النِّظــام الســعودي 

املتعلقــة بفــرض احلجــر الصحــي، وفــق الفــرع اآليت:
الفــرع الثانــي: موقــف الفقــه اإلســالمي مــن الركــن الشــرعي فــي 

النظام الســعودي.
)احلجــر  مصطلــح  اســتعمال  اإلســاميِّ  التَّشــريِع  يف  يــرد  مل 

44 ينظــر: إجــراءات احلجــر الصحــي املؤسســي املنشــورة يف املوقــع الرمســي هليئــة الصحــة العامــة علــى 
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الصحــي( هبــذا املســمى، َوهــذا ال يــدلُّ أبــًدا علــى عــدم إحاطــة 
التَّشــريِع اإلســاميِّ جبميــع مــا يقِّــق مصــاحل املــُـتعبَّدين قــال تعــاىل: 
نِْعَمــِي َوَرِضيــُت  َعَلْيُكــْم  َوأمَْتَْمــُت  ِديَنُكــْم  َلُكــْم  َأْكَمْلــُت  ﴿اْليـَــْوَم 
ْســَاَم ِديًنا﴾]املائــدة:3[، ويقــول تعــاىل: ﴿َمــا فـَرَّْطنَــا يف  َلُكــُم اإْلِ
اْلِكَتاِب ِمْن َشــْيٍء مُثَّ ِإىَل َرهبِِّْم ُيَْشــُروَن﴾]األنعام:38[, وهذا ما 

جعــل الشــريعة اإلســامية صاحلــًة لِــكلِّ زمــاٍن ومــكاٍن.
وإذا أتملنا ما سبق بيانه من دواٍع وموجباٍت تدفع الدولة إىل إلزام 
األفــراد ابحلجــر الصحــي جندهــا دواعـــَي تســتلزمه ابعتبــاره وســيلًة 
بــني رعــااي الدولــة،  نجعــة متنــع مفســدة تفشــي األوبئــة املعديــة 
تتمثــل يف تعزيــز الصحــة  أيًضــا يقــق مصلحــة كــرى  وابعتبــاره 
العامــة، ملــا يقتضيــه مــن منــع خمالطــة املريــض ابلصحيــح، وبقــدر 
مــا تعظــم املصلحــة ويعظــم حكمهــا بقــدر مــا تعظــم وســيلتها أو 
وســائلها، وبقــدر مــا تعظــم املفســدة يعظــم كذلــك أمــر الوســيلة 

املفضيــة إليهــا)45(.
وقــد جــاَء التَّشــريِع اإلســاميِّ بنصــوٍص تؤكــد علــى هــذا اجلانــب 
املهم يف انتظام احلياة واستقرارها، قال تعاىل: ﴿َواَل تـُْلُقوا ِبَْيِديُكْم 
بتجنــب  أمــرت  الكرميــة  فاآليــة  التَـّْهُلَكِة﴾]البقــرة:195[،  ِإىَل 
أســباب اهلــاك، الظاهــرة واخلفيــة، عامــة كانــت أم خاصــة، ومــن 
هــذه األســباب املأمــور ابجتناهبــا تعريــض نفــس املكلَّــف أو نَفــس 
غــرِه لضــرر اإلصابــة ابملــرض املعــدي، كمــا أن تفشــي األســقام 
واألمــراض املعديــة يعــد ضــراًب مــن اهلــاك، لذلــك تكــون خمالطــة 
املصابني هبذه األمراض ابألصحاء وعدم االلتزام ابحلجر الصحي 
وســيلًة مفضيــًة إىل اهلــاك الــذي أمــرت اآليــة الكرميــة بـتــوقـــيـــــــه، 
يقــول القــرايف رمحــه هللا: إن »صــون النفــوس واألجســام واملنافــع 
واألعضــاء واألمــوال واألعــراض عــن األســباب املفســدة واجــٌب 
لقولــه تعــاىل: ﴿َواَل تـُْلُقــوا ِبَْيِديُكــْم ِإىَل التَـّْهُلَكــِة﴾«)46(، وذلــك 

إعمــااًل لعمــوم اللفــظ وعــدم الوقــوف عنــد خصــوص السَّــبب.
كمــا ثبــت عْنــُه صلــوات هللا عليــه أنــه قــال: ))ال يـُـورُِد مُمــِرٌض علــى 
املريضــة -مؤقتًــا- عــن  اإلبــل  منــع صاحــب  فقــد   ،)47()) ُمِصــحٍّ
اجمليــئ هبــا إىل املــاء؛ لتشــرب يف وقــت جميــئ اإلبــل الصحيحــة، 
بــه  ُأصيبــت  مبــا  الصحيحــة  فتصــاب  املــرض،  تفشــي  مــن  توقيًــا 
املريضــة)48(، واحلجــر الصحــي الــذي ألزمــت بــه الدولــة يف وقتنــا 
احلاضر ملواجهة تفشــي فايروس كورون ال خيتلف يف حقيقته عما 
أمــر بــه نبينــا صلــوات هللا عليــه يف احلديــث، ألن كلْيهمــا يدعــو 
إىل عــدم خمالطــة املريــض ابلصحيــح، فضــًا عــن أن االحتيــاط 

45 نظرية التقريب والتغليب، أمحد بسيوين، بتصرف، ص 378.
46 أنوار الروق يف أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين القرايف، )258/4(. 

طــرة.....إخل,  وال  عــدوى  ال  ابب  الســام,  كتــاب  مســلٌم،  أخرجــه  صحيــٌح  احَلديــث   47
)1743/4(، حديث رقم 2221. ينظر: املسند الصحيح املختصر, مسلم بن احلجاج. 

48 ينظر: نيل األوطار، للشوكاين، )221/7(. 

لصحــة اإلنســان أوىل وأوجــب مــن االحتيــاط لصحــة احليــوان، كمــا 
دل احلديــث أيًضــا علــى مشــروعية تدخــل ويل األمــر بتنظيــم حــق 
األفراد يف التنقل واحلركة، بتقييد اســتعمال احلق ملصلحة يقدرها، 
وهــو الرســول صلــوات هللا عليــه حينهــا، ســواء متثلــت يف احليلولــة 
دون تفشــي األمــراض املعديــة، أم غــر ذلــك مــن املصــاحل والوســائل 
الــي تــرر تدخــل ويل األمــر بتقييــد حقــوق األفــراد ملصلحــة عليــا 

عامــة.
وثبــت أيًضــا عْنــُه أنــه قــال: ))إذا مسعتــم ابلطاعــون يف أرض فــا 
منهــا(()49(،  فــا خترجــوا  هبــا  وأنتــم  وقــع برض  وإذا  تدخلوهــا، 
يقــول ابــن القيــم:- »وقــد مجــع صلــى هللا عليــه لألمــة يف هنيــه عــن 
الدخــول إىل األرض الــي هــو هبــا، وهنيــه عــن اخلــروج منهــا بعــد 
وقوعه كمال التحرز منه، فإن يف الدخول يف األرض الي هو هبا 
تعرضــا للبــاء، وموافــاة لــه يف حمــل ســلطانه، وإعانــة لإلنســان علــى 
نفســه، وهذا خمالف للشــرع والعقل، بل جتنب الدخول إىل أرضه 
مــن ابب احلميــة الــي أرشــد هللا ســبحانه إليهــا، وهــي محيــة عــن 
األمكنــة، واألهويــة املؤذيــة«)50(، فاألمــر الــوارد يف احلديــث يعــد 
يف حقيقتــه إجــراء احــرتازي وقائــي صــادر عــن ويل أمــر املســلمني 
مبــرض  املوبــوءة  املناطــق  مــن  اخلــروج  عــن  النــاس  ينهــى  آنــذاك، 
تفــاداًي  العكــس،  أو  موبــوءٍة  غــر  مناطــق  إىل  املعــدي  الطاعــون 
ــاء، وهــذا مــا يتفــق مــع  ــيه بــني األصحَّ مــن تفشــيه فيهــا، أو تفشِّ
ــي الــذي ألزمــت بــه الدولــة يف وقتنــا  الــدور الوظيفــي للحجــر الصحِّ
احلاضــر، املتمثــل يف منــع خمالطــة املرضــى ابألصحــاء، كمــا دل 
احلديــث أيًضــا علــى ســلطِة ويل األمــر يف تنظيــم تنقــات األفــراد 
وحتركاهتــم، ومشــروعية ذلــك، مبــا جيلــب هلــم مصلحــة، أو يدفــع 

عنهــم مفســدة، وهــذا مــا يققــه احلجــر الصحــي.
وإذا كان احلجــر الصحــي قائًمــا علــى منــع املخالطــة بــني املريــض 
والصَّحيــح، وكانــت علــة املنــع يف احلديــث احليلولــة دون تفشــي 
الطاعــون، فــإن احلجــر الصحــي حينئــذ ال ينحصــر اســتعماله يف 
الطاعــون وحــده، بــل يعــم كل مــرٍض معــٍد توفــرت فيــه علــة املنــع، 

وعلــة النَّهــي عــن اإلضــرار ابلنَّفــس وابلغــر.  
كمــا ثبــت أيًضــا عنــه صلــوات هللا عليــه أنــه قــال: ))وفـــــــّر مــن 
اجملــذوم كمــــا تــفــــر مــن األســد(()51(، يقــول ابــن القيّــم رمحــه هللا 
العلــة عنــد األطبــاء مــن  يف علــة االبتعــاد عــن اجملــذوم: »وهــذه 

49 احَلديــث صحيــٌح متَّفــٌق عليــِه أخرجــه البخــاري، كتــاب الطــب, ابب مــا يذكــر يف الطاعــون، 
)130/7( حديــث رقــم 5728. ينظــر: اجلامــع املســند الصحيــح، حممــد بــن إمساعيــل البخــاري؛ 
وأخرجــه مســلٌم، كتــاب الســام, ابب الطاعــون والطــرة والكهانــة وحنوهــا, )1737/4(، حديــث 

رقــم 2218.
50 الطب النبوي، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، ص34. 

51 احَلديــث صحيــٌح أخرجــه البخــاري، كتــاب الطــب, ابب اجلــذام, )126/7(، حديــث رقــم 
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العلــل املعديــة املتوارثــة، ومقــارب اجملــذوم، وصاحــب الســل يســقم 
األمــة،  علــى  شــفقته  لكمــال  عليــه  هللا  صلــى  فالنــي  برائحتــه، 
ونصحــه هلــم هناهــم عــن األســباب الــي تعرضهــم لوصــول العيــب 
والفســاد إىل أجســامهم وقلوهبــم«)52(، كمــا أن الفــرار مــن املصــاب 
مبــرِض اجلــذام الــذي أمــر بــه صلــوات هللا عليــه يف احلديــث إمنــا هــو 
فِـــــراٌر منــه لكونــــِه مرًضــا معــداًي، يف حــني أن احلجــر الصحــي الــذي 
ألزمــت بــه الدولــة ال خيتلــف يف حقيقتــه عــن الفــرار املأمــور بــه يف 
احلديــث، ألن كلْيهمــا متفــٌق يف الغايــة مــن منــع حصــول املخالطــة 

والتقــارب بــني املريــض والصحيــح.
كما قال بعض الفقهاء بوجوب ذهاب املسلم إىل صاة اجلمعة، 
وعــدم جــواز تركهــا أو تــرِك صــاة اجلماعــة إال لعــذٍر)53(، واســتدلوا 
لذلــك بقولــه تعــاىل: اَي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ِإَذا نـُـوِدَي لِلصَّــَاِة ِمــْن 
ــِة فَاْســَعْوا ِإىَل ِذْكــِر اللَِّ َوَذُروا اْلبـَْيَع]اجلمعــة:9[، ومبــا  َــْوِم اجْلُُمَع يـ
جــاء عــن رســولنا صلــى هللا عليــه أنــه قــال: ))اجلمعــة حــقٌّ واجــٌب 
علــى كل مســلٍم يف مجاعــة إال أربعــة: عبــد مملــوك، أو امــرأة، أو 
صــي، أو مريــض(()54(، فاملــرض واخلــوف مــن األعــذار الشــرعية 
املســقطة لوُجــوِب اجلمعــة واجلماعــة، ملــا ســلف مــن أدلــة؛ ولقولــه 
اتباعــه،  مــن  فلــم مينعــه  املنــاِدَي  صلــوات هللا عليــه: ))مــن مســع 
عــذٌر، قالــوا: ومــا العــذر؟ قــال: خــوٌف أو مــرٌض، مل تقبــل منــه 
؛ إذا ســقط عــن املســلم واجــب  الصــاة الــي صلــى(()55(، ومــن مثَّ
الذهــاب إىل اجلمعــة واجلماعــة –ومهــا عبــاداتن جليلتــان- خشــية 
املــرض، فمــن األوىل أن يســقط حقــه يف التنقــل واحلركــة لوقــت 
فــرض  مشــروعية  علــى  يــدل  ممــا  وهــذا  الســبب،  لــذات  حمــدود 

احلجــر الصحــي إذا قامــت دواعيــه.
احلجــر  مشــروعية  علــى  الدالــة  الســابقة  النصــوص  عــن  وفضــا 
الصحــي، وأســبقية الشــريعة اإلســامية إليــه، وإىل مــا يقــق للعبــاد 
الشــرعية  السياســة  قواعــد  فــإن  املفاســد؛  عنهــم  ويدفــع  املصــاحل 
تُـــجيز لــويل األمــر تنظيــم شــؤون البــاد والعبــاد، مبــا يعــود عليهــم 
ابملصلحــة، أو يــدرأ عنهــم املفســدة، ويســتتب بــه النظــام العــام، 
ولــو كان ذلــك مــن خــال تقييــد املباحــات، مبنــع األفــراد منهــا، 
ومعاقبتهــم عليهــا إذا فعلوهــا، طاملــا أن ذلــك ال يتعــارض مــع أوامــر 

52 الطب النبوي، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، ص110. 
53 ينظــر: الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة، يوســف بــن عبــدهللا القرطــي، )252/1(؛ ينظــر: جممــع 
األهنــر يف شــرح ملتقــى األحبــر، عبدالرمحــن بــن حممــد أفنــدي، )107/1و171(؛ ينظــر: اجملمــوع شــرح 
املهــذب، أبــو زكــراي حميــي الديــن النــووي، )203/4(؛ ينظــر: املغــي، موفــق الديــن الشــهر اببــن قدامــة 

املقدسي، )451/1(. 
54 أخرجــه أبــو داود يف ســننه, كتــاب الصــاة، ابب اجلمعــة للمملــوك واملــرأة, )280/1(، حديــث 

ــة احلديــث؛ ينظــر: ســنن أيب داود، ســليمان السجســتاين. رقــم 1068, وحكــَم األلبــاين بصحَّ
55 أخرجــه أبــو داود يف ســننه, كتــاب الصــاة، ابب يف التشــديد يف تــرك اجلماعــة, )151/1(, 
حديــث رقــم 551, قــال األلبــاين: حديــث صحيــح دون مجلــة العــذر؛ أخرجــه الدارقطــي يف ســننه, 
كتــاب الصــاة، ابب احلــث جلــار املســجد علــى الصــاة فيــه إال مــن عــذر, )294/2(, حديــث رقــم 

1557، ينظر: سنن الدارقطي, علي بن عمر الدارقطي. 

ــا  هللا عــز وجــل)56(، ومــن هــذا القبيــل فــرض احلجــر الصحــي توقًي
مــن املفاســد الــي ترتبهــا املقاربــة واملخالطــة بــني املرضــى ابألوبئــة 

املعديــة واألصحــاء. 
غــر  األمــر يف  لــويل  والطاعــة  السَّــمع  األفــراد  علــى  جيــب  كمــا 
فيمــا يقــق مصــاحل  ســيما  عليــه  معصيــة هللا ورســوله صلــى هللا 
ظاهــرة، وخمالفتــه يف ذلــك عصيــان موجــٌب للعقوبــة، يقــول هللا 
ــوا َأِطيُعــوا اللََّ َوَأِطيُعــوا الرَُّســوَل َوأُويل  تعــاىل:  ﴿اَي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمُن
اأْلَْمــِر ِمْنُكْم﴾]النســاء:59[, وثبــت عْنــُه صلــوات هللا عليــه أنــه 
قــال: ))الســمع والطاعــة علــى املــرء املســلم فيمــا أحــبَّ وكــره, مــا 
مل يؤمــر مبعصيــة فــا مســع وال طاعــة(()57(, َوقــال: ))مــن أطاعــي 
فقــد أطــاع هللا، ومــن عصــاين فقــد عصــى هللا, ومــن أطــاع أمــري 
فقــد أطاعــي، ومــن عصــى أمــري فقــد عصــاين(()58( َوثبــت عنــه 
صلــوات هللا عليــه: ))امسعــوا وأطيعــوا، وإن اســتعمل عليكــم عبــٌد 

حبشــيٌّ، كأن رأســه زبيبــة(()59(.
يقــول شــيخ اإلســام: »فطاعــة هللا ورســوله واجبــة علــى كل أحــد, 
وطاعــة والة األمــور واجبــة ألمــر هللا بطاعتهــم, فمــن أطــاع هللا 
ويقــول  علــى هللا«)60(،  فأجــره  هلل؛  األمــر  والة  بطاعــة  ورســوله 
بــه أم ال؟  أينتفعــون  يــدرون  الكاســاين: »ولــو أمرهــم بشــيء ال 
فينبغــي هلــم أن يطيعــوه فيــه إذا مل يعلمــوا كونــه معصيــًة؛ ألن اتبــاع 
مواضــع  يف  القضــاة  واجــٌب، كاتبــاع  االجتهــاد  حمــل  يف  اإلمــام 
الفــرد ألحــكام وتعليمــات  االجتهــاد«)61(، وهلــذا تكــون خمالفــة 
احلجــر الصحــي الصــادرة عــن الدولــة موجبــة للعقوبــة، وهــي خمالفــة 
ال يقتصــر ضررهــا علــى املخالــف وحــده، بــل تتعــداه إىل غــره.

منوطــٌة  الرعيــة  علــى  األمــر  تصرُّفــات ويل  أن  فقًهــا  املقــرر  ومــن 
ابملصلحة، وهي قاعدة شــرعية مهمَّة)62(، وفرض احلجر الصحي 
إذا قامــت دواعيــه فيــه مصلحــة ظاهــرة، تتمثــل يف حفــظ حيــاة 
األفــراد، وتعزيــز النظــام الصحــي العــام يف الدولــة، ويُـــجنب الدولــة 
خســائر ماليــة كبــرة نتيجــة اإلنفــاق علــى برامــج مكافحــة األمــراض 
وتفشــيها، ويؤيــد ذلــك القواعــد الفقهيــة املعتــرة الــي توجــب توقــي 
الضــرر قبــل وقوعــه، ورفعــه إذا وقــع، ومنهــا: )ال ضــرر وال ضــرار(، 

56 ينظر: التشريع اجلنائي اإلسامي، ص52. 
57 احلديُث صحيٌح أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األحكام, ابب السمع والطاعة لإلمام 

مامل تكن معصية, )63/9( حديث رقم 7144.
58 احلديــُث صحيــٌح أخرجــه البخــاري يف صحيحــه, كتــاب األحــكام, ابب قولــه تعــاىل: وأطيعــوا 
هللا وأطيعــوا الرســول وأويل األمــر منكــم, احلديــُث صحيــٌح أخرجــه البخــاري يف صحيحــه, كتــاب 
األحــكام, ابب قولــه تعــاىل: وأطيعــوا هللا وأطيعــوا الرســول وأويل األمــر منكــم,)61/9(،  حديــث 

رقــم 7137.
59 احلديُث صحيٌح أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب األحكام, ابب السمع والطاعة لإلمام 

مامل تكن معصية, )62/9(.
60 جمموع الفتاوى, لتقي الدين أيب العباس بن تيمية, )16/35(. 

61 بدائع الصنائع، عاء الدين الكاساين، )100/7(.
62 ينظر: األشباه والنظائر، عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، ص121. 
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وكذلــك القاعــدة الفقهيــة: )الضــرر يــزال()63(.
ولِـــما ســبق يتضــح أن احلجــر الصحــي إجــراٌء وقائــٌي مصلحــي، 
يهــدف إىل حفــظ مقصــد النفــس واملــال، ومعمــول بــه منــذ أكثــر 
األفــراد  إخــال  أن  أيًضــا  ويتضــح  عــام،  وأربعمائــة  ألــٍف  مــن 
، وعصيــان يســتدعي  بحكاِمــِه فعــل هنــى عنــه التَّشــريِع اإلســاميِّ
العقوبــة، وهلــذا نســتطيع القــول: إنَّ النظــام الســعودي متوافــق مــع 
أحــكام التَّشــريِع اإلســاميِّ ومقتضيــات السياســة الشــرعية املتعلقــة 

إبدارة مصــاحل الدولــة ورعاايهــا.
ــرعي هــو أحــد  وكمــا قلــت يف بدايــة هــذا املبحــث؛ أن الركــن الشَّ
أركان املســؤولية اجلزائيــة الثــاث، إال أن اكتمــال هــذا الركــن يف 
حــق الـمـــخل بحــكام احلجــر الصحــي ال يكفــي ملســاءلته جزائيًّــا، 
بــل يلــزم معــه قيــام الركنــني املــادي واملعنــوي، وهــذا مــا ســأتطرق إليــه 

يف املطلبــني اآلتَيــني:
المطلــب الثانــي: الركــن المــادي فــي اإلخــالل بأحــكاِم الَحجــر 

الّصحي.
حــى تصــح مســاءلة الشــخص جزائيًّــا، ومــن مثَّ عقابــه؛ يلــزم أن 
، وأن يكتمــل بنيــان  ُيســند إليــه فعــل اإلخــال أو املخالفــة مــادايًّ
»املظهــر  أنــه:  املــادي  ابلركــن  ويقصــد  حقــه،  يف  املــادي  الركــن 
اخلارجــي أو العمــل املــادي الــذي يوضحــه النَّــص القانــوين، ويقــرر 
لــه العقوبــة الازمــة، ســواء كان هــذا العمــل اجيابيًّــا أم ســلبيًّا، أصليًّــا 
أو  املخــل  حــق  يف  املــادي  الركــن  والكتمــال  اشــرتاكيًّا«)64(؛  أم 
املخالــف البــد أن تتوافــر فيــه عناصــره الثاثــة، وهــي: أن مُيــارَس 
الســلوك احملظــور، وأن تقــع النتيجــة احملظــورة، وأن تقــوم الرابطــة 
الســببية بــني الســلوك والنتيجــة، أمــا ابلنســبة لألعمــال التحضريــة 
ــا ال تعــدُّ مــن عناصــر الركــن  الرتــكاب اجلرميــة، أو املمهــدة هلــا، فإهنَّ
ــا عليــه يف  املــادي يف اإلخــال أو املخالفــة، وإن كان ذلــك معاقًب

بعــض احلــاالت)65(.
واملقصود ابلسلوك احملظور ما يقارفه الشخص من نشاٍط إرادي، 
يف صــورة مواقــف إجيابيــة أو أحيــاًن ســلبية، معاقــب عليهــا، ماســة 
مبصــاحل حمميــة بنصــوٍص فقهيــة أو قانونيــة)66(، ومــن مثَّ خيتلــف 
شــكل الســلوك احملظــور بــني خمالفــة وأخــرى، حبســب مــا تتســم 
بــه املخالفــات مــن طبيعــٍة وحيثيَّــاٍت وظــروف حميطــة ونصــوٍص 

متعلقــة هبــا.
ــلوك احملظــور يف خمالفــة اإلخــال بحــكام احلجــر  ولتوضيــح السُّ
ــي، وبعــد أتمــل مــا أوردتــه يف الركــن الشــرعي الســابق مــن  الصحِّ

63 ينظر: األشباه والنظائر، اتج الدين عبدالوهاب السبكي، )41/1(؛ ينظر: األشباه والنظائر، 
ابن جنيم، ص72.

64 النظرية العامة للجرمية بني الشريعة والقانون، عزت حسنني، ص32.
65 ينظر: قانون العقوابت النظرية العامة للجرمية، علي حممود علي، )281/1(. 

66 ينظر: شرح قانون العقوابت القسم العام، حممود جنيب حسي، ص304.

نصــوص، جنــد أنــه ســلوٌك ُذو طابــع مــادي، أيتيــه املخالــف يف 
صــورة إجيابيــة، أي بنشــاط حركــي حمســوس ومشــاهد، يتمثــل يف 
خــروج املصــاب ابملــرض املعــدي مــن املــكان اخلــاص بــه الــذي ال 
يشــاركه فيــه أحــد إىل مــكان عــام خيتلــط فيــه بنس آخريــن، ســواًء 
كانــوا أصحــاء أم مصابــني فــا فــرق، كمــا يلــزم أن يكــون خــروج 
املصــاب مــن املــكان اخلــاص بــه واختاطــه بغــره متزامنًــا مــع ســراين 

فــرتة احلجــر الصحــي احملــددة يف القــرار الــذي يفــرض احلجــر.
وال عــرة بعــد ممارســة الســلوك املكــون ملخالفــة احلجــر الصّحــي 
ابلكيفيــة الســابقة بــني أن يكــون املمــارس رجــًا أو امــرأة، وبــني أن 
مُيارســه شــخص يمــل اجلنســية الســعودية أم جنســية أخــرى، فــا 
فــرٌق؛ ألن النُّصــوص أو القــرارات الــي فرضــت احلجــر مل تفــرق بــني 
مــن يلزمهــم احلجــر حبســب جنســياهتم أو أجناســهم، فهــي عامــة 
ختاطــب املعنيّــني مــن مجيــع اجلنســيات و بغــض النظــر عــن اجلنــس.

كمــا يكفــي لقيــام الركــن املــادي يف حــق املخالــف ألحــكام احلجــر 
، يتمــل خمالطتــه فيــه بغــره،  الصحــي جمــرد وجــوده يف مــكاٍن عــامٍّ
وهــو مصــاب ابملــرض املعــدي، وال يشــرتط حتقــق املخالطــة فعليًّــا 
مــع الغــر، ألن هــذه املخالفــة تعــد مــن خمالفــات اخلطــر، وليــس مــن 
خمالفــات الضــرر، أي يكفــي للمســاءلة عنهــا جمــرد تعريــض الغــر 
خلطر اإلصابة، وليس التحقق اليقيي من إصابة الغر، فاإلخال 
الشــكلية،  واجلرائــم  املخالفــات  مــن  الصحــي  احلجــر  بحــكام 
وتســمى جبرائــم الســلوك احملــض، الــي يرتتــب عنهــا الضــرر مبجــرد 
التعريــض للخطــر، وتســتخدم بشــأهنا سياســة التجــرمي الوقائــي)67(.

وبعــد أن مُيــارس املخالــف الســلوك احملظــور علــى حنــو مــا ســبق، 
وحــى يكتمــل بنيــان الركــن املــادي يف خمالفــة اإلخــال بحــكام 
احملظــورة، ويقصــد  النتيجــة  توافــر عنصــر  يلــزم  الصحــي؛  احلجــر 
هبــا: »األثــر املرتتــب علــى الســلوك اإلجرامــي، أي آخــر حلقــات 
العمليــة اإلجراميَّــة، فهــي يف القتــل إزهــاق روح اآلدمــي اجملــي عليــه، 
وهــي يف الســرقة أخــذ مــال الغــر املنقــول خفيــة وبنيــة متلكــه أو نقــل 
حيازتــه«)68(، والنتيجــة احملظــورة يف هــذه املخالفــة هــي: خــروج 
املصــاب ابملــرض املعــدي مــن املــكان اخلــاص بــه إىل مــكان عــام، 
يَـــحتمل تواجــده فيــه وقــوع املخالطــة بينــه وبــني غــره، بغــض النظــر 

عــن الغــر؛ َأهــّم أصحــاء أم مصابــني.
أمــا ابلنســبة للعنصــر األخــر فهــو الرابطــة الســببية، ويقصــد هِبــا 
احملظــورة)69(،  والنتيجــة  املخالــف  الســلوك  بــني  املوصلــة  العاقــة 
ــببية يف أيــة خمالفــة أو جرميــة: الــرابط الــذي يصــل بــني  وتُـــمثل السَّ

67 ينظر: النظرية العامة للتجرمي الوقائي، خالد جمد، ص24.
68 اجلرمية أحكامها العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسامي، عبدالفتاح خضر، ص63.

جنــم،  حممــد صبحــي  للجرميــة،  العامــة  النظريــة  العــام-  القســم  العقــوابت  قانــون  شــرح  ينظــر:   69
ص202. 
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والثــاين:  السَّــبب،  ميثــل  الــذي  الســلوك احملظــور  طرفــني، األول: 
النتيجــة احملظــورة الــي  متثــل األثــر املرتتــب عليــِه، وهبــذا القــول ميكــن 
إســناد النتيجــة احملظــورة إىل الســلوك الــذي قارفــه املخالــف ابعتبــاره 
ــن بعــد ذلــك مــن معرفــة النطــاق  الــذي أوقعهــا، لنتمكَّ الســبب 
الــذي جيــوز فيــه مســاءلة املخالــف جزائيًّــا عــن النتيجــة احملظــورة، 
املــادي للمخالفــة أو  الركــن  بنــاء  ــة يف  الســببية مهمَّ تعــد  لذلــك 
اجلرميــة، ومــن خاهلــا ميكــن حتديــد نطــاق إســناد النتيجــة اإلجراميــة 

إىل الســلوك احملظــور الــذي كان ســبًبا يف وقوعهــا)70(.
وعليــه تكــون الرابطــة الســببية يف خمالفــة اإلخــال بحــكام احلجــر 
الصحــي هــي: أن يثبــت أن النتيجــة احملظــورة املتمثلــة يف تواجــد 
، وليــس خاصًّــا منعــزاًل، قــد وقعــت بســبب  املصــاب يف مــكاٍن عــامٍّ
الســلوك الــذي قــام بــه املخالــف، املتمثــل يف عزمــه وقيامــه ابخلــروج 
إىل املــكان العــام أثنــاء فــرتة احلجــر، وأنــه لــوال خروجــه هــذا إبرادتــه 
ملــا ُوِجــد يف املــكان العــام، ومــى ثبتــت هــذه الرابطــة أي: قامــت 
بــني  الســببيَّة  وتنتفــي  املــاديُّ،  الركــُن  اكتمــل  الســببية؛  العاقــة 
الســلوك والنتيجــة كمــا لــو كان خــروج الشــخص إىل املــكان العــام 
بســبب نشــوب حريــٍق يف منزلــِه، أو اهندامــِه، فَدفَعــُه إىل اخلــروج 
اضطــرارًا، وحنــو ذلــك، وبعــد حتقُّــق عناصــر الركــن املــادي مــن: 
ســلوٍك، ونتيجــٍة، ورابطــٍة، يصــح حينئــذ إســناد الفعــل إىل املخالــف 
، ولكــن هــذا ال يكفــي ملســاءلته، بــل يلــزم إســناد الفعــل إليــه  مــادايًّ
معنــوايًّ أيضــا حــى تصــح املســاءلة، وهــو مــا ســيأيت الــكاُم عنــه 

يف املطلــب اآليت:
بأحــكام  اإلخــالل  فــي  المعنــوي  الركــن  الثالــث:  المطلــب 

الصحــي. الحجــر 
يلــزم لصحــة مســاءلة الفــرد جزائيًّــا أن يقــوم حبــق الفاعــل الركــن 
املعنــوي، جبانــب الركنيــني الشــرعي واملــادي اللذيــن تقــدم احلديــث 
عنهمــا، ويقتضــي الركــن املعنــوي أن يُـــمكن إســناد نشــاط الفــرد 
، حبيــث يقــوم بــني املخــل وفعــل اإلخــال رابطــة نفســية،  إليــه معنــوايًّ
تتمثــل يف صــورة عمديــة، تصــدر عــن الـــُمخل برغبــٍة منــه واختيــار، 
تتمثــل يف  قــد  النفســية ابلقصــد اجلنائــي، كمــا  الرابطــة  وتســمى 
أهنــا  أي  خاملــة،  إرادٍة  صــورة  يف  املخالفــات  أو  اجلرائــم  بعــض 
تصــدر عــن اجلــاين بطريقــة غــر مقصــودة، تســمى ابخلطــأ غــر 

العمــدي)71(.
القصــد اجلنائــي،  املعنــوي يف اجلرائــم أو املخالفــات هــو  فالركــن 
ويطلق عليه أيًضا عدة مسمَّيات، منها: الركن األديب، واخلطيئة، 

70 ينظــر: األحــكام العامــة للنظــام اجلنائــي يف الشــريعة اإلســامية والقانــون، عبدالفتــاح مصطفــى 
الصيفي، بتصرف، ص169. 

71 ينظــر: اجلرميــة أحكامهــا العامــة يف االجتاهــات املعاصــرة والفقــه اإلســامي، عبدالفتــاح خضــر، 
ص243. 

واإلذنب، والعصيــان، واإلرادة اخلاطئــة، واخلطــأ مبعنــاه الواســع، 
ُيســتعمل يف  فــإن مجيعهــا  املســميات  تعــدد  عــن  النظــر  وبغــض 
الداللــة عــن احلــاِل النفســية للجــاين بشــأن مــا ارتكبــه مــن ســلوك، 
وللداللــة أيًضــا علــى أن انعــدام هــذه احلــاِل جيعــل املخالفــة منعدمــة 
ال وجــود هلــا، وال يؤاخــذ هبــا الفاعــل، لفقــدان القيمــة الشــرعية 
والنظاميــة للســلوك َونتيجتــه، ومــن مثَّ ال عقوبــة علــى الفاعــل)72(، 
وقــد قيــل يف تعريــف القصــد اجلنائــي بنــه: »تعمــد إتيــان الفعــل 
احملــرم، أو تــرك الفعــل الواجــب، مــع العلــم بن الشــارع يــرم الفعــل 

أو يوجبــه«)73(.
والقصــد اجلنائــي املطلــوب يف اإلخــال بحــكام احلجــر الصحــي 
هــو القصــد اجلنائــي العــام، وليــس القصــد اجلنائــي اخلــاص، ألن 
األفعــال  مــن  يعــد  عــامٍّ  مــكاٍن  معــٍد يف  مبــرض  املصــاب  خــروج 
العمديــة، وألن النصــوص الشــرعية والنظاميــة الســابق إيرادهــا يف 
الركــن الشــرعي مل تشــرتط نيــة خاصــة لــدى املخــل عنــد خمالفتــه 
أحــكام احلجــر الصحــي، أي مل تشــرتط يف املــُـخل بحــكام احلجــر 
الصحــي أن ينــوي إفشــاء املــرض املعــدي، ولذلــك قلــت ســاِبًقا إنَّ 
هــذه املخالفــة مــن املخالفــات الشــكلية، أو مــا يســمى مبخالفــات 
الســلوك احملــض، الــي يتحقــق منهــا الضــرر مبجــرد تعريــض الغــر 
للخطــر، ولــو مل يَصــب اآلخريــن ابملــرض املعــدي، بــل ولــو مل يكــن 

لــدى املخالــف نيــة نقــل العــدوى إليهــم.
الـــُمخل؛ إذا مــارس الســلوك  العــام حبــق  ويقــوم القصــد اجلنائــي 
ــٌم  املــادي املخالــف ألحــكام احلجــر الصحــي إبرادٍة منــه وهــو عالـ
مبكونتــه الــي يتشــكل منهــا، وبذلــك يشــرتط لقيــام القصــد اجلنائــي 
العــام لــدى الـمــُـخل أن يتوافــر فيــه العنصــرَان: العلــم واإلرادة، ومهــا 

مــا ســيأيت الــكاُم عنهمــا وفــق اآليت:-
1-الــعــلــم.

كــي يقــوم القصــد اجلنائــي العــام فإنَّــُه البــد أن يتوفــر لــدى الـــُمخل 
بحــكام احلجــر الصحــي عنصــر العلــم، واملقصــود بــِه أن يكــون 
الـــُمخل أثنــاء فــرتة ســراين احلجــر يعلــم ابلفعــل املكــّون ملخالفــة 
اإلخــال والــذي يقرتفــه، وأن يكــون كذلــك عالـمــًـا بنــه فـََعـــل شــيًئا 
حُمرًَّما شرًعا أو ُمـجـرَّما نظاًما، لذلك كان توافر عنصر العلم لدى 
املخــل شــرطًا لقيــام القصــد اجلنائــي العــام الــازم الكتمــال الركــن 
املعنــوي يف املخالفــة، لقولــه تعــاىل: َوَمــا ُكنَّــا ُمَعذِّبِــنَي َحــىَّٰ نـَبـَْعــَث 
أَْرَســْلَناَك ِإالَّ َكافَـّـًة  َرُسواًل]اإلســراء:15[، وقولــه تعــاىل: َوَمــا 
لِلنَّــاِس َبِشــرًا َوَنِذيــرًا َولَِٰكــنَّ َأْكثــَـَر النَّــاِس اَل يـَْعَلُموَن]ســبأ:28[.

وجــاء يف اشــرتاط العلــم: »والثالــث: أن يكــون عالـــًما ابلتَّحــرمي, 

72 ينظــر: األحــكام العامــة للنظــام اجلنائــي يف الشــريعة اإلســامية والقانــون، عبدالفتــاح الصيفــي، 
ص284. 

73 التشريع اجلنائي اإلسامي ، ص241. 
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ملــا روي عــن عمــَر، وعلــي رضــي هللا  مــن جهلَــُه  والحــدَّ علــى 
عنهمــا أهنمــا قــاال: الحــدَّ إال علــى مــن علمــه)74(, وروى ســعيد بــن 
املســيب: ذُكــر الــزن ابلشــام فقــال رجــل: زنيــت البارحــة، قالــوا: مــا 
تقــول ؟ فقــال: أو حرَّمــه هللا ؟ مــا علمــت أن هللا حرمــه, فكتــب 
إىل عمــر, فكتــب: إن كان يعلــم أن هللا حرمــه فحــدُّوه, وإن مل 

يكــن يعلــم فعلِّمــوه، فــإن عــاد فحــدُّوه«)75(.
وســواء جهــل حتــرمي الــزن, أو حتــرمي عــني املــرأة, مثــل أن تــزف إليــه 
غــر زوجتــِه؛ فيظنهــا زوجتــه, أو يُدفــع إليــه غــر جاريتــه فيظنهــا 
جاريتــه, أو جيــد علــى فراشــه امــرأة يســبها زوجتــه أو جاريتــه, 
فيطأهــا، فــا حــّد عليــه؛ ألنــُه غــر قاصــد لفعــل حمــرم, ومــن ادعــى 
اجلهــل بتحــرمي الــزن ممــن نشــأ بــني املســلمني مل ُيصــدق؛ ألنَّنــا نعلــم 
كذبــه, وإن كان حديــَث عهــٍد ابإلســام، أو إبفاقــة مــن جنــون 
أو نشــًئا بباديــة بعيــدة عــن املســلمني ُصــدِّق؛ ألنَّــه يتمــل الصــدق 
فلــم جيــب احلــد مــع الشــك يف الشــرط, وإن ادعــى اجلهــل بتحــرمي 
شــيء مــن األنكحــة الباطلــة، كنــكاح املعتــدة، أو وطء اجلاريــة 
املرهونــة إبذن الراهــن، وادعــى اجلهــل ابلتَّحــرمي قُبــل؛ ألنَّ حتــرمي 

ذلــك يتــاج إىل فقــه)76(.
وبذلــك ينتفــي القصــُد اجلنائــيُّ العــام لــدى املخالــف أو املخــل 
مــى كان جاهــًا بتحــرمي الســلوك شــرًعا أو جترميــه ِنظاًمــا؛ ألنَّ 
ذلــك مــن املبــادئ الشــرعية املقــرَّرة شــرًعا إذ ال حماســبة علــى فْعــل 
ـًـا بتحرميــِه, ومــع ذلــك يكفــي يف  حَمــرٍَّم إال إذا كان احملاَســُب عالـمــ
العلــم ابلتَّحــرمي إمــكان حصولِــه, فمــى كان اإلنســان ابلغًــا عاقــا, 
وكانــت طــرق املعرفــة متاحــًة لــه وممكنــة، بن يعلــم العبــد مــا حــرم هللا 
ــا ابلرجــوع إىل النصــوص الشــرعية إذا كان أهــًا لذلــك,  عليــه، إمَّ
وإمَّــا بســؤال أهــل العلــم؛ اعتُــر عالـــًما ابألفعــال احملرمــة, ومل يصــحَّ 
فــِع بــِه, وهلــذا يقــول الُفقهــاء: اليقبــل  منــه االعتــذار ابجلهــل أو الدَّ
يف دار اإلســام العــذر بـــجهل األحــكام, وبذلــك ُيشــرتط شــرًعا 
لِلمســؤولية اجلزائيَّــة إمــكان العلــم هبــا فقــط، وليــس ُيشــرتُط حتقــُق 
هــذا العلــم فعــًا؛ ألنَّ القــول بغــر ذلــك قــد يرتتــب عنــه تــذرع 
اجلنــاة ابجلهــل، لإلفــات مــن عقوبــِة جرمهــم, ويفتــح هلــم ابب 

اســتغال اجلهــل, ويعطــل تنفيــذ النُّصــوص)77(.
2-اإلرادة.

إىل حتقيــق  يهــدف  الــذي  النَّفســي,  »النَّشــاط  يقصــد ابإلرادة: 
وعلــى  حــرٍّ,  ابختيــاٍر  اإلجراميــة,  والنَّتيجــة  اإلجرامــي,  الســلوك 

74 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد نصر الدين األلباين, )342/7(, حديث 
رقم 2314، قال األلباين: حديث ضعيف.

75 مســند الفــاروق أمــر املؤمنــني عمــر، إمساعيــل بــن عمــر الدمشــقي, )506/2(, قــال ابــن كثــر: 
إســناده صحيــح.

76 الكايف، موفق الدين أيب حممد عبدهللا بن قدامة, بتصرف، )87/4(.
77 ينظر: التشريع اجلنائي اإلسامي بتصرف، ص254.

ذلــك ال يكفــي القــول: إنَّ املقصــود هــو إرادة النشــاط أو الســلوك 
فقــط, وإمنــا ال بــد أن تكــون اإلرادة متجهــًة إىل النَّشــاط املتمثِّــل 

يف الســلوك, وإىل حتقيــق النتيجــة كذلــك«)78(.
اجتهــت  إذا  تتحقــق  ونظاًمــا  شــرًعا  املعتــرة  اإلرادة  فــإن  وهبــذا 
احلجــر  اإلخــال بحــكام  املكــّون ملخالفــة  النَّشــاط  إىل ممارســة 
الصحــي، وهــو النشــاط أو الفعــل الــذي تقــدم احلديــث عنــه يف 
الركن املادي، كما يلزم يف اإلرادة كي يُعتد هبا أن تتمتع ابإلدراك 

واالختيــار، وأن ختلــو مــن موانــع املســؤولية اجلزائيــة.
بحــكام  املخــل  مواجهــة  يف  اجلزائيــة  املســؤولية  تقــوم  ال  لذلــك 
احلجــر الصحــي إذا اُكــره علــى الفعــل، واإلكــراه هــو: »اســم لفعــل 
يفعلــه املــرء بغــره, فينتفــي بــه رَضــاه, أو يفســد بــه اختيــاره, مــع 
بقــاء أهليتــه«)79(، وعــدم جــواز مســاءلتِه جزائيًّــا أييت لعــدم متتــع 
الـــُمخل أو املخالــف ابإلرادة املعتــرة شــرًعا، لقولــه تعــاىل: َمــْن 
ميَــاِن  َكَفــَر اِبللَِّ ِمــْن بـَْعــِد ِإميَانِــِه ِإالَّ َمــْن ُأْكــرَِه َوقـَْلبُــُه ُمْطَمئِــنٌّ اِبإْلِ
َوهَلُــْم  اللَِّ  ِمــَن  َغَضــٌب  فـََعَلْيِهــْم  َصــْدرًا  اِبْلُكْفــِر  َشــرََح  َمــْن  َولَِٰكــْن 
عــاه:  يف  جــل  قــال  كمــا  َعِظيٌم]النحــل:106[،  َعــَذاٌب 
َم َوحَلْــَم اخْلِْنزِيــِر َوَمــا أُِهــلَّ بِــِه ِلغَــْرِ  َــا َحــرََّم َعَلْيُكــُم اْلَميـْتَــَة َوالــدَّ ِإمنَّ
اللَِّ َفَمــِن اْضطُــرَّ َغيـْــَر اَبٍغ َواَل َعــاٍد فَــَا ِإمْثَ َعَلْيــِه ِإنَّ اللََّ َغُفــوٌر 

َرِحيٌم]البقــرة:173[.
وعــن أيب ذر الغفــاري رضــي هللا عنـــه قــال: قــال رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وسلـــم: ))إن هللا قــد جتــاوز يل عــن أمــي اخلطــأ والنســيان 

ومــا اســتكرهوا عليــه(()80(.
وتنتفي كذلك اإلرادة املعترة شرًعا عن الصغر، مميزًا كان أو غر 
مميز، ومن مثَّ ال يسأل جزائًيا عن خمالفته، لقولِِه تعاىل: َوِإَذا بـََلَغ 
ــَم فـَْلَيْســَتْأِذنُوا َكَمــا اْســَتْأَذَن الَِّذيــَن ِمــْن قـَْبِلِهــْم  اأْلَْطَفــاُل ِمْنُكــُم احْلُُل
ُ َعِليــٌم َحِكيٌم]النــور:59[، كمــا  ُ َلُكــْم آاَيتِــِه َواللَّ ُ اللَّ َكَذلِــَك يـُبــَـنيِّ
جــاء عــن علــي رضــي هللا عنـــه أنَّــُه صلــوات هللا عليــه قــال: ))رُفــع 
القلــم عــن ثاثــة: عــن النائــم حــى يســتيقظ, وعــن الصــي حــى 
يتلــم, وعــن اجملنــون حــى يعقــل(()81(، يقــول اآلمــدي: »اتفــق 
فامهًــا  عاقــًا  ابلغًــا  يكــون  أن  املكلــف  شــرط  أن  علــى  العقــاء 
للتَّكليــف؛ ألنَّ التَّكليــف خطــاب, وخطــاب مــن ال عقــل لــه وال 
فهــم حمــال«، وكذلــك قولــه »وأمــا الصــي املميــز وإن كان يفهــم مــا 
ال يفهمــه غــر املميــز, غــر أنــه أيًضــا غــر فاهــٍم علــى الكمــال مــا 

78 اجلرمية أحكامها العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسامي, عبدالفتاح خضر، ص280.
79 اجلوهرة النرة على خمتصر القدوري, علي بن حممد احلدادي احلنفي, )253/2(. 

80 أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه, كتــاب الطــاق, ابب طــاق املكــره والناســي, )659/1(، حديــث 
رقــم 2043, قــال األلبــاين: حديــث صحيــح. ينظــر: ســنن ابــن ماجــه, حممــد بــن يزيــد؛ ينظــر: صحيــح 

اجلامع الصغر وزايدته, حممد نصر الدين األلباين, )358/1(، حديث رقم 1731. 
81 أخرجه أبو داود يف ســننه, كتاب احلدود, ابب يف اجملنون يســرق أو يصيب حًدا, )141/4(، 

حديــث رقــم 4403, قــال األلبــاين: حديــث صحيــح.
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يعرفــه كامــل العقــل مــن وجــود هللا تعــاىل, وكونــه متكلًمــا خماطبًــا 
عــن هللا  املبلــغ  الصــادق  الرســول  وجــود  ومــن  ابلعبــادة,  مكلًفــا 

تعــاىل, وغــر ذلــك ممــا يتوقــف عليــه مقصــود التكليــف«)82(.
أمــا اجملنــون واملعتــوه فــا يقــوم حبقِّهمــا القصــد اجلنائــي العــام؛ ألنَّ 
خمتاريــن  مدركــني وال  غــر  فهمــا  هبــا،  يعتــد  ال  معيبــة  إرادتيهمــا 
لتصرفاهتمــا؛ ملــا ســبق إيــراده مــن أنَّــُه صلــوات هللا عليــه قــال: »رُفــع 
القلــم عــن ثاثــة: عــن النائــم حــى يســتيقظ, وعــن الصــي حــى 
يتلــم, وعــن اجملنــون حــى يعقــل«)83(، ويقصــد ابجلنــون: »اختــال 
القوة املميزة بني األمور احلســنة والقبيحة املدركة للعواقب, بن ال 
تظهــر آاثرهــا وتتعطــل أفعاهلــا«)84(، كمــا قيــل يف املعتــوه: إنَّــُه مــن 
»اختــل شــعوره, بن كان فهمــه قليــًا, وكامــه خمتِلطًــا, وتدبــره 
فاِســًدا«)85(, وبذلــك ال يصــح إســناد املخالفــة أو اجلرميــة معنــوايًّ 
إىل اجملنــون أو املعتــوه؛ لفقداهنمــا األهليَّــة اجلنائيَّــة الازمــة لقيــام 
احلجــر  بحــكام  أخــل  إذا  للسَّــكران  ابلنســبة  َوهــي  املســؤولية، 
ومــن  شــرًعا،  املعتــرة  اإلرادة  حقــه  يف  حكًمــا  فتتوافــر  الصحــي 
مثَّ ُيســأل جزائيًّــا عــن فعلــه مــى كان تناولــه للمســكر برغبــٍة منــه 
واختيــار، وال يقبــل منــه الدفــع بــزوال عقلــه أثنــاء خمالفتــه ألحــكام 
احلجــر الصحــي؛ ألنَّ زوال عقلــه كان بســببه، وإرادتــه لذلــك، 
خبــاف اجملنــون أو املعتــوه فهمــا لـــم خيتــارا زوال عقليهمــا، بــل كان 
الســكران علــى ســكره  بــل ويعاقــب  آفــٍة مساويــة،  ذلــك بســبب 
بــه؛ ألنَـّـه  فضــًا عــن خمالفتــه ألحــكام احلجــر الصحــي، نكايــًة 

خماطــب بحــكام الشــريعة، الــي حرمــت تنــاول املســكر)86(.
وليــس للباعــث علــى اإلخــال بحــكام احلجــر الصحــي أثــر يف 
قيــام املســؤولية اجلزائيــة علــى الفاعــل أو يف عــدم قيامهــا عليــه، 
فــا أمهيــة بــني أن يكــون ابعــُث الـُمـــخل شــريف كأن خيــرج وهــو 
مصــاب للتنــزه، أو التبضــع، وبــني أن يكــون ابعثــه غــر ذلــك كأن 
يكــون خروجــه ملــكاٍن عــاٍم بقصــد نقــل العــدوى إىل مــن حولــه، 
وحنــو ذلــك, فمســؤولية الـُمـــخل قائمــة يف مجيــع احلــاالت، إال أن 
اجلهــة  عنــد رغبــة  أمهيــة  املخالفــة  ارتــكاب  علــى  الباعــث  ملعرفــة 

املختصــة يف تقديــر جســامة الســلوك، لـــوزن العقوبــة.
ولـمـــا ســبق؛ فإنــه إذا توفــر يف الـــُمخل بحــكام احلجــر الصحــي 
البلــوغ والعقــل واالختيــار والعلــم، كانــت إرادتــه حينئــذ صحيحــًة 
إليــه  معتــرًة شــرًعا ونظامــا، وأمكــن عنــد ذلــك إســناد املخالفــة 
؛ وبذلــك يكــون الركــن املعنــوي يف حقــه مكتمــًا، ومــن مثَّ  معنــوايًّ

82 اإلحكام يف أصول األحكام, علي بن حممد اآلمدي, )150/1 وما بعدها(. 
83 سبق تـخـريـجــــه.

84 رد احملتار على الدر املختار, حممد أمني ابن عابدين, )243/3( 
85 درر احلكام يف شرح جملة األحكام, علي حيدر خواجه أمني, )657/2(. 

86 ينظر: كشف األسرار شرح أصول البزدوي, عاء الدين البخاري, )658/2(. 

يســأل جزائيًّــا عــن إخالــه الــذي وقــع منــه، بعــد التحقــق مــن قيــام 
ركــي اإلخــال، الشــرعي واملــادي، اللذيــن ســبق الــكام عنهمــا 

بدايــة هــذا املبحــث.
ومــى اكتملــت أركان اإلخــال الثَّاثــة علــى حنــو مــا ســبق، أمكــن 
حينئــذ مســاءلة املخــل جزائيًّــا، ومعاقبتــه، إال أن ذلــك ال يكــون 
إال ابلعقوبــة النظاميــة احملــددة، وبواســطة اجلهــة املختصــة إبيقاعهــا، 

وهــذا مــا َســَيأيت الــكام عنــه يف املبحــث اآليت:
المبحــث الثالــث: عقوبــة اإلخــالل بأحــكام الحجــر الصحــي 

والجهــة المختصــة بإيقاعهــا.
بعــد اكتمــال أركان اإلخــال بحــكام احلجــر الصحــي الســابقة 
ال  فإنــه  اإلخــال،  هــذا  عــن  العقوبــة  واســتحقاقه  الفــرد،  حبــق 
يعاقــب إال مبــا هــو منصــوص عليــه مــن عقوبــة حمــددة، وال ُيكــم 
جزائيــة  إجــراءات  وفــق  بذلــك،  املخولــة  اجلهــة  بواســطة  إال  هبــا 
مرســومة نظاًمــا، لذلــك ســأتكلم عــن عقوبــة اإلخــال يف مطلــٍب 
أول، وعــن اجلهــة املختصــة إبيقاعهــا يف مطلــٍب اثٍن، وفــق اآليت:

ــوبة اإلخــالل بأحــكام الحجــر الصحــي  الـمـطـلـــب األول: عـقـ
علــى األفــراد.

العقوبــة هــي: »اجلــزاء املقــرر ملصلحــة اجلماعــة علــى عصيــان أمــر 
الشــارع«)87(، ولتوضيــح عقوبــة اإلخــال بحــكام احلجــر الصحــي 
علــى األفــراد؛ ســأتكلم عنهــا أوال وفــق النظــام الســعودي، مث أبــني 

موقــف الفقــه اإلســامي منهــا اثنًيــا، يف فرعيــني متتابعــني.
علــى  ــي  الصحِّ احلجــر  اإلخــال بحــكام  عـقـــوبة  األول:  الفــرع 

الســعودي. النظــام  يف  األفــراد 
بعد ظهور فايروس كورون يف شهر رجب من العام 1441ه يف 
مجيــع دول العــامل ومنهــا اململكــة العربيــة الســعودية، بــرزت احلاجــة 
املاســة إىل فــرض احلجــر الصحــي علــى األفــراد، وســّن العقــوابت 
الكفيلــة بتحقيــق امتثــال األفــراد ألحــكام احلجــر، وهــذا مــا جــرى 
ابلفعــل يف اململكــة العربيــة الســعودية، فقــد فُــرض احلجــر علــى حنــو 
مــا تقــدم، وُســنَّت العقــوابت الكفيلــة اباللتــزام بحكامــه، حيــث 
أصــدرت وزارة الداخليــة الئحــة )األحــكام والعقــوابت املقــررة حبــق 
ملواجهــة جائحــة  املتخــذة  الوقائيــة  والتدابــر  اإلجــراءات  خمالفــي 
كــورون()88(، فجــاء فيهــا: ]اَثلثًــا: يعاقــب مــن خيالــف تعليمــات 
العــزل واحلجــر الصحــي بغرامــة ال تزيــد علــى 200000 مائــي 
ألــف رايل، أو الســجن ملــدة ال تزيــد علــى مخــس ســنوات، أو 
ابلســجن والغرامــة مًعــا، ويف حالــة تكــرار املخالفــة تتــم مضاعفــة 
العقوبــة املوقعــة يف املــرة الســابقة[، كمــا جــاء يف الائحــة أيًضــا: 

87 التشريع اجلنائي اإلسامي 355. 
88 الئحــة منشــورة بــدون رقــم واتريــخ علــى املوقــع اإللكــرتوين الرمســي لــوزارة الداخليــة الســعودية: 

 /https://www.moi.gov.sa
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املقيمــني يف  مــن  الســابقة  البنــود  مــن  إذا خالــف ألي  ]ســابًعا: 
اململكــة فيتــم إبعــاده عــن اململكــة ومنــع دخولــه هنائيًــا إليهــا بعــد 

تنفيــذ العقوبــة املوقعــة يف حقــه[.
ووفــق هــذه النصــوص يظهــر أن عقوبــة اإلخــال بحــكام احلجــر 
الصحــي هــي إمــا الغرامــة املاليــة أو الســجن، علــى التخيــر، وجيــوز 
أن تكــون العقوبــة هبمــا جمتمعــًة، كمــا يظهــر أن هــذه النصــوص 
العقابيــة نصــت علــى احلــد األعلــى مــن العقوبــة ابلغرامــة املاليــة أو 
الســجن، دون أن تضــع حــدوًدا دنيــا هلــا، وبذلــك يكــون للجهــة 
املختصــة ابحلكــم ســلطة تقديريــة يف خفــض العقوبــة أو الصعــود 
هبــا مبــا ال جيــاوز احلــد األعلــى، حبســب مــا تــراه حمققــا للــردع العــام 
واخلــاص، كمــا جلهــة احلكــم أيًضــا االختيــار مــن بــني العقــوابت 
ذلــك، وإذا كان  احلــال  اقتضــت  إن  بينهــا  اجلمــع  أو  النظاميــة، 
احملكــوُم عليــه ال يمــل اجلنســية الســعودية فحينئــذ ال منــاص وفــق 
ــابقة مــن ترحيلــه إىل بلــده بعــد انقضــاء حمكوميتــه،  النُّصــوص السَّ

إضافــًة إىل منعــه مــن العــودة إىل اململكــة هنائيًّــا.
كمــا يعــد تكــرار اإلخــال بحــكام احلجــر الصحــي وفــق النُّصوص 
النَّظاميــة الســابقة ظرفًــا مشــدًدا جييــز جلهــة احلكــم مضاعفــة العقوبــة 

عــن القــدر الــذي حكمــت بــه يف السَّــابق.
الفرع الثاني: موقف الفقه اإلسالمي من العـقـوبة النظامية.

التعزيريــة  العقــوابت  مــن  الذكــر  ســالفة  النظاميــة  العقــوابت  تعــد 
الــي خيتــص ويل األمــر أو مــن ينيبــه بتحديــد نوعهــا ومقدارهــا، 
املخالفــة،  وجســامة  املخالــف،  حــال  مــن  يظهــر  مــا  حبســب 
والظــروف احمليطــة هبــا، وآاثرهــا الواقعــة علــى اجملتمــع، وللوقــوف 
علــى مــدى موافقــة العقــوابت النظاميــة ســالف الذكــر ألحــكام 

اآليت: وفــق  فقًهــا  عنهــا  ســأتكلم  اإلســامي؛  الفقــه 
1-عقوبة الغرامة المالية.

الغرامــة املاليــة هــي: »مبلــٌغ مــن املــال يكــم علــى اجلــاين بدفعــه 
إىل خزانــة الدولــة«)89(، وقــد جــاء التَّشــريع اإلســامّي بنصــوص 
تــدل علــى مشــروعية الغرامــة املاليــة ابعتبارهــا تعزيــرًا ابملــال، علــى 
خــاف بــني الفقهــاء، ســواء أكان هــذا التعزيــر عــن طريــق أخــذ 
املــال كمــا هــو يف الغرامــة املاليــة أو كان عــن طريــق إتافــه، ألن 
كا األخــذ واإلتــاف متَّحــٌد يف حقيقتهمــا وهــي اإليــام املــايل، 
َــُذوا َمْســِجًدا ِضــرَارًا  ومــن هــذِه النُّصــوص قولــه تعــاىل: َوالَِّذيــَن اختَّ
وَُكْفــرًا َوتـَْفرِيًقــا بــَـنْيَ اْلُمْؤِمنِــنَي َوِإْرَصــاًدا ِلَمــْن َحــاَرَب اللََّ َوَرُســوَلُه ِمــْن 
َيْشــَهُد ِإنَـُّهــْم َلَكاِذبُــوَن   ُ ْســَى َواللَّ قـَْبــُل َولََيْحِلُفــنَّ ِإْن أََرْدَن ِإالَّ احلُْ
ــَس َعَلــى التَـّْقــَوى ِمــْن أَوَِّل  َــًدا َلَمْســِجٌد ُأسِّ ــْم ِفيــِه أَب )107( اَل تـَُق
ــبُّ  ُ يُِ ــُروا َواللَّ ــِه ِفيــِه رَِجــاٌل يُِبُّــوَن َأْن يـََتَطهَّ ــوَم ِفي َــْوٍم َأَحــقُّ َأْن تـَُق يـ

89 يف أصول النِّظام اجلنائي اإلسامي، حممد العوا, ص385.

اللَِّ  ِمــَن  تـَْقــَوى  َعلَــى  بـُنـَْيانَــُه  ــَس  َأسَّ أََفَمــْن   )108( رِيــَن  اْلُمطَّهِّ
َوِرْضــَواٍن َخيــْـٌر أَْم َمــْن َأسَّــَس بـُنـَْيانَــُه َعلَــى َشــَفا ُجــُرٍف َهــاٍر فَانـَْهــاَر 
ُ اَل يـَْهــِدي اْلَقــْوَم الظَّاِلِمــنَي )109( اَل يــَـزَاُل  بِــِه يف َنِر َجَهنَّــَم َواللَّ
ُ َعِليٌم  بـُنـَْيانـُُهُم الَِّذي بـَنـَْوا رِيَبًة يف قـُُلوهِبِْم ِإالَّ َأْن تـََقطََّع قـُُلوبـُُهْم َواللَّ

َحِكيٌم]التوبــة:107،110[.
ففــي هــذه اآليــة قضــى صلــوات هللا عليــه هبــدم املســجِد وحرقــه، 
عقوبــة ألصحابــِه؛ ألهنــم أرادوا ببنائــه تفريــق اجتمــاع املســلمني، 
واإلضــرار والكفــر، حماربــة هلل ورســوله)90(, وبتأمــل حقيقــة اهلــدم 
واحلــرق جنــد أهنــا تعزيــٌر ابملــال عــن طريــق اإلتــاف، وليــس عــن 
طريــق األخــذ كمــا هــو يف الغرامــة املاليــة، بغــر َتفرِيــق بــني اإلتــاف 
واألخــذ يف التعزيــر ابملــال، ألن يف ِكليهمــا حرمــاَن مالــك املــال 
مــن مالــه، فثبــوت مشــروعية التعزيــر املــايل ابإلتــاف دليــل علــى 
مشــروعية التعزيــر املــايل ابألخــذ، بــل إن التعزيــر ابألخــذ يكــون 
أوىل ابملشــروعية؛ ألن التعزيــر ابألخــذ يعــزز املــوارد املاليــة للدولــة، 
عنــه  وجــاء  اإلتــاف؛  خبــاف  عامــة،  مصــاحل  بذلــك  فيتحقــق 
صلــوات هللا عليــه عندمــا ُســئل عــن الثمــر املعلــق أنــه قــال: ))مــن 
أصــاب بفيــه مــن ذي حاجــٍة غــر متخــذ ُخبنــة فــا شــيء عليــه, 
ومــن خــرج منــه بشــيء فعليــه غرامــة مثلْيــِه والعقوبــة, ومــن ســرق 
منــه شــيًئا بعــد أن يؤويــه اجلريــن فبلــغ مثــن اجملــنِّ فعليــه القطــع((

)91(، فقولُــُه صلــوات هللا عليــه صريــٌح يف الداللــة علــى مشــروعية 

التَّعزيــر ابملــال عــن طريــق األخــذ، وهــو مــا نســميه يف وقتنــا احلاضــر 
الغرامــة املاليَّــة.

تعزيــرًا  املاليَّــِة ابعتبارهــا  الغرامــة  أيًضــا علــى مشــروعية  يــدل  وممــا 
ابملــال؛ تعزيــر املمتنــع عــن إخــراج الــزكاة بخــذ شــطر مالــه)92(, 
وكذلــك األمــر بكســر دنن اخلمــر, وحــرق بيــوت اتركــي صــاة 
اجلمعــة واجلماعــة, ومضاعفــة الغــرم علــى ســارق مــا ال قطــع فيــه, 
, وحتريــق  وعلــى كامت الضالَـّـة عــن صاحبهــا, وحتريــق متــاع الغــالِّ
, وقطــع  موســى -عليــه الســام- العجــل، وإلقــاء برادتــه يف اليــمِّ
خنيــل اليهــود إغاظــة هلــم)93(, وغــر ذلــك مــن الوقائــع والشــواهد 
الــي جاءتنــا مــن أفعــال رســولنا صلــوات هللا عليــه وصحابتــه رضــوان 
هللا عليهــم، مــن غــر أن يُنكــر ذلــك أحــد، ومــا هــذا إال دليــل علــى 
تُوقَـّـع علــى املخالفــني  التعزيــر ابملــال كعقوبــة تعزيريــة،  مشــروعية 
والظــروف  فعلهــم  وجســامة  حاهلــم  مــع  يتناســب  الــذي  ابلقــدر 

احمليطــة.
3-عقوبة السجن.

90 ينظر: اجلامع ألحكام القرآن, حممد أمحد القرطي، )253/8(.
91 احلديــُث أخرجــه أبــو داود, كتــاب اللقطــة, ابب التعريــف ابللقطــة, )136/2(, ِبرقــم1710, 

قال األلباين: حديث حسن، ينظر: سنن أيب داود. 
92 ينظر: اإلنصاف، عاء الدين أبو احلسن املرداوي, )189/3(.

93 ينظر: الطرق احلكمية, حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية, )14/1(.
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التَّصــرف  مــن  ومنعــه  الشــخص,  »تعويــق  أنَـّـه:  الســجن  ُعــرَِّف 
بنفســه, ســواًء أكان هــذا يف بيــت أم مســجد أم بتوكيــل نفــس 
اخلصــم أو وكيلــه عليــه, ومازمتــه لــه«)94(، ويطلــق علــى الســجن 
معــى احلبــس)95(, وجــاء يف الداللــة علــى مشــروعيَّته، قولــه تعــاىل: 
اَي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا َشــَهاَدُة بـَْيِنُكــْم ِإَذا َحَضــَر َأَحدَُكــُم اْلَمــْوُت 
ِحــنَي اْلَوِصيَّــِة اثـْنَــاِن َذَوا َعــْدٍل ِمْنُكــْم أَْو آَخــرَاِن ِمــْن َغْرُِكــْم ِإْن أَنـْتُــْم 
َضَربـْتُــْم يف اأْلَْرِض فََأَصابـَْتُكــْم ُمِصيبَــُة اْلَمــْوِت حَتِْبُســونـَُهَما ِمــْن بـَْعــِد 
الصََّاِة فـَيـُْقِسَماِن اِبللَِّ ِإِن اْرتـَبـُْتْم اَل َنْشرَتِي ِبِه مَثًَنا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَب 
َواَل َنْكتُــُم َشــَهاَدَة اللَِّ ِإنَّ ِإًذا َلِمــَن اآْلمثِنَي]املائــدة:106[، يقــول 
القرطــي رمحــه هللا: »... وهــذه اآليــة أصــٌل يف حبــس مــن وجــب 
عليــه احلــق, واحلقــوق علــى قســمني: منهــا مــا يصلــح اســتيفاؤه 
ــًا, فــإن خلــى مــن  ــًا, ومنهــا مــا ال ميكــن اســتيفاؤه إال مؤجَّ معجَّ
عليــه احلــق، وغــاب واختفــى، بطــل احلــق, وتَــِوَي)96(، فلــم يكــن 
بــٌد مــن التوثــق منــه, إمَّــا بعــوض عــن احلــقِّ وهــو املســمى رهنًــا, 
وإمــا بشــخص ينــوب منابــه يف املطالبــة والذِّمــة, وهــو احلميــل)97(, 
وهــو دون األول؛ ألنَـّـه جيــوز أن يغيــب كمغيبــه، ويتعــذر وجــوده 
كتعــذره, ولكــن ال ميكــن أكثــر مــن هــذا, فــإن تعــذرا مجيًعــا مل يبــَق 

إال التوثــق حببســه«)98(.
يت أَيِْتنَي اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا  وقال عزَّ وجلَّ: َوالاَّ
َعَلْيِهــنَّ أَْربـََعــًة ِمْنُكــْم فَــِإْن َشــِهُدوا فََأْمِســُكوُهنَّ يف اْلبـُيُــوِت َحــىَّ 
َسِبيًا]النســاء:15[،  هَلُــنَّ   ُ اللَّ جَيَْعــَل  أَْو  اْلَمــْوُت  يـَتـََوفَّاُهــنَّ 
 ...« اآليــة:  هــذه  تفســر  يف  هللا-  رمحهــم  الفقهــاء-  قــال 
فأمســكوُهنَّيعي احبســوهن يف البيوت يعي يف الســجون, 
وكان هذا يف أول اإلسام, كانت املرأة إذا شهد عليها أربعٌة من 
املســلمني ُعدوٌل ابلزن ُحبســت يف الســجن«)99(، وجاء يف تفســر 
اآليــة أيًضــا: »أمــر هللا تعــاىل إبمســاكهنَّ يف البيــوت, وحبســهنَّ 
فيها يف صدر اإلســام, قبل أن تكثر اجلناة، فلما كثُروا، وُخِشــَي 

ــذ هلــم ســجٌن«)100(. فوهتــم اُتُــِخـ
ِقبــَل  بعــث خيــًا  أنــه  وثبــت عــن رســول هللا صلــوات هللا عليــه 
جنــد, فجــاءت برجــل مــن بــي حنيفــة, يقــال لــه مثامــة ابــن أاثٍل, 
فربطــوه بســارية مــن ســواري املســجد, فخــرج إليــه صلــوات هللا عليــه 
فقــال: ))أطلقــوا مثامــة((, فانطلــق إىل خنــل قريــب مــن املســجد, 

94 الطرق احلكمية, حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية, )89/1(.
95 ينظر: خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبدهللا الرازي، مادة: س ج ن، )143/1(. 

ــِوَي: أي ذهــب فلــم يرجــع. ينظــر: املعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخريــن، مــادة: تــوى،  96 تَـ
ص91. 

97 احلميــل: هــو الكفيــل. ينظــر: اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس، حمّمــد بــن حمّمــد بــن عبدالــرزّاق، 
مادة: َحـمـََل، )346/28(. 

98 اجلامع ألحكام القرآن, حممد أمحد القرطي، )352/6(. 
99 الدر املنثور يف التفسر املأثور, عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي, )456/2(. 

100 أحكام القرآن, حممد بن عبدهللا بن العريب, )461/1(. 

فاغتســل, مث دخــل املســجد, فقــال: أشــهد أن ال إلــه إال هللا وأن 
حممــًدا رســول هللا)101(, فــورد يف احلديــث كلمــة: )الربــط( وهــي 
مبعــى احلبــس, كمــا جــاء يف تفســر احلديــث: »ويف هــذا جــواز 
ربــط األســر وحبســه«)102(، أي: مشــروعية احلبــس والــذي أييت 

مبعــى الســجن.
4-عقوبة اإلبعاد عن البالد.

إبعــاد املخالــف ألحــكام احلجــر الصحــي ممــن ال يمــل اجلنســية 
الســعودية إىل خــارج هــذه البــاد يعــد عقوبــة تعزيريــة حددهــا ويل 
األمــر بنــاء علــى املصلحــة الــي رآهــا وقدرهــا، وعقوبــة اإلبعــاد مل 
تــرد يف الفقــه اإلســامي هبــذا املســمى، ولكنهــا تتَّفــق مــع طبيعــة 
عقوبــة النفــي والتغريــب وحقيقتيهمــا، املعروفَتــني فقهيًّــا، املعترتــَـنْي 
ســواء يف احلــدود أو التعازيــر، حيــث إن اإلبعــاد والنفــي والتغريــب 
أتيت كلهــا مبعــى الطــرد واإلبعــاد واإلخــراج مــن بلــٍد إىل آخــر)103(.

وقــد جــاء يف مشــروعية النفــي والتغريــب عــدة أدلــة مــن الكتــاب 
اللََّ  ُيَارِبُــوَن  الَِّذيــَن  َجــزَاُء  َــا  ِإمنَّ تعــاىل:  قــال  والســنة واإلمجــاع، 
َوَرُســوَلُه َوَيْســَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَســاًدا َأْن يـَُقتَـُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو تـَُقطََّع 
هَلُــْم  َذلِــَك  اأْلَْرِض  ِمــَن  يـُنـَْفــْوا  أَْو  ِخــَاٍف  ِمــْن  َوأَْرُجُلُهــْم  أَْيِديِهــْم 
نـْيَــا َوهَلُــْم يف اآْلِخــَرِة َعــَذاٌب َعِظيٌم]املائــدة:33[،  ِخــْزٌي يف الدُّ
فاآليــة نصــت علــى عقــوابت قطــاع الطــرق، احملاربــني هلل ورســوله 
صلــوات هللا عليــه ، والســاعني يف األرض فســاًدا، ونصــت مــن 
النفــي، فيكــون النفــي عقوبــًة  بــني هــذه العقــوابت علــى عقوبــة 
مشــروعًة معتــرًة يف الــرَّدع والزجــر، وعليــه؛ يكتســب اإلبعــاد ذات 

املشــروعية؛ ألنَـّـه نفــٌي يف حقيقتــه.
وثبــت عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه أنــه قــال: ))والــذي نفســي 
بيده ألقضني بينكما بكتاب هللا جل ذكره، املئة شــاة واخلادم رد 
عليــك، وعلــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب عــام، واغــد اي أنيــس علــى 
امــرأة هــذا فــإن اعرتفــت فارمجهــا، فغــدا عليهــا فاعرتفــت فرمجهــا((

)104(، ففــي هــذا احلديــث أقســم الرســول صلــوات هللا عليــه بن 

يكــم بكتــاب هللا عــز وجــل، مث ذكــر عــدة عقــوابت مــن بينهــا 
عقوبــة التغريــب، وهــذا يــدل علــى مشــروعية احلكــم ابلتغريــب يف 
بعــض اجلرائــم واملخالفــات، فيقــاس علــى ذلــك جــواز اإلبعــاد؛ ألنَّــه 
يف حقيقتــه تغريــب للفــرد عــن البلــد الــذي ارتكــب فيــه املخالفــة.

يف  ُشــرِعا  بــل  فقــط،  احلــدود  يف  والتغريــب  النفــي  ُيشــرع  ومل 
املخالفــات واجلرائــم التعزيريــة أيًضــا، فقــد ُرِوَي عْنــُه صلــوات هللا 

101 صحيــٌح أخرجــه البخــاري، كتــاب الصــاة, ابب االغتســال إذا أســلم وربــط األســر أيًضــا يف 
املســجد, )99/1( برقــم: 462.

102 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي, )87/12(. 
103 ينظر: لسان العرب، البن منظور،  مادَّة ب ع د، )639/1(.

ابلــزن,  االعــرتاف  احلــدود, ابب  كتــاب  البخــاري يف صحيحــه,  أخرجــه  احلديــُث صحيــٌح   104
)167/8(, برقم: 6827. 
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عليــه أنــه نفــى هيتًــا وماتًعــا ومهــا خمنثــان كان ابملدينــة)105(، كمــا 
نفــى عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنـــه نصــر بــن حجــاج مــن املدينــة 
خشــية افتتــان النســاء جبمالــه)106(، فهــذه الوقائــع والشــواهد تــدل 
علــى مشــروعية توقيــع عقوبــة اإلبعــاد علــى مــن مل تقــع منهــم كبــرة، 
يقــول ابــن تيميــة: »وقــد كان عمــر رضــي هللا عنـــه ملــا كثــر الشــرب، 

زاد فيــه النفــي وحلــق الــرأس مبالغــة يف الزجــر عنــه«)107(.
ويقــول اخلطيــب الشــربيي: » فــإن مــن أنــواع التعزيــر النفــي كمــا 
ثبــت يف  وقــد  األم،  عليــه يف  ونــص  الــزن،  حــد  ذكــره يف ابب 
قــال:  أنــه  البكــري  عــن  وجــاء  املخنثــني«)108(،  نفــي  احلديــث 
بلــده)109(. عــن  وابلتغريــب  والتوبيــخ  ابحلبــس  التعزيــر  ويصــل 

فــإذا أجــاز بعــض الفقهــاء التعزيــر بتغريــب اإلنســان عــن بلــده الــذي 
ينتمــي إليــه، فجــواز إبعــاد املخــل بحــكام احلجــر الصحــي الــذي 
ال ينتمــي إىل اجلنســية الســعودية إىل بلــٍد ينتمــي إليــه يعــد جائــزًا 

مــن ابب أوىل.
وروى ابــن قدامــة: »ُروَي أن معــن بــن زائــدة، عمــل خامتًــا علــى 
نقش خامت بيت املال، مث جاء به صاحب بيت املال، فأخذ منه 
مــاال، فبلــغ عمــر رضــي هللا عنـــه فضربــه مائــة، وحبســه، فكلــم فيــه، 
فضربــه مائــة أخــرى، فكلــم فيــه مــن بعــد، فضربــه مائــة ونفــاه«)110(، 
ولــو مل يكــن النفــي الــذي أييت مبعــى اإلبعــاد كمــا تقــدم مشــروًعا ملــا 
قضــى بــه عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنـــه، وفعلــه رضــي هللا عنـــه 

فعــل صحــايبِّ يعــدُّ مصــدرًا تشــريعيًّا.
وأقــوال يف  نصــوص شــرعية وشــواهد  مــن  مــا ســبق  علــى  وبنــاًء 
النفــي والتغريــب يتضــح أن اإلبعــاد ال خيتلــف عــن ماهيــة النفــي 
والتغريــب، وأنــه عقوبــة تعزيريَّــة مشــروعة علــى الراجــح، يطبقهــا ويل 
األمــر فيمــا يــراه مــن املخالفــات أو اجلرائــم، ابلطريقــة الــي يراهــا 

حمققــة للصــاحل العــام.
ومــا ذكرتــه مــن صــور للنفــي ليســت علــى ســبيل احلصــر، بــل جيــوز 
لــويل األمــر أو مــن يُنيبــه فــرض هــذه العقوبــة يف كل املخالفــات الــي 
تقتضيهــا املصلحــة، وكانــت أجــدى وأنفــع يف ردع اجلنــاة وزجرهــم.

ويف ختــام هــذا الفــرع يتَّضــُح أن عقوبــة الغرامــة ماليــة والســجن 
واإلبعــاد هــي عقــوابت نظاميــة، جــاء الفقــه اإلســامي مبــا يــدل 
النظاميــة،  املخالفــات  هبــا يف  احلكــم  وجــواز  مشــروعيتها،  علــى 
ومنـَْهــا مــا يتعلــق ابإلخــال بحــكام احلجــر الصحــي علــى األفــراد، 

105 ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر، )334/9(. 
106 ينظر: الطرق احلكمية, حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية, )17/1(.

107 السياسة الشرعية يف إصاح الراعي والرعية، تقي الدين أبو العباس ابن تيمية، ص85. 
108 مغي احملتاج، ِلشمس الدين حممد الشربيي، )524/5(.

املشــهور ابلبكــري،  بكــر حممـــد  أبــو  املعــني،  فتــح  ألفــاظ  الطالبــني علــى حــل  إعانــة  ينظــر:   109
 .)190/4(

110 املغي، موفق الدين الشهر اببن قدامة املقدسي، )177/9(.

بــل إن أحــكام السياســة الشــرعية تقتضــي ضــرورة ســّن مثــل هــذه 
العقــوابت محايــًة للنظــام الصحــي العــام.

مــن  أليٍّ  الصحــي  احلجــر  بحــكام  املخــل  اســتحقاق  أن  إالَّ 
العقــوابت النظاميَّــة ســالفة الذكــر ال خُيــول احلكــم هبــا عليــه إال 
بواســطة اجلهــة املختصــة ابحلكــم هبــا، وإال كاَن القــراُر القاضــي هبــا 
مشــواًب قابــًا لإلبطــال، وهــذا مــا ســيأيت الــَكاُم عنــه يف املطلــب 

اآليت:
المطلــب الثانــي: الجهــة المختصــة بتوقيــع عقوبــة اإلخــالل 

بأحــكام الحجــر الصحــي علــى األفــراد.
الــدورايت األمنيــة مبهمــة  امليدانيــة مثــل  ختتــص اجلهــات األمنيــة 
ضبــط خمالفــي أحــكام احلجــر الصحــي، كمــا خيتــص بذلــك أيًضــا 
احملــات  مثــل  اخلــاص  القطــاع  منشــآت  علــى  املشــرفة  اجلهــات 
عنــد  اجلهــات  هــذه  علــى  وجيــب  وحنوهــا،  واألســواق  التجاريــة 
ضبــط املخالفــني أن حتــرر حمضــرًا بضبــط املخالفــة، متهيــًدا إلحالتــه 
إىل وزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه الختــاذ مــا يلــزم نظاًمــا بشــأن 

املخالفــة)111(.
وبعــد ضبــط املخالفــة وإحالتهــا إىل وزارة الداخليــة يتــوىل النظــر يف 
املخالفــة واحلكــم فيهــا وزيــر الداخليــة بقــرار يصــدر عنــه، أو يصــدر 
عمــن يفوضــه هبــذه الصاحيَّــة، وذلــك إذا كانــت العقوبــة املناســبة 
للمخالفــة هــي الغرامــة املاليَّــة واإلبعــاد)112(، فليــس لوزيــر الداخليــة 
وال مــن يفوِّضــه صاحيــة توقيــع غــر هاتــني العقوبتــني علــى خمالفــي 

أحــكام احلجــر الصحــي. 
أما إن كانت العقوبة املناســبة اِبلســجن وفق تقدير وزارة الداخلية 
فيحــال املخالِــف حينئــذ إىل النيابــة العامــة)113(، ومــن مثَّ تقــوم هــي 
ابلتحقيــق مــع املتهــم وتتخــذ قرارهــا بعــد ذلــك إمــا حبفــظ األوراق 
أو  الصحــي)114(،  احلجــر  أحــكام  مبخالفــة  االهتــام  توجــه  لعــدم 
إبحالــة املخالــف إىل احملكمــة اجلزائيــة أو احملكمــة العامــة يف البلــد 
الــذي ليــس فيــه حمكمــة جزائيــة يف حــال رأت النيابــة العامــة توِجيــه 

االهتــام للمخالــف)115(.
وقــد نصــت الائحــة علــى جلنــة أو أكثــر ُتشــكل بقــرار مــن وزيــر 
العــدل، تتكــون مــن ثاثــة مــن املختصــني مــن الشــريعة واألنظمــة، 
الغرامــة  عقوبــة  حبقهــم  الصــادر  تظلمــات  يف  ابلنظــر  ختتــص 
املاليــة)116(، وذلــك خــال مــدة ال يتجــاوز أقصاهــا عشــرة أايم 

املــادة 14، الئحــة )األحــكام والعقــوابت املقــررة حبــق خمالفــي اإلجــراءات والتدابــر  111 ينظــر: 
الوقائيــة املتخــذة ملواجهــة جائحــة كــورون(، الئحــة صــادرة عــن وزارة الداخليــة، منشــورة علــى املوقــع 

اإللكــرتوين الرمســي لــوزارة الداخليــة الســعودية.
112 ينظر: املادة 9، املرجع السابق.

113 ينظر: املادة 10، املرجع السابق.
املــادة 124، نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الصــادر ابملرســوم امللكــي رقــم م/2 واتريــخ  114 ينظــر: 

 .1435/1/22
115 ينظر: املواد 128 و 129، املرجع السابق.

116 ينظر: املادة 11، الئحة )األحكام والعقوابت املقررة حبق خمالفي اإلجراءات والتدابر 
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إبــاغ احملكــوم عليــه بعقوبــة الغرامــة املاليــة، ويكــون  مــن اتريــخ 
القطعيــة ال  التظلــم هنائِيًّــا مكتســَب  املتخــذ بشــأن  اللجنــة  قــرار 
الائحــة  ُتدِخــل  ومل  أخــرى)117(،  جهــة  أيَـّـة  أمــام  الطعــن  يقبــل 
مــن  التظلــم  النظــر يف  التظلمــات صاحيــة  جلنــة  اختصــاص  يف 
عقوبــة اإلبعــاد، ويبــدو أن ذلــك ملــا للدولــة مــن ســيادة وســلطة 
تقديريــة يف إبعــاد األجانــب عــن أراضيهــا ملصلحــة تقدرهــا، ومبــا 
أن القــرارات العقابيــة الصــادرة عــن وزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه 
يكــون  أن  مــن األفضــل  فــإن  إداريــة؛  قــرارات  تعــد يف حقيقتهــا 
التظلــم منهــا أمــام القضــاء اإلداري، وليــس أمــام اللجنــة املشــكلة 
املختــص ابلنَّظــر  هــو  القضــاء اإلداري  العــدل، ألن  بقــرار وزيــر 
يف تظلمــات األفــراد مــن القــرارات اإلداريــة، وطلــب إلغائهــا)118(، 

عنهــا)119(. ابلتعويــض  َوخَيتــصُّ كذلــك 
الخاتمة.

يف ختــام هــذا البحــث؛ أخلــُص إىل بعــض النتائــج والتَّوصيــات 
النحــو اآليت:- علــى 

أوًل: أهم النَّتائج:
1- ســبق التَّشــريِع اإلســاميِّ إلــى رعايــة مصالــح العبــاد والبــاد، 
اإلجــراءات  مــن  الصحــّي  فالحجــر  عنهــم،  المفاســد  وَدرِء 
المصلحيــة الوقائيــة التــي طبقهــا الرســول صلــوات اللــه عليــه قبــل 
التــي  أن تعرفهــا القوانيــن الوضعيَّــة المعاصــرة، ومــن اإلجــراءات 
الدولــة  شــؤون  إدارة  فــي  الشــرعية  السياســة  أحــكام  تقتضيهــا 

األمــر. لولــي  المخولــة  ورعاياهــا، 
حــي هــو: مخالفــة الفــرد للقــرار  2- اإلخــال بأحــكام الحجــر الصِّ
الصــادر عــن الجهــة المختصــة، القاضــي بعــدم انتقــال المصــاب 
 ، أو المشــتبه بإصابتــه بمــرض معــٍد، مــن مــكان محــدَّد خــاصٍّ

لفتــرة محــددة، لمواجهــة انتشــار العــدوى بيــن األفــراد.
وقواعــد  اإلســاميِّ  التَّشــريِع  مــع  الســعودي  النِّظــام  اتفــاق   -3
السياســة الشــرعية، بفرضــه الحجــر الصحــّي علــى األفــراد، وســّن 

العقوبــات الكفيلــة بامتثالهــم مــا قضــى بــه.
4- وفــاء المملكــة العربيــة الســعودية بتطلعــات المجتمــع الدولــي 
الصحــّي  األمــن  وتعزيــز  فايــروس كورونــا  بمكافحــة  المتعلقــة 
العالمــي، مــن خــال فــرض مجموعــة مــن اإلجــراءات االحترازيــة.

5- موجبــات فــرض الحجــر الصحــّي تتمثــل فــي حمايــة النفــس 
والمــال وهمــا مــن َمقاصــد التَّشــريِع اإلســامّي.

6- يتنوع الحجر الصحي من حيث المحل إلى: حجر صحي 

الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورون(.
117 ينظر املادة 12، املرجع السابق.

118 ينظــر: الفقــرة ب، املــادة 13، نظــام ديــوان املظــامل الصــادر ابملرســوم امللكــي رقــم م/78 واتريــخ 
 .1428/9/19

119 ينظر: الفقرة ج، املادة 13، املرجع السابق. 

، كمــا يتنــوع الحجــر الصحــي البشــري  ، وبشــريٍّ ، وزراعــيٍّ حيوانـــيٍّ
مــن حيــث جهــة إقامــة المســتهدفين بأحكامــه إلــى: حجــر صحــي 

مؤسســي، وحجــر صحــي غيــر مؤسســي.
7- مــن خصائــص الحجــر الصحــي أنــه إجــراٌء مصلحــٌي وقائــٌي 

مؤقــٌت.
الصحــي  الحجــر  بأحــكام  إخالــه  عنــد  الفــرد  ُيســأل  ال   -8
المفــروض علــى األفــراد إالَّ بعــد أن َتقــوم ِفيــِه ثاثــة أركان:  ركــٍن 

معنــوي. َوثالــٍث   ، مــاديٍّ ، وآخــر  شــرعيٍّ
9- عقوبــة اإلْخــال بأحــكام الحجــر الصحــي المفــروض علــى 
األفــراد تعزيريــة، متــروٌك تقديرهــا لولــي األمــر، تتمثــل فــي: الغرامــة 
الماليــة بمــا ال يزيــد عــن مائتــي ألــف ريــال، أو الســجن مــدة ال 
البــاد إذا كان  تزيــد عــن ســنتين، أو بهمــا مًعــا، واإلبعــاد عــن 

المخالــف مقيًمــا ليــس ســعوديًّا.
10- تُوقــع عقوبــة الغرامــة املاليــة أو اإلبعــاد خــارج البــاد بقــرار 

ــأن. يصــدر عــن وزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــُه يف الشَّ
11- تُوقــع عقوبــة الســجن حبكــمٍ قضائــيٍّ يصــدر عــن احملكمــة 

اجلزائيَّــة بعــد اكتســابه القطعيَّــة.
12- التظلــم مــن قــرار عقوبــة الغرامــة الماليــة يكــون أمــام اللجنــة 
المــادة:  فــي  عليهــا  المنصــوص  العــدل  وزيــر  بقــرار  المشــكلة 
11 مــن الئحــة )األحــكام والعقوبــات المقــررة بحــق مخالفــي 
اإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة المتخــذة لمواجهــة جائحــة كورونــا(.

ثانيا: أبرز التوصيات.
الصحــّي  احلجــر  بحــكام  خاصــة  مســتقلة  الئحــة  إصــدار   -1
واملســتهدفني  ومدتــه،  أحوالــه،  تنظــم  األفــراد  علــى  املفــروض 
بحكامــه، واجلهــات املعنيــة بــه، والعقــوابت املقــررة علــى خمالفــة 
أحكامــه، ومــا إىل ذلــك، فمثــل هــذه الائحــة ال تقــل أمهيــة عــن 
الائحــة التنفيذيــة لنظــام احلجــر البيطــري الصــادرة ابلقــرار الــوزاري 

1427/2/15ه. واتريــخ   9318 رقــم 
نظــام  فــي  عليهــا  المنصــوص  التَّنفيذيــة  الَّائحــة  إصــدار   -2
حيــة فــي منافــذ الدخــول الصــادر بالمرســوم الملكــي  المراقبــة الصِّ

1433/8/7ه. وتاريــخ  م/47  رقــم  الكريــم 
المنصــوص  العــدل،  وزيــر  بقــرار  المشــكلة  اللجنــة  إلغــاء   -3
عليهــا فــي المــادة 11 مــن الئحــة )األحــكام والعقوبــات المقــرَّرة 
بحــق مخالفــي اإلجــراءات والتَّدابيــر الوقائيَّــة المتخــذة لمواجهــة 
جائحــة كورونــا(، اكتفــاًء باختصــاص الَقضــاء اإلداري بالنظــر فــي 
تظلمــات األفــراد مــن القــرارات اإلداريَّــة، علــى اعتبــار أن مايصــدر 
عــن وزارة الداخليــة مــن عقوبــة إنمــا هــو فــي حقيقتــه قــرار إداري 

يجــوز التظلــم منــه أمــام القضــاء اإلداري وفــق نظامــه الخــاص.
4- َيحُســن وضــع حــدٍّ أدنــى مــن عقوبــة الغرامــة الماليَّــة بقــدر 
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خمســة آالف ريــال، انســجاًما مــع جســامة الضــرر الواقــع علــى 
الحجــر  أحــكام  مخالفــة  عــن  الناشــئ  العــام،  الصحــي  النظــام 

األفــراد. علــى  المفــروض  الصحــي 
5- إضافــة عقوبــة )الجلــد( للمخالــف إذا ثبــَت أنَّ باعثــه علــى 
حــي تعمــد إفشــاء المــرض المعــدي  اإلخــال بأْحــكام الَحجــر الصِّ

واإلضــرار بالنظــام الصحــي العــام.

قائمة المصادر والمراجع.

- إجــراءات احلجــر الصحــي املؤسســي املنشــورة علــى املوقــع الرمســي 
هليئــة الصحــة العامــة.

- األحــكام الســلطانية والــوالايت الدينيــة، أبــو احلســن علــي املــاوردي، 
دار احلديــث للنشــر، القاهــرة، د ط.

- األحــكام العامــة للنظــام اجلنائــي يف الشــريعة اإلســامية والقانــون، 
طبعــة  اجلامعيــة،  املطبوعــات  دار  الصيفــي،  مصطفــى  عبدالفتــاح 

2010م.

- أحــكام القــرآن, حممــد بــن عبــدهللا بــن العــريب، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت, الطبعــة الثالثــة 1424ه.

بــن حممــد اآلمــدي, حتقيــق  - اإلحــكام يف أصــول األحــكام, علــي 
د ط. بــروت،  اإلســامي،  املكتــب  عفيفــي,  عبدالــرزاق 

-إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل, حممــد نصــر الديــن 
األلبــاين, املكتــب اإلســامي, بــروت, الطبعــة الثانيــة 1405ه.

- األشــباه والنظائــر، اتج الديــن عبدالوهــاب الســبكي، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، الطبعــة األوىل 1411هـــ.

- األشــباه والنظائــر، زيــن الديــن بــن إبراهيــم ابــن جنيــم، دار الكتــب 
1419هـــ. الطبعــة األوىل  بــروت،  العلميــة، 

- األشــباه والنظائــر، عبدالرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، الطبعــة األوىل 1411هـــ.

- إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني، أبو بكر حممـــد املشهور 
ابلبكري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 1418.

- اإلنصــاف، عــاء الديــن أبــو احلســن املــرداوي, دار إحيــاء الــرتاث 
العــريب, بــروت, الطبعــة الثانيــة.

- أنــوار الــروق يف أنــواء الفــروق، أبــو العبــاس شــهاب الديــن القــرايف، 

دار عــامل الكتــب للنشــر، د ط.

العلميــة،  الكتــب  دار  الكاســاين،  الديــن  عــاء  الصنائــع،  بدائــع   -
1406هـــ. الثانيــة  الطبعــة  بــروت، 

- اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس، حمّمــد بــن حمّمــد بــن عبدالــرزّاق، 
حتقيــق جمموعــة مــن طلبــة العلــم، دار اهلدايــة، د ط.

- تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد الهيتمــي، 
المكتبــة التجاريــة الكبــرى، مصــر، د ط، نشــر عــام 7531.

- هتذيــب اللغــة، حممــد أمحــد األزهــري، حتقيــق: حممــد عــوض مرعــب، 
دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــروت، الطبعــة األوىل 2011م.

- جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن، حممــد الطــري، حتقيــق أمحــد حممــد، 
مؤسســة الرســالة، الطبعــة األوىل 1420هـــ.

- اجلامــع املســند الصحيــح، حممــد بــن إمساعيــل البخــاري، حتقيــق حممــد 
زهــر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة األوىل 1422ه.

- اجلامــع ألحــكام القــرآن, حممــد أمحــد القرطــي، حتقيــق أمحــد الــردوين 
وآخــرون، دار الكتــب املصريــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة 1384ه.

- جرائــم التعزيــر املنظمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، فتــوح عبــدهللا 
الشــاذيل، مكتبــة الرشــد، الــرايض، الطبعــة الثالثــة 1437ه.

- اجلرميــة أحكامهــا العامــة يف االجتاهــات املعاصــرة والفقــه اإلســامي، 
عبدالفتــاح خضــر، مطبعــة معهــد اإلدارة العامــة، د ط.

- مجهــرة اللغــة، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن األزدي، حتقيــق رمــزي منــر، 
دار العلم للمايني، بروت، الطبعة األوىل 1987م.

احلــدادي  بــن حممــد  القــدوري, علــي  النــرة علــى خمتصــر  - اجلوهــرة 
1322ه. األوىل  الطبعــة  اخلريــة,  املطبعــة  احلنفــي، 

- الــدر املنثــور يف التفســر املأثــور, عبدالرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي، 
دار الفكــر, بــروت، د ط.

- درر احلــكام يف شــرح جملــة األحــكام, علــي حيــدر خواجــه أمــني، دار 
اجليل, الطبعة األوىل 1411ه.

- رد احملتــار علــى الــدر املختــار, حممــد أمــني ابــن عابديــن، دار الفكــر، 
بــروت, الطبعــة الثانيــة 1412ه.

- الرقم املوحد لوزارة الصحة السعودية 937.

االجتماعــات  حريــة  ممارســة  جمــال  يف  اإلداري  الضبــط  ســلطات   -
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العامــة، حممـــد أمحــد الســيد، رســالة دكتــوراه مقدمــة إىل كليــة احلقــوق 
جبامعــة عــني مشــس عــام 1414هـــ.

- ســنن ابــن ماجــه, حممــد بــن يزيــد, حتقيــق حممــد فــؤاد عبدالباقــي، 
حكــم علــى أحاديثــه وآاثره حممــد نصــر الديــن األلبــاين, دار إحيــاء 

احللــي، د ط. العربية-فيصــل  الكتــب 

- ســنن أيب داود، ســليمان السجســتاين, حتقيــق حممــد حميــي الديــن، 
املكتبــة العصريــة، بــروت، د ط.

- ســنن الدارقطــي, علــي بــن عمــر الدارقطــي, حتقيــق شــعيب األرنــؤوط 
وآخرون, مؤسســة الرســالة, بروت, الطبعة األوىل 1424ه.

أبــو  الديــن  تقــي  والرعيــة،  الراعــي  إصــاح  يف  الشــرعية  السياســة   -
العربيــة  الشــؤون اإلســامية ابململكــة  تيميــة، نشــر وزارة  ابــن  العبــاس 

.1418 األوىل  الطبعــة  الســعودية، 

نســيبة  التكليفــي،  الشــرعي  احلكــم  يف  وأثرهــا  الشــرعية  السياســة   -
1433ه. األوىل  الطبعــة  النــوادر،  دار  البغــا،  مصطفــى 

- شــرح األحــكام العامــة يف قانــون العقــوابت دراســة مقارنــة، كامــل 
الســعيد، دار الثقافة للنشــر والتوزيع، عّمان، الطبعة الثالثة 1432ه.

- شــرح قانــون العقــوابت – القســم العــام، حممــود جنيــب حســي، دار 
املطبوعــات اجلامعيــة، الطبعــة الثامنــة 2018م.

- شــرح قانــون العقــوابت القســم العــام- النظريــة العامــة للجرميــة، حممــد 
صبحــي جنــم، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الطبعــة األوىل 

2000م.

- الصحــاح واتج اللغــة وصحــاح العربيــة، إمساعيــل محــاد اجلوهــري، 
حتقيــق أمحــد عبدالغفــور، دار العلــم للمايــني، بــروت، الطبعــة الرابعــة 

1407هـــ.

األلبــاين،  الديــن  نصــر  حممــد  وزايدتــه,  الصغــر  اجلامــع  صحيــح   -
ط. د  بــروت،  اإلســامي,  املكتــب 

- ضوابــط واشــرتاطات احلجــر الصحــي املنشــورة يف املوقــع الرمســي هليئــة 
الصحــة العامــة.

- الطــب النبــوي، حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة، دار اهلــال 
بــروت، د ط. للنشــر، 

- الطــرق احلكميــة, حممــد بــن أيب بكــر ابــن القيــم اجلوزيــة, مكتبــة دار 
البيــان، د ط.

- العــني، أبــو عبدالرمحــن اخلليــل البصــري، حتقيــق مهــدي املخزومــي 
وآخريــن، دار ومكتبــة اهلــال.

- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، أمحــد بــن علــي بــن حجــر، دار 
املعرفــة، بــروت، طبعــة 1379.

- يف أصــول النِّظــام اجلنائــي اإلســامي، حممــد العــوا, دار هنضــة مصــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع, الطبعــة الثالثــة 2007م.

- قانــون العقــوابت النظريــة العامــة للجرميــة، علــي حممــود علــي، أكادميية 
شرطة ديب، الطبعة الثانية 1429ه.

- الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة، يوســف بــن عبــدهللا القرطــي، حتقيــق 
حممــد ولــد ماديــك املوريتــاين، مكتبــة الــرايض احلديثــة، الــرايض، الطبعــة 

الثانيــة 1400هـــ.

بــن قدامــة, دار الكتــب  الــكايف، موفــق الديــن أيب حممــد عبــدهللا   -
1414ه. األوىل  الطبعــة  العلميــة, 

البخــاري,  الديــن  عــاء  البــزدوي,  أصــول  شــرح  األســرار  - كشــف 
حتقيــق عبــد هللا حممــود, دار الكتــب العلميــة, بــروت, الطبعــة األوىل 

1418هـــ.

- كفايــة األخبــار يف حــل غايــة االختصــار، أبــو بكــر بــن حممــد بــن 
عبداملؤمــن، حتقيــق علــي عبداحلميــد وحممــد وهــي، دار اخلــر للنشــر، 

1994ه. األوىل  الطبعــة 

- الئحة )األحكام والعقوابت املقررة حبق خمالفي اإلجراءات والتدابر 
الوقائيــة املتخــذة ملواجهــة جائحــة كــورون(، صــادرة عــن وزارة الداخليــة، 

منشــورة علــى املوقــع اإللكــرتوين الرمســي لــوزارة الداخليــة الســعودية.

- لسان العرب، البن منظور, دار صادر، الطبعة الثالثة 1414ه.

- جممــع األهنــر يف شــرح ملتقــى األحبــر، عبدالرمحــن بــن حممــد أفنــدي، 
دار إحيــاء الــرتاث العــريب، د ط.

حتقيــق  تيميــة,  بــن  العبــاس  أيب  الديــن  لتقــي  الفتــاوى,  جممــوع   -
1416ه. طبعــة  فهــد,  امللــك  جممــع  حممــد,  عبدالرمحــن 

- اجملمــوع شــرح املهــذب، أبــو زكــراي حميــي الديــن النــووي، دار الفكــر، 
د ط.

- خمالفــة حظــر التَّجــوُّل يف النظــام الســعودي دراســة أتصيليــة مقارنــة، 
للنشــر مبجلــة  الســلمي، حبــث حمّكــم مقبــول  بــن رزق هللا  د. حممـــد 

جامعــة الطائــف للعلــوم اإلنســانية.
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الــرازي، حتقيــق يوســف  أبــو عبــدهللا  - خمتــار الصحــاح، زيــن الديــن 
الشــيخ حممــد، نشــر املكتبــة العصريــة ودار النموذجيــة، بــروت، الطبعــة 

1420ه. اخلامســة 

- املســتصفى، حممد الغزايل، حتقيق حممد عبدالســام عبدالشــايف، دار 
الكتب العلمية، الطبعة األوىل 1413.

- املســند الصحيــح املختصــر, مســلم بــن احلجــاج, حتقيــق حممــد فــؤاد 
عبدالباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب, بــروت، د ط.

- مســند الفــاروق أمــر املؤمنــني عمــر، إمساعيــل بــن عمــر الدمشــقي, 
حتقيــق د. عبداملعطــي قلعجــي, دار الوفــاء, املنصــورة, الطبعــة األوىل 

1411هـــ.

- مشــارق األنوار على صحاح اآلاثر، عياض موســى الســبي، املكتبة 
العتيقــة ودار الــرتاث، د ط.

- املعجم القانوين رابعي اللغة, عبدالفتاح مراد, د ط، د ت.

- املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرين، دار الدعوة، د ط.

- معجــم مصطلحــات الشــريعة والقانــون, عبدالواحــد كــرم, مكتبــة دار 
الثقافــة للنشــر والتوزيــع, الطبعــة الثانيــة 1418ه.

- معجــم مقاييــس اللغــة، أمحــد بــن فــارس الــرازي, حتقيــق عبدالســام 
حممــد هــارون، دار الفكــر، طبعــة عــام 1399ه.

-مغــي احملتــاج، ِلشــمس الديــن حممــد الشــربيي، دار الكتــب العلميــة، 
الطبعــة األوىل 1415ه.

-املغــي، موفــق الديــن الشــهر اببــن قدامــة املقدســي، مكتبــة القاهــرة، 
طبعــة 1388هـــ.

- املمتــع يف القواعــد الفقهيــة، مســلم الدوســري، دار زدين للطباعــة 
1428ه. األوىل  الطبعــة  الــرايض،  والتوزيــع،  والنشــر 

- املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج للنــووي، دار إحيــاء الــرتاث 
العــريب، بــروت, الطبعــة الثانيــة 1392ه.
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