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 الملخص 

التشر�ع اإلسالمي أال وهي مسألة  �ن مسائل العصر الحدیث وعالقتها  تحدثت هذه الدراسة عن مسألة هامة م

المستجد   �ورونا  فیروس  أهم  19جائحة  و��ان  الجائحة،  �مصطلح  العالقة  ذات  واأللفاظ  الصلة،  ذات  والمصطلحات   ،

ئي واالستن�اطي، وهذه ت�اع المنهجین االستقراامجتمع، وذلك �الفرد وال  فينفس�ة والسلو��ة لهذه الجائحة  اآلثار السلب�ة ال 

المقصود  تناولت   ( دراسة مقاصد�ة إسالم�ة  المستجد  فیروس �ورونا  لجائحة  النفس�ة  اآلثار  �عنوان:(  الموسومة  الدراسة 

لنشأة وظهور  التار�خي  ال�عد  الدالة على الضرورة والضرر، ثم بینت الدراسة  �الجائحة والنازلة والضرورة وجم�ع األلفاظ 

، وض�ط  موضوع الدارسة �أهم القواعد الفقه�ة ذات الصلة،  و��ان العالقة بین مقاصد المكلفین والمقاصد الجوائح والنوازل

تم     والمنهج   لها  التار�خي  والتأصیل  تطوره  ومراحل  الصلة  ذات  واأللفاظ  وطب�عتها  الجوائح  �حق�قة  التعر�فالشرع�ة، حیث 

 النفسي،  والمرض  النفس�ة  الصحة  مع  التعامل  في  والعمل�ة  العلم�ة  هجوالمنا  خطورتها،  ومدى  معها  التعامل  ك�ف�ة  في  الشرعي

المناسب توظ�ف هذ   ناوقد رأی  وخطواتها،  العالج  ومنهج�ة  ا الظروف الطارئة، واألزمة المحدقة من خالل ر�طه  هأنه من 

وذلك من أجل   ؛م �له�موضوع طبي علمي یتعلق �اآلثار النفس�ة واالضطرا�ات الناتجة عن هذه الجائحة التي غزت العال

 . الضرورة  –�ورونا    –األمراض النفس�ة  –النازلة   –كمال الصورة، واتضاح الرؤ�ة. الكلمات المفتاح�ة : الجائحة  إ
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Abstract 

This study dealt with an important issue of the modern era and its relationship in Islamic 

legislation, namely, the issue of the emerging COV pandemic 19, the relevant terms, the 

terms related to the term pandemic, and the most important negative psychological and 

behavioral effects of this pandemic on the individual and society, by following the inductive 

and inferstive approaches, and this study tagged : (Corona Pandemic and its psychological 

effects : Islamic legitimacy study) addressed what is meant by pandemic and Updates and 

necessity and all the words indicating necessity and harm, then the study showed the 

historical dimension of the emergence of pandemics and coming down. 

The subject of the study was adjusted to the most important relevant jurisprudence rules, and 

the relationship between the purposes of the officials and the legitimate purposes was 

defined, where the truth of the pandemics and their nature and the relevant words and stages 

of its development and historical rooting and the legitimate approach in how to deal with 

them were introduced. The seriousness of it, the scientific and practical approaches in 

dealing with mental health and mental illness, the methodology and steps of treatment 

and I have seen that it is appropriate to employ this emergency circumstances, and 

the crisis that is presented by linking it to a scientific medical topic related to the 

psychological effects and disorders resulting from this pandemic that invaded the whole 

world in order to complete the picture, and clarify the vision 

Keywords: Pandemic- Updates - Mental Illness - Corona - Necessity 

 المقدمـــــــــــة 

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آله وصح�ه أجمعین، هذه الدراسة هي محاولة لتسل�ط    

وف بین[ المطلوب والمرغوب والممكن ] في الظروف العاد�ة، والظر الضوء على التشر�ع اإلسالمي المتوازن الذي جمع  

 .الحالة النفس�ة للفرد وعالجاتها في ضوء مقاصد وقواعد الشر�عة اإلسالم�ة  فياالستثنائ�ة، و��ان آثارها  

 مشكلة الدراسة وأسئلتها ومحدداتها: 

 األسئلة اآلت�ة:  عنبرز مشكلة الدراسة في اإلجا�ة  ت    

عن   .1 تطورها  السؤال  مراحل  هي  وما  خاص،  �شكل  المستجد  �ورونا  جائحة  وماه�ة  عموما،  الجوائج  ماه�ة 

وخطورتها، وما هي آل�ة التعامل معها �ظرف استثنائي، وما هي ضوا�طها، وما هي مراحل تطور الفیروس، وما  

 هي أهم اللقاحات المكتشفة لهذا الفیروس الجدید ومدى نجاعتها؟
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عن  ا .2 الشر�عة  الستفسار  �مقاصد  عالقتها  مدى  وما  واالضطرا�ات،  النفس�ة،  واألمراض  النفس�ة،  الصحة  ماه�ة 

الجوائح، وما معاییر   الناظمة ألحكام  الفقه�ة  الشرع�ة  القواعد  لها، وما هي  الشرعي  التأصیل  اإلسالم�ة، وما هو 

ل مع الصحة واألمراض النفس�ة، وهل التعام�ما هي المناهج العلم�ة الخاصة  الصحة النفس�ة واألمراض النفس�ة، و 

األمراض النفس�ة في درجة واحد، وما هي منهج�ة العالج لها، وما هي خطواتها، وهل هناك عالقة بین الصحة  

 النفس�ة واألمراض واالضطرا�ات النفس�ة والمقاصد الشرع�ة؟ 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى ما �أتي: 

 األسئلة اآلت�ة:  نعبرز مشكلة الدراسة في اإلجا�ة ت

الكشف عن ماه�ة الجوائج عموما، وماه�ة جائحة �ورونا المستجد �شكل خاص، ومراحل تطورها وخطورتها، وآل�ة    .1

التعامل معها �ظرف استثنائي، و��ان ضوا�طها ومراحل تطور الفیروس، والكشف عن أهم اللقاحات المكتشفة لهذا 

 .الفیروس الجدید ومدى نجاعتها

من .   .2 اإلسالم�ة  الشر�عة  �مقاصد  عالقتها  ومدى  واالضطرا�ات،  النفس�ة،  واألمراض  النفس�ة،  الصحة  ماه�ة  ب�ان 

و��ان   الجوائح،  ألحكام  الناظمة  الفقه�ة  الشرع�ة  والقواعد  الشرع�ة  المقاصد  خالل  من  لها  الشرعي  التأصیل  خالل 

النفس�ة، واألمراض  النفس�ة  الصحة  الع  معاییر  المناهج  الخاصة  وأهم  األمراض  �لم�ة  درجات  و��ان  معها،  التعامل 

النفس�ة، و��ان منهج�ة العالج لها وخطواتها، والكشف عن وجه العالقة بین الصحة النفس�ة واألمراض واالضطرا�ات  

 . النفس�ة من جانب والمقاصد الشرع�ة من جانب آخر

 أهم�ة الدراسة: 

الج      أهم�ة  ب�ان  في  الدراسة  هذه  أهم�ة  والذي تكمن  النفسي  �الجانب  والمتعلق  ال�شر�ة  النفس  الثاني من جوانب  انب 

�عمل �شكل متكامل مع الجانب الجسدي، و�ث�ات مصداق�ة األمراض النفس�ة والعالجات النفس�ة من خالل تقد�م األدلة 

 األدلة العلم�ة والتار�خ�ة والشرع�ة وذلك �مناهج االستقراء واالستن�اط والتحلیل.   –على ذلك  

 الدراسات السا�قة:

للد�ت    الرب : �ع  ة ور أسامدراسة  آثار فیروس �ورونا  أبو  النفس�ة وهل تسبب االكتئاب وتدفع   فينوان (( ما  الصحة 

المجتمع �شكل عام، وتتطور حاالت من رهاب   یؤثر فيلالنتحار؟ )) وقد تعرض فیها ال�احث إلى أن فیروس �ورونا  
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المصابین �ه أثناء اإلصا�ة و�عد اإلصا�ة، وقد   یؤثر فيكورونا والقلق والوسواس القهري وز�ادة اإلدمان واالنتحار، وهو  

 .% من المرضى، وهي دراسة علم�ة �حته50اإلصا�ات النفس�ة �عد اإلصا�ة �كورونا إلى  تصل  

على الصحة العقل�ة وظروف العمل   COVID-19دراسة للیونسكو : �عنوان (( دراسة اكتشاف آثار جائحة �ورونا       

ر في المنزل ر�ما تكون قد تعرضت والعادات المع�ش�ة )) حیث بینت الدراسة �أن الفئات العمر�ة التي لدیها أطفال صغا

 .لعبء أكبر في الح�اة الخاصة أثناء الجائحة المستمرة

 : منهج ال�حث

 ات�عنا في دراستنا هذه المناهج اآلت�ة

أوًال: أما المنهج االستقرائي: وذلك بتت�ع فرع�ات وحیث�ات الدراسة من الناح�ة التار�خ�ة والعلم�ة والشرع�ة من خالل القواعد 

 .ة ومقاصد الشر�عة اإلسالم�ةالفقه�

عموما للجوائح  النفس�ة  اآلثار  طب�عة  استن�اط  �محاولة  االستن�اطي:  المنهج  الفرد   ،ثان�ًا:  على  �ورونا  فیروس  ولجائحة 

 . وعلى المجتمع �شكل عام  ،خصوصا

والعل والتار�خ�ة  العلم�ة  المعط�ات  فهم  �محاولة  التحلیلي: وذلك  المنهج  سقاطها �للفیروسات ولفایروس �ورونا و م�ة  ثالثًا: 

 .على الواقع

 :خطة ال�حث

 : تم تقس�م خطة الدراسة إلى مقدمة، وم�حثین، وخاتمة مكونه من النتائج والتوص�ات

 البمط وف�ه ، معها للتعامل الشرع�ة والمناهج للجوائح التار�خي التأصیل الم�حث األول:     

الصحة النفس�ة وعالقتها �مقاصد الشر�عة اإلسالم�ة، والقواعد الناظمة لألمراض والجوائح، الم�حث الثاني: ب�ان ماه�ة     

 . ومعاییر الصحة النفس�ة، ومعاییرها والمناهج العلم�ة في التعامل معها، وف�ه مطالب

 الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج والتوص�ات 
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 .معها  للتعامل الشرع�ة لمناهجوا للجوائح التار�خي التأصیل مفاه�م:: األول الم�حث

 دقیق،  �شكل  منها  المقصود   وتحدید  ودالالتها  معانیها  ب�ان  على  �ساعد   الدراسة  في  والمصطلحات  األلفاظ  معاني  تحدید   إن    

 . معها التعامل ومنهج�ة التار�خي،  وال�عد  الصلة، ذات والمصطلحات الجائحة، مفهوم الدراسة  هذه ستتناول لذا 

 .األول: التعر�ف �حق�قة الجوائح وماهیتهاالمطلب  

) والمصی�ة المذه�ة والمتلفة  2) والجائحة الشدة والنازلة العظ�مة التي تجتاح المال(1الجائحُة من الجوح هو االستئصال(   

 . للمال أو النفس

 . دفعها) والمصی�ة العامة �شروط مخصوصة ال �مكن 3والجائحة اصطالحًا: هي ماال �ستطاع دفعه(

 . المطلب الثاني: طب�عة الجوائح بین المفهوم العام والمفهوم الخاص

�االستقراء والتت�ع لل�حوث والدراسات ذات الصلة �الجوائح وأحكامها، یتبین أن تعر�ف الجائحة �المفهوم العام �شمل      

إذا �انت األحداث الكبیرة التي تحصل �فعل كل آفة ال صنع لآلدمي فیها من اآلفات السماو�ة، إال أن العلماء اختلفوا ف�ما  

 اآلدمي، هل تعتبر جائحة أم ال؟ 

 ).4الرأي األول: ال تعد جائحة(

 ).5عُد جائحة (تالرأي الثاني:  

 ).6) من درجة و�اء إلى درجة جائحة(COVID-19(    19-ن منظمة الصحة العالم�ة رفعت رت�ة �وفید  إحیث  

 و�ناء عل�ه:

 .الجوائح عند المتقدمین �ان قاصرا على الزروع والثمار [ المخاضرة ] أوًال: محل  

 .ثان�ًا: في هذه الدراسة تتعامل مع الجائحة �مفهومها العام

 .المطلب الثالث: تطب�قات الجوائح في المعامالت المال�ة

قب     الثمار  ب�ع  وهو  الحشر�ة  واآلفات  الجو�ة  الجوائح  المخاضرة خش�ة  النهي عن  تص�ح مسألة:  �أن  بدو صالحها  ل 

 ).7الثمار في حال ال تؤثر فیها آفة أو عاهة أو جائحة �حیث تصلح لتناول اآلدمي أو الحیوان(

 ).8حیث قال عل�ه السالم:" إن لم یثمرها هللا ف�م �ستحل أحد�م مال أخ�ه؟ وقد أمر عل�ه السالم بوضع الجوائح " (

      ) السنین  ب�ع  النهي عن  )مسألة:  السنوي  و�سمى   ،الضمان  أكثر،  أو  سنتین  ال�ائع  یثمره شجر  ما سوف  ب�ع  وهو 

والضمان السنوي، وهو ب�ع منهي عنه للغرر والجهالة في المقدار فقد ال یتحصل ثمر أصال،   -�أسماء منها: المعاومة  
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الجوائح واآلفات مما یؤدي لما یترتب على ذلك من هالك للثمار �سبب    ؛ هللا عل�ه وسلم عن ب�ع السنین  حیث نهى صلى

 .)9(لنزاعات بین الناس إلى حدوث ا 

 .المطلب الرا�ع: األلفاظ والمصطلحات ذات الصلة بلفظ الجائحة

 هناك مصطلحات متقار�ة لمصطلح الجائحة، تتداخل مع �عضها:   

دقة   .1 المصطلح األكثر  الهواء(و الو�اء : وهو  �فسد  الذي  الجائحة، وهو  وهو اسم لكل مرض  )  10قر�ا من مصطلح 

 ). 12ى وعم الكثیر من الناس() تفشّ 11عام( 

و�اء عام، وهو أشد من الو�اء لما اعتبرته منظمة الصحة العالم�ة،  و والجائحة و�اء، ففیروس �ورونا ه والو�اء جائحة،     

 ).13) من درجة و�اء إلى درجة جائحة(COVID-19(    19-من أنها رفعت رت�ة �وفید 

�النظر إلى معدل الوف�ات وعدد اإلصا�ات الكثیرة والسرعة والسعة في االنتشار، وآثاره الصح�ة واالقتصاد�ة و وذلك     

 واالجتماع�ة والس�اس�ة، وغیرها.

كون عدد حاالت اإلصا�ة أكبر مما هو �لمرض معین ف حالة انتشار ولقد عرفت منظمة الصحة العالم�ة الو�اء �أنه       

 ، د أو مساحة جغراف�ة معینة أو موسم أو مدة زمن�ة، وقد �حدث الو�اء في منطقة جغراف�ة محصورةمتوقع في مجتمع محد 

 أو �متد في عدة دول، وقد �ستمر لعدة أ�ام أو أساب�ع، ور�ما �ستمر لسنوات.

�ات  )، وف�ما �عد �عض علماء الو�ائoutbreak) وتفشٍّ (epidemicن، هما و�اء (ین شائعین هناك مصطلحإ حیث       

هذین المصطلحین متطا�قین، یرى �عضهم أن مصطلح و�اء �صف حالة تشمل منطقة واسعة وترت�ط �أزمة �بیرة، أما 

و�قي هكذا حتى وصلت األرقام    –التفشي ف�عبر عن حالة انتشار مرض�ة في منطقة أو مناطق محددة أصغر من الو�اء  

 ). 14(إلى ما وصلت إل�ه

نازلة، وهي   .2 �الناس(النوازل: جمعها  تنزل  الدهر  شدائد  من  وذلك 15الشدة  المعنى  ذات  تطلق على  قد�ما  �انت   ،(

) أي �معنى الشدة والنائ�ة، وعل�ه عرف فقه النوازل �أنه العلم �األحكام الشرع�ة  16�استصحاب المعنى اللغوي للنازلة(

 .)17للقضا�ا المستجدة المعاصرة(

 ).18عن المضي في موجب العقد إال �ضرر یلحقه، لم یلتزمه �العقد (العذر: وهو الحجة التي  �عتذر بها، والعجز   .3

ف الطارئة أو الحوادث االستثنائ�ة، وهو �ل حادث عام الحق على تكو�ن العقد، وغیر متوقع الحصول عند و الظر  .4

 ).19التعاقد، ینجم عنه اختالل بیِّن في المنافع المتولدة عن عقد یتراخى تنفیذه إلى أجل أو آجال(

 ).20ف�ضان(الزلزال أو الطب�ع�ة �الوارث  الك قوة القاهرة: �حدوث ظروف  استثنائ�ة  خارجة عن اإلرادة �ال .5
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ضطرار واإلكراه والطوارئ، ولها ر�ن واحد هو : المعتبرة شرعا صور ثالث هي : اال  الضرورة واإللجاء: وللضرورة  .6

 . )21اإللجاء، ولها شروط س�عة مرت�طة �س�عة متعلقات( 

 .التمییز بین الو�اء العام والو�اء المستوطنفرع:  

الواسع للمرض      ال�شر في مساحة �بیرة، و�سمى االنتشار  بین  ینتشر  العام هو مرض و�ائي  الو�اء  الجائح أو  الو�اء 

 .)Pandemic جائحة (  

من        �ستقر  االنتشار  واسع  و�اء  هو  المستوطن  المتفشي  �الو�اء  الذین  األشخاص  عدد  حصر  �حیث  ه صابون 

 ).22كاألنفلونزا، �خالف الجائحة العامة التي تكون في منطقة جغراف�ة واسعة أو تعم جم�ع أنحاء العالم، �جائحة �ارونا(

 والخصوص.   فرع: التمییز بین المرض والو�اء والجائحة من حیث العموم

 ).23) الذي �شیر إلى التواجد المستمر الذي �شكل قلقا(Endemicالمرض المتوطن (   .أ

العرضي(   . ب والSporadicالمرض  منتظم  غیر  �شكل  �حدث  مرض  إلى  �شیر  الذي  ز�ادة)  و�شكل  قلقًا،  �شكل    

 . مفاجئة في عدد حاالت المرض فوق المتوقع عادة في تلك الفئة من السكان في عدة بلدان

المتوقع،   . ت المستوى  المتفشي : في �عض األح�ان ترتفع �م�ة المرض أي عدد المصابین في المجتمع فوق  الو�اء 

 .)Epidemicوهذا ما �عرف �الو�اء (

 ).24الو�اء الجائح: ینتشر �مساحات �بیرة( . ث

 .فرع: ضوا�ط الجائحة

 ): 25هي على النحو التالي(

 سرعة االنتشار. -1

 .العدوى بین الناس -2

 .عدد الناس المعرضین لخطر اإلصا�ة -3
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 . فرع: مراحل تطور المرض ل�ص�ح جائحة

 ):26یوضح هذا الشكل الفرق بین �ل من المرض العرضي والمرض المستوطن والو�اء والجائحة(

 

 

من درجة و�اء إلى درجة جائحة؛ فما الفرق  (COVID-19) 19-حیث رفعت منظمة الصحة العالم�ة مرت�ة تفشي �وفید 

 ) 27( بینهما؟

 بین الناس.الو�اء هو ظهور حاالت أمراض معد�ة في دولة أو مجموعة دول صغیرة متجاورة، و�نتشر �صورة سر�عة   .1

ظهور حاالت ألمراض معد�ة في أكثر دول العالم �أسره، و�صعب الس�طرة على الحاالت المرض�ة على  ي الجائحة ه .2

 .مستوى العالم، مما یهدد صحة الناس

تاجي  COVID-19انتشار   .3 فیروس  تنجم عن  أول جائحة  التي   ،هو  الفیروسات  �بیرة ومتنوعة من  وهي مجموعة 

 . ن نزالت البرد إلى أمراض أكثر شدةتسبب أمراضا تتراوح م

 . استبدال �لمة [ جائحة ] �كلمات وع�ارات أخرى هي: الوقا�ة والتأهب والصحة العامة والق�ادة الس�اس�ة والناس .4

 .المطلب الخامس: التأصیل التار�خي للجوائح، والمنهج الشرعي في التعامل مع الجوائح واألو�ئة 

 صح�ة ال  جم�ع الجوانب�ل �حسب تخصصه لتشمل    حولها   الكتا�ات  تسارعت  19  -  �وفید فیروس    جائحة  بدا�ة   منذ 

والمعالجاتوال  جتماع�ةواال  نفس�ةوال المختلفة،  القطاعات  من  وغیرها  والجوائح  بیئ�ة  الطارئة  الظروف   لموضوعات 

 . اإلسالمي  الفقهي  التراث�تب    في  �ثیرة جداوالنوازل  

 بین   قاتال�الع  تتعلق  س�اد�ة  اقتصاد�ة، وامتدادات   امتدادات  لها  صار  ثم  ،صح�ة  لةمشك   بدأت  الحال�ة  الجائحة  إن    

الذي أدى بدوره   االجتماعي  الت�اعد   مما أدى إلى  ؛األفراد بین    وقطع للعالقات  ،التجول  الحدود، وحظر  إغالق  :الدول

 ).28(  متداخلة �ثیرانفس�ة الفرد وسلو��اته، لهذا فموضوعات مثل هذه الدراسات    فيإلى التاثیر  

عرض هنا تت�عًا �س�طًا لتار�خ الجوائح واألو�ئة، والمنهج الشرعي للتعامل مع األو�ئة والجوائح، وما هي جائحة  نوس   

 تها، والر�ط �موضوع الدراسة، على النحو اآلتي: ر و خطكورونا ومدى  



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ال��عيـــــــة وم  ــــــــة العلـــسلسل
Religious Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

58 

 . الفرع األول: جانب تار�خي ألهم ما مرت �ه ال�شر�ة من الجوائح واألو�ئة

 لل�شر دخل ف�ه غال�ا، ومن أمثلة ذلك: تتعلق الجائحة �ما ل�س 

في أ�ام   للخالفة الراشدة التا�عة بالد الشام اإلسالم�ة  وال�ة وقع في طاعون  هو طاعون َعْمواسطاعون عمواس:   )1

 ). 29(  هـ 18 سنة عمر بن الخطاب خالفة

 ).30ل�ال (  في ثالث  210000ارف: هو و�اء قتل طاعون الج )2

هو و�اء عظ�م أودى �ح�اة جزء �بیر من سكان أورو�ا :    الطاعون العظ�م]  أو الموت العظ�م الموت األسود [ )3

 ).31(العصور الوسطى خالل  القرن الرا�ع عشر خالل

 .)32(مع حاالت من العدوى لإلنسان  ،هي مرض �صیب الطیور(H5N1) :انفلونزا الطیور )4

 ).33م: اكتشف في المكس�ك، و�تمتع �قدرة تغیر سر�عة( 2009انفلونزا الخناز�ر،   )5

ماء ملوث �جرثومة الضمة الكولیر�ة، وهو الكولیرا مرٌض ُمعٍد إسهالي حاد، �حدث جراء تناول طعام أو  الكولیرا:   )6

 ).34(مرض �صیب �ًال من األطفال وال�الغین، و�مكن أن �قتل خالل ساعات

فایروس �وفید   )7 المستجد    19جائحة  العالم، ووصول عدد    ومع تفشٍ )    19(  �ورونا  في عدد �بیر من دول 

المصابین �الفیروس إلى أرقام مذهلة، أصیب الناس �الهلع والخوف، والشعور بنها�ة العالم والموت والفناء، رغم  

�ثیرة أو�ئة  رأینا  ،أن  خ  ،�ما  أشد  �انت  التار�خ  عبر  اإلمكظهرت  قلة  مع  اإلنسان�ة  على  الطب�ة  طورة  ن�ات 

ة وضعفها، و�مكن الرجوع لمعرفة أخطر األو�ئة التي عرفها العالم منذ قرن، و�وضح أماكن  والعلم�ة والمختبر�

 ).35(التفشي وأعداد الضحا�ا

 .الفرع الثاني: جائحة �ورونا وخطورتها الو�ائ�ة 

 :تي�ورونا في نقطتین، على النحو اآل  مما تقدم �مكن تلخ�ص خطورة جائحة

�ورونا(   فیروس  التنفسي(COVID-19أوًال:  الجهاز  في  التهاب  هو  اال36):  �سرعة  �متاز  إلى  )  وحاجته  نتشار 

 ).37الوقا�ة ومعالجة ومتا�عة أعراضه(

لتمتد �عد ذلك لكل   ؛التي انطلقت شرارتها من الصین  19-أدت أزمة و�اء �وفید   : خطورة جائحة �ورونا الو�ائ�ة:ثان�اً 

والتي  �الرغم من قلة تكرارها إال   ،ى إعادة �عث التفكیر ف�ما ین�غي عمله لمواجهة مثل هذه األخطارإل   ، أرجاء العالم

آثارها �بیرة جدا الجوانب، س�اس�ًا    ،أن  الیوم على سلم االهتمامات في جم�ع  إلى أج�ال، فجائحة �ورونا  وقد تمتد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
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واالرت�اك التهافت  یبرر  ما  وهذا  وصح�ًا،  و�یئ�ًا  طرق   واقتصاد�ًا  ح�ال  النظر  وجهات  وت�این  الدول  بین  الحاصل 

 .التعامل مع الجائحة الحال�ة في أول بدایتها

الجهاز العصبي والدماغ والنواقل العصب�ة    فيفیروس �ورونا السلبي والمدمر    أبو الرب أثر ةوقد بین الد�تور أسام   

مما یؤدي   ؛م الجهاز العصبي، وتحدیدا الدماغإن فیروس �ورونا المستجد یهاج  ،الك�م�ائ�ة في الدماغ فقال :( نعم

 .إلى حاالت نفس�ة وعصب�ة تترافق مع اإلصا�ة وقد ت�قى �عد انتهاء اإلصا�ة

خال�ا   یؤثر فيالسیروتونین خالل العدوى؟ نعم فیروس �ورونا المستجد الدماغ والنواقل العصب�ة مثل    یؤثر فيهل     

 ). 38(النواقل العصب�ة الك�م�ائ�ة في الدماغ )    یؤثر فيالدماغ، وقد یتلف �عضها، �ما  

نعم، التعافي من    ،هل �ستمر الضرر أو تأثیر فیروس �ورونا؟ لألسف  ،: ( �عد التعافي من العدوى وأضاف أبو الرب

والقلق وحاالت    كورونا ال االكتئاب  إلى  �اإلضافة  التنفس،  المستمر وصعو�ة  اإلع�اء  هناك  المشاكل،  انتهاء  �عني 

 . )39(الذهان والخرف )  

 فرع الثالث: الفروق بین لقاحات �ورونا في جدول واحد:ال

حیث الكفاءة والفاعل�ة ] من    19  -�االستقراء لما �حدث الیوم على صعید اللقاحات المتوفرة لفیروس �ورونا[ �وفید 

تبین أنه ال یوجد �االطالق لقاح أفضل وأكثر فاعل�ة و�فاءة من غیره، والقاسم المشترك بینها جم�عا أن جم�عها تقلل 

مما �خفف الضغط والعبء على األجهزة الطب�ة مقارنة �الوضع   ،ثان�ا  ،ودخول المستشف�ات  ،أوال  ،من حاالت الوف�ات

 .للقاحاتاألول قبل اكتشاف هذه ا

�المجموعة هي النس�ة المئو�ة للحد من المرض في مجموعة من األشخاص الذین تلقوا اللقاح مقارنة    الفعال�ةومعنى  

اللقاح تتلقَّ  لم  إ�جاب�اته،  )40( التي  له  لقاح  فكل  والوف�ات،  المستشفى  دخول  من حاالت  ستقلل  اللقاحات  فجم�ع   ،

أكث تستخدم  الدول  من  العدید  أن  نرى  �وروناولذلك  فیروس  لتطع�م سكانها ضد  لقاح  من  الجدول ، حیث  ر  �ظهر 

المرفق مقارنة بین اللقاحات التال�ة، ونشیر إلى أن هذه األرقام تقر�ب�ة، وقد تتغیر بناء على تغیر الدراسات أو أسعار  

 :)41(الب�ع أو ظهور معط�ات جدیدة

   لقاح سبوتن�ك (Sputnik V)  الغدي الفیروس  نواقل من  قائم على  لقاح روسي   Adenoviral) : وهو 

vectors)و"النواقل ،" (vectors) هي حوامل �مكنها إ�صال المادة الجین�ة من فیروس آخر إلى الخل�ة . 

 أكسفورد: وهو لقاح بر�طاني �ستخدم تقن�ة "النواقل الفیروس�ة-لقاح أستراز�ن�كا" (Viral vector). 
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 فایزر المرسال  بیونتك:-لقاح  الر�بوزي  النووي  "الحمض  تقن�ة  على  �عمل  ألمان�ة  أمیر�ي  لقاح   "وهو 

(messenger RNA) أو "إم آر إن إ�ه" (mRNA). 

 مودرنا مودرنا:  لقاح  شر�ة  طّورته  لقاح  النووي  (moderna) وهو  "الحمض  تقن�ة  و�ستخدم  األمیر��ة، 

 . بیونتك-ایزرالر�بوزي المرسال" نفسها التي �ستخدمها لقاح ف

 :وهو لقاح طّورته شر�ة نوفافاكس  لقاح شر�ة نوفافاكس (Novavax)  األمیر��ة. و�عتمد على إدخال جین

 .(baculovirus) معدل في فیروس �سمى الفیروس ال�كتیري 

 :وهو لقاح طّورته شر�ة "جونسون آند جونسون   لقاح شر�ة جونسون آند جونسون" (The Johnson & 

Johnson)  ةاألمیر�� . 

 :وهو لقاح صیني �عتمد على فیروس معطل "خامل"، وقامت شر�ة سینوفارم بتطو�ره   لقاح شر�ة سینوفارم

 دو�تشه فیله �التعاون مع معهد ووهان لعلم الفیروسات ومعهد المنتجات البیولوج�ة، وذلك وفقا لتقر�ر في

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/en/coronavirus-how-effective-are-the-chinese-vaccines/a-56370802
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 . التعر�ف �الصحة النفس�ة وعالقتها �مقاصد الشر�عة اإلسالم�ة: الم�حث الثاني

 .الفرد والمجتمع  في والعقل وآثار اآلفات والجوائح    �حق�قة النفسالمطلب األول: التعر�ف  

االعتداء    اإلسالم  حرم  لهذا  ال�شر�ة،  النفس  لحما�ة  المستلزمات  �افة  توفیر  الدولة  وعلى  المجتمع  على  �جب 

، قال تعالى: ( من قتل نفسا �غیر نفس أو فساد في األرض فكأنما  )42(واإلضرار �النفس ال�شر�ة �أي شكل �ان  

 ]. 32[ المائدة:  قتل الناس جم�عا)

)  44(وهي من الجوهر اللط�ف الحامل لقوة الح�اة والحس والحر�ة اإلراد�ة  )43(  قتهفالنفس هي جملة الشيء وحق�

النفس اللوامة: هي التي ال تفتأ في نزاع مع نوازعها ورغ�اتها، فال تستق�م على حال، والنفس األمارة �السوء : وهي  و 

)، أما النفس المطمئتة : وهي النفس 45النفس التي تمیل إلى الطب�عة البدن�ة، وتأمر �اللذات، والشهوات الحس�ة، (

  .)46وتسكن إلى المعارف اإلله�ة(  ،التي تتجه إلى جهة الصواب، وتتواتر علیها نفحات تجعلها تطمئن إلى ذ�ر هللا

] وهذا هو غا�ة وهدف هذه الدراسة للوصول �الع�اد    29  –  28الفجر:    ).[… قال تعالى:( �ا أیتها النفس المطمئنة

 . وال�عد عن االضطرا�ات السلو��ة واالكتئاب  ،إلى الغا�ة المرجوه من االستقرار القلبي والعقلي والسلو�ي

 .في مقاصد الشر�عة العامة  ه المطلب الثاني: التعر�ف �حق�قة العقل وموقع

) وهو إدراك األش�اء على حق�قتها �الجملة، ومظهرة القدرة على التمییز بین 47والنهى، ضد الحمق(العقل:هو الحج،  

 ).48الحق وال�اطل، و�ین القب�ح والحسن(

�المعاقة على االعتداء عل�ه  �العلم والمعرفة والثقافة، ومن جانب العدم  إن المحافظة على العقل من جانب الوجود 

من   شرعا  مقصدا  نظر  �عتبر  في  والع�ادة  التكل�ف  مناط  أنه  �اعت�ار  وذلك  الكبرى،  اإلسالم�ة  الشر�عة  مقاصد 

 .اإلسالم

وضرورة  العقل  ألهم�ة  ونظرًا  و�تفكر،  و�تدبر  و�نظر  یتأمل  �إشعاعه  اإلنسان  في  شيء  أسمى  هو  فالعقل  لهذا 

 .)49رى( استخدامه في مصلحة المجتمع اعتبر العلماء من ضرور�ات الح�اة اإلنسان�ة الكب

وحفاظًا على ضرورة حفظ العقل ال�شري من اآلفات والمفاسد فقد حرم اإلسالم الخمر وجم�ع المسكرات، والمخدرات 

 ). 50وجم�ع أشكال الضرر واإلضرار �ه(

وقد بین ابن عاشور معنى حفظ العقل �ضرورة من الضرور�ات الخمس، �ما �شف النقاب عن سر ذلك من الفساد 

المت العام  فساد الخاص  إلى  مؤد  العقول  على  الخلل  دخول  أن  �اعت�ار  المنكرات،  تلك  واستعمال  تداول  على  رتب 

 ).51عظ�م، من عدم انض�اط التصرف، المفضي إلى الفساد الجزئي(
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 .الفرد والمجتمع عموما وخصوصا من الناح�ة النفس�ة   في الثالث: آثار اآلفات والجوائح  المطلب  

�ذلك من خالل عالج األمراض العقل�ة التي تصیب عقل اإلنسان    ،دعا إلى حفظ العقول �اإلضافة لما سبق فقد      

�اع وذلك  النفس�ة،  الصحة   : وهو  األصیل  األصل  المحافظة على  ذلك من خالل  �ل   : اإلخالل ونفسیته  أن  ت�ار 

ائم، و�فقد الجماعة قوة ؤدي إلى االضطراب والخلل النفسي المؤدي بدوره إلى االنتحار، ووقوع الجر ی�الصحة النفس�ة  

 .كانت عاملة و�كون عبئا علیها

ف �له  األحكاملهذا  التشر�ع اإلسالمي  أجل   قد ر�ط  �أوصاف ظاهرة منض�طة من  �أوصاف وعلل  العمل�ة  الشرع�ة 

األحكام   تلك  یر�ط  ولم  والجماعة،  الفرد  مستوى  على  المسلم  المجتمع  وفي  الشرع�ة  األحكام  في  االستقرار  تحقیق 

ال �أسماء وأشكال،   ،وأوصاف  كی�ف نوط األحكام الشرع�ة �معانٍ وأشكال مجردة غیر منض�طة، حیث �مكن ت  �أسماء

 . وذلك ل�شمل حكم التحر�م �ل أشكال اإلیذاء واإلفساد النفسي والعقلي لل�شر مهما �انت التسم�ات

ولكنها تدل على مسمى ذي أوصاف،   وقد عبَّر الطاهر ابن عاشور عن ذلك �قوله: " ال تكون التسم�ة مناط األحكام،

 ). 52تلك األوصاف هي مناط األحكام، ول�س ذلك لمجرد األسماء(

�انت    ،لهذا مهما  العقل،  على  الم�اشر  لضررها  محرمة  والمعنو�ة  الماد�ة  العقل�ة  المؤثرات  جم�ع  أن  �شهد  فالعقل 

 .19جائحة ونازلة �ورونا ومنها:    ،التسم�ة لها: أو أ�ة آفة أو جائحة من آفات العصر الذي نع�ش 

وهو �ع�ش في مجتمعه، ل�س حقًا خالصًا له، بل هو �اعت�اره لبنة في صرح ذلك   ،وذلك �اعت�ار أن عقل اإلنسان

فمن �عرض عقله لآلفات، فوق أنه   ،المجتمع الفاضل، یتولى سداد خلل ف�ه، فمن حق المجتمع أن یالحظ سالمته

ه عند آفته، فعل�ه أن حمله، فإذا �ان علیها عبؤ ت�فقد الجماعة قوة �انت عاملة، �كون عبئا على الجماعة ال بد أن ت

فمن �صیب عقله آفة من اآلفات �كون شرا على   ،�خضع لألحكام الرادعة التي تمنعه من أن �عرض عقله لآلفات

 .الجماعة، ینالها �األذى واالعتداء 

 . المطلب الرا�ع: التعر�ف �حق�قة المرض والعالج ومدى حر�ة المر�ض �العالج

 . ض والعالج والمقصد الشرعي من العالجالفرع األول: التعر�ف �أقسام األمرا

 قال )،   55األمراض العضو�ة الجسد�ة(و   )54) بـــاألمراض النفس�ة(53لقد قسمت األمراض عمومًا إلى قسمین هما(

 ]. 61[ النور:     َلْ�َس َعَلى اْألَْعَمى حرج  تعالى:

 ). 57) وووسیلة للشفاء( 56المرض(أما العالج فهو مجموعة أعمال تتخذ للتخف�ف عن المر�ض وحمایته من  

 .فالمقصد الشرعي من العالج هو إزالة المرض وتخف�ف أثره و��عاد الجسم عن الضار �الصحة الجسد�ة والنفس�ة 
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 . )59�معنى أن العالج ال �كون إال �عد وجود المرض(  ،)58قال عل�ه السالم:"ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء" ( 

وهي الضرورة الثان�ة من    ،حفظًا لضرورة النفس  ،ئي ابتداًء، إن دعت الحاجَة إل�هوال �منع هذا من وجود العالج الوقا

 . ضمن الضرور�ات الخمس التي دعت إلیها جم�ع الملل

 .�األمراض النفس�ة الفرع الثاني: التعر�ف �حق�قة الصحة النفس�ة وعالقتها

 �مكن جعل جم�ع التعر�فات للصحة النفس�ة على فئتین: 

 االتجاه األول : المعتمد على الناح�ة السلب�ة.

 ).60تجاه الثاني : المعتمد على الناح�ة اال�جاب�ة(اال

واتفاق �امل بین  )، وتوافق  61فالصحة النفس�ة هي ع�ارة عن توافق الشخص مع المجال السلو�ي الذي �ع�ش ف�ه(

الوظائف النفس�ة المختلفة و�ین القدرة على مواجهة األزمات النفس�ة العاد�ة التي تطرأ على اإلنسان، المحقق للسعادة 

 والفرح واألمن والشعور �الطمأنینة والنجاح، و�مكن تلخ�ص األغراض العامة للصحة النفس�ة، �ما یلي:

لنفس�ة في حاالت التك�ف المختلفة التي نمر بها في سلو�نا، سواء �نا  المعرفة الدق�قة �شأن ما ینتاب الصحة ا  -1

 خالل  المهارات اآلت�ة:  من  في البیت أو المدرسة أو الجامعة

 المعرفة الوصف�ة التحلیل�ة للحاالت الفرد�ة . 

 نتقال من معرفة الحاالت الفرد�ة إلى التعم�م لیؤ�د على الم�ادئاال. 

 س�ة من خالل المنهج�ة اآلت�ة:الوقا�ة من االضطرا�ات النف -2

 تحدید العوامل المؤد�ة إلى تلك االضطرا�ات والعمل على إزالتها . 

 )62توفیر الشروط الالزمة لمنح الفرد قوة لمواجهة ظروف االضطراب النفسي وعوامله .( 

 

 

 

 

 

 



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ال��عيـــــــة وم  ــــــــة العلـــسلسل
Religious Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

64 

وعالقتها �الجوائح واآلفات دراسة  الفرع الثالث: التأصیل الشرعي والدیني لمصطلح الصحة النفس�ة واألمراض النفس�ة  

 .في المؤ�دات المقاصد�ة

�ه وترك ما نهى عنه،     �فعله ما أمر هللا  یتحقق  السوي،  للشخص  الداخلي  للسعادة هو االنعكاس  المحقق  الرضا 

التال� األولو�ات  �حسب  المتدرجة  المراحل  آخر  وهو  �المصائب،  االرت�اح،  اال  ة:والرضا  اإلست�شار،  ج،  الفر بتهاج، 

من : المیل واالتجاه والتك�ف والروح   ل الر�ط ما بین ذلك �له و�ین �لٍ وذلك من خال  -  الشرح، السرور، ثم الرضا

األُ  الشخص  استجا�ة  أن  �معنى  یالمعنو�ة،  المیل، حیث  لهذا  نت�جة  یولد اال  ؤديولى  أن  إلى  المیل  الذي هذا  تجاه 

مما یؤدي �النت�جة إلى استقرار الفرد وتك�فه مع البیئة،    ؛ع البیئةم �قوم الرضا �التفاعل میؤدي بدوره إلى الرضا، ث

 .والظروف المح�طة �الشخص

 ). 63)، فإذا انتشر هذا التك�ف أدى �النها�ة إلى ارتفاع الروح المعنو�ة للفرد والجماعة(�التوافق(

یوجد ف�ه الفرد لتوفیر التوافق فالتك�ف عمل�ة سلو��ة معقدة استدعت حصولها تغیرات معینة أصابت المح�ط الذي  

 ). 64بین الفرد وهذه التغیرات( 

 –  9لح من ز�اها وقد خاب من دساها) [الشمس :  ) قال تعالى:(قد أف65واالعتدال: هو المظهر الخارجي لسلو�ه(

10.[ 

 اآلثار الخطیرة للخروج عن االعتدال المتعلق �المظهر الخارجي لسلوك الفرد: 

 .والتوافق بین االنعكاسات الداخل�ة للشخص السوي و�ین المظهر الخارجي لسلو�هعدم االنسجام   .1

 .حدوث االختالل وعدم التوافق أو التك�ف .2

 .الصراعات النفس�ة الداخل�ة .3

التوافق بین اال الخارجيولتحصیل هذا  المظهر  الداخل�ة للشخص السوي و�ین  الخالق عز وجل   نعكاسات  لسلو�ه أودع 

 ): 66نسجام( الدوافع لتحصیل هذا التوافق واال  من  یننوع

 . الدوافع ( الفطر�ة البیولوج�ة ):وهي الدوافع الضرور�ة ل�قاء الكائن الحي، �دافع الجوع والعطش •

التنشئة • طر�قة  عن  تعلمها  یتم  التي  الدوافع  وهي  النفس�ة):  اإلجتماع�ة  المكتس�ة   ) وعمل�ات  اإل  الدوافع  جتماع�ة، 

 .نتماء والدافع إلى التحصیل والنجاحجتماعي، �الدافع إلى االالتطب�ع اال

لق والتخلق، فالُخلق في أكثره فطري جبلِّي قد�م، والتخلق الذي هو تصنع هذین النوعین من التك�ف هو الخُ   وأقرب ما �ش�ه 

 .الخلق ینتج عن طرق اإلكتساب والتطب�ع والتصنع
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فقد �كون حسنًا، وقد �كون سیئًا: (أما   التك�ف  ال67أشكال هذا  ذرائع) حفاظًا على نفس�ة )، لهذا شرع اإلسالم مبدأ ( سد 

معاً ،  اإلنسان والجسد�ة  النفس�ة  الصحة  إلى  إلى   ،وصوال  بدورها  المؤد�ة  النفس�ة  الصراعات  ال�شر�ة عن  النفس  تلك  و��عاد 

لك: قوله عل�ه السالم: ( انظروا إلى من أسفل منكم، وال تنظروا إلى من هو فوقكم،  ومن ذ  .األمراض النفس�ة والجسد�ة معاً 

ؤدي إلى ازدرائه لنعمة وسبب هذا النهي هو أن نظرة اإلنسان إلى من هو أغنى منه ی  .)68تزدروا نعمة هللا )(  الَّ فهو أجدر أ

 .)69(واحتقاره لها، وذلك سبب الهالك ألجل ذلك �غلق هذا ال�اب، هللا عل�ه

 ). 19الفرع الثالث: القواعد الشرع�ة الفقه�ة الناظمة للجوائح عموما وجائحة ( فیروس �ورونا  

 من القواعد الشرع�ة الفقه�ة المنظمة ألحكام الجوائح والضرورة ما یلي:    

 ):  70(الضرورات تب�ح المحظورات )1

   وارتكاب المحظور، فهي ظروف قاهرة تلجئ االنسان والضرورة هي العذر الذي �جوز �سب�ه إجراء الشيء الممنوع

 .)  71(الى فعل المحرم

 72(وال حرام مع ضرورة  ،ال واجب مع عجز  (. 

 دة ( الضروروات ما ی�اح من الضرورة �قدر �قْدِرها : أي ال یرتكب المحرم اال �القدر الذي تندفع �ه الضرورة، للقاع

 .)73(تقدر �قدرها )

 ): 74(تنزل منزلة الضرورة عند االقتضاء  الحاجة العامة أو الخاصة )2

ناسً ف تخص  ال  التي  وهي  العامة:  ناس  االحاجة  ُقْطرً   ، دون  ومثا  اوال  ُقطر،  اإلدون  إلى  الحاجة   : أو له  �جار 

 .)  75( االستئجار

القصد من تشر�ع األحكام دفع المفاسد عن الناس وجلب المصالح لهم، و�ذا   ):  76( درء المفاسد أولى من جلب المنافع -1

ألن الشر�عة اعتنت �المنه�ات اكثر من اعتنائها  ؛  فع المفسدة �قدم على جلب المصلحةتعارضت مفسدة ومصلحة فإن د 

 .)  77( �المأمورات

 ).  78(الم�سور ال �سقط �المعسور -2

الق�ام �ه، ف�جب مثال على القادر على �عض الماء استعماله، وال یترك الواجب ن القادر على �عض الواجب �جب عل�ه  إ

 .)  79(كله �حجة عدم القدرة على الق�ام ب�عضه

 .وقاعدة: ( ما ال یدرك �له ال یترك جله ) تفسر القاعدة تفسیرا واضحا جل�ا
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الو�ائ�ة، تج الجائحة  التي أصابتها هذه  العالم  فإننا نجد أن �ل دول  العالج�ة والصح�حة  وعل�ه  تهد التخاذ اإلجراءات 

قت إلى اآلن أن العالم قد الالزمة سواء على المستوى الصحي أو االقتصادي أو المجتمعي، وتظهر الممارسات التي ط�

من الدروس في التعامل مع الجائحة، غیر أنه ما ین�غي على صانعي القرار والس�اسات أخذه �عین االعت�ار    ا�ثیرً تعلم  

� اهو  إزالة  في  واللقاحات  العالجات  تلكم  نجاعة  مدى  هو  وما  ولقاح�ًا،  عالج�ًا  الجائحة  مع  التعامل  أو �ف�ة  لمرض 

كون هناك آثار جانب�ة وأضرار سلب�ة، تكون سبیال لتهدید ح�اة ال�شر أو إدخاله في أمراض  تالوقا�ة منه، من غیر أن  

نفس�ة أو  سل�ًا    جسد�ة  تؤثر  ومضاعفات  ومالهلا  فيوسلو��ة  وعقله  لجسده  العامة  وقانونًا   ؛ سالمة  شرعًا  �جب  لذلك 

و�األخص طب�ًا اتخاذ �افة اإلجراءات والترتی�ات االحت�اط�ة والتجار��ة والسر�ر�ة على المصابین لمواجهة هذه الجائحة،  

 .دون هدر لكثیر من الطاقات أو تعطیلها

اصد الشرع�ة العامة (النفس، والعقل، والمال) ألي عالج أو كما �جب أن تتخذ معاییر وضوا�ط شرع�ة أساسها حفظ المق

 19�جب المقصود األساسي من الدراسة وهو أثر الجوائح عموما وجائحة �ورونا  وهنا ، 19لقاح لفیروس �ورونا المستجد 

إلسالم�ة،  في إحداث االمراض واالضطرا�ات النفس�ة والسلو��ة والشعور �االكتئاب في ضوء المقاصد العامة للشر�عة ا

والمتمثلة في مراعاة المقاصد الشرع�ة الكبرى: الضرور�ات والحاج�ات والتحسینات، ومراعاة المقاصد الضرور�ة الكبرى 

 . المتمثلة في حفظ النفس والدین والعقل والِعرض والمال

 . الصحة النفس�ة في التشر�ع اإلسالميمعاییر المرض النفسي و   الفرع الرا�ع:

 )80المعاییر الظاهرة الدق�قة التي وضعها العلماء للصحة النفس�ة ما یلي: (من  

تجاهات في مجال ما من مجاالت  س�ة بین النوازع والرغ�ات، أو االخلو ح�اة الشخص النفس�ة من الصراعات النف  .1

 . ح�اته

و�فا .2 للنفس  المع�قة  الالشعور�ة  والصراعات  النفس�ة  العقد  من  النفس�ة  الشخص  ح�اة  �أن خلو  وذلك  التفاعل�ة  یتها 

نصف الحالة النفس�ة �أنها ال شعور�ة حین تقع وراء متناول شعور ذلك الشخص الذي تجري لد�ه، و�هذا المعنى  

�كون استعمالنا للكلمة ( الالشعور) حین نتحدث عن سلوك لنا أو سلوك �ظهر عند غیرنا دون أن نكون شاعر�ن 

عل�ه فالالشعور هو مستوى من مستو�ات الح�اة النفس�ة ینطوي على مجموعة �الدوافع القائمة وراء ذلك السلوك، و 

وال تكون تحت    ،لتي ال �ح�ط بها التر�یب الشعوري واسعة و�تلة ضخمة من الحوادث النفس�ة النشطة والمختلفة وا 

 .تصرف الشعور الم�اشر

 .خلو ح�اة الشخص من المرض  .3
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الفرد  .4 لسعادة  النتائج  العمل  إن  أن �صطدم : حیث  بد  والكفا�ة ألنه ال   ( الفرد�ة   ) للسعادة  التي هي غا�ة  الفرد�ة 

االبرغ�ات اآلخر  �السعادة  لم تكن مشروطة  التعامل اال  ؛جتماع�ة�ن ما  النتائج  ألن مراعاة  لتحقیق  جتماعي واج�ة 

 الفرد�ة إلى جانب األهداف اإلجتماع�ة، مما یترتب عل�ه سعادة المجتمع.

الم هذه المعاییر �حدیث جامٍع مانٍع  �عتبر المیزان الضا�ط ألمور الح�اة المختلفة والمؤشر الذي  وقد وضع عل�ه الس

 .�جعل من ذلك المكلف الحاكم األمین على جم�ع أعماله  القول�ة والفعل�ة

 .)81(و�رهت أن �طلع عل�ه الناس)  ،قال عل�ه السالم:(البر حسن الخلق، واإلثم ما ما حاك في صدرك

 .�هرأي التشر�ع اإلسالمي ف ، و حة النفس�ة والمرض النفسيالخامس: المناهج العلم�ة في التعامل مع الصالفرع 

 للوصول إلى الصحة النفس�ة واالبتعاد عن األمراض النفس�ة ثالثة مناهج علم�ة هي: 

واالضطراب النفسي الواقع حتى نحراف في الصحة العقل�ة  یتخلص �ه الفرد من اال. وهو الذي    المنهج العالجيأوًال:  

االعتدال( حالة  إلى  التداوي  82�عود  حكم  في  اختلفوا  والعلماء  للمرض،  �إزالة  مقطوعًا  ل�س  والتطبب  فالتداوي   ،(

 ).  83والعالج من المرض �عد وقوعه (المنهج العالجي )(

شیر الطبیب المختص عند المرض،  وقد دعت الشر�عة اإلسالم�ة إلى التداوي واألخذ �األس�اب، وأ�احت للمرء أن �ست 

 ).84"ما أنزل هللا من داء إال أنزل له شفاء"(  ؛ لقوله عل�ه السالم:ار الطبیب صاحب الخبرة والمهارةواخت�

 .ه، ونفسي عصبي یتعلق �أعصاب اإلنسان وحالته النفس�ةئي بدني یتعلق �جسد اإلنسان وأعضاواألمراض جسد

الوقائيثان�ًا:   وهو  المنهج  نفسه.  مع  السل�م  الفرد  �سلكه  اال  طر�ق  حالة  في  الوقوع  التقاء  النفسي  وغیره  ضطراب 

 ).85المتوقع، وهو منهج است�اقي(

: وجوب وندب وحرمة و�راهة و��احة، �حسب أحوال المر�ض  كام الشرع�ة التكل�ف�ة الخمسة منوالعالج تعتر�ه األح

ح   ،والمرض إلى  هذا  ینصرف  فهل  المرض،  نزول  �عد  للمرض  وهذا  وقائي  �منهج  المرض  نزول  قبل  العالج  كم 

 المتوقع؟ 

 ).86المذهب االول: الجواز، وهو مذهب ابن العر�ي(

 ).87المذهب الثاني: الكراهة، وهو مذهب المالك�ة(

 والذي نراه في ذلك هو إمكان�ة الجمع بین المذهبین، على النحو اآلتي: 

وطر�قة انتشاره، �المرض الذي �حتاج ف�ه إلى الحقن أو العقاقیر؛  حمل الجواز على ما �قتض�ه نوع المرض   )1

؛ لمنع  يوقائ زول إحداث المرض، فیؤخذ له عالجإلكساب الجسم القدرة على مقاومة ما �كون سب�ًا �ساعد على ن
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ت الوقائ�ة، من منطلق  أو  العالج�ة،  العام في حاالت الضرورة  المبدأ  استثناًء من  فكان هذا  �ه،  حر�م  اإلصا�ة 

 .19اإلضرار، ومنها فیروس �ورونا 

النفس   )2 سالمة  على  الحفاظ  وهي  لغا�ة،  وسیلة  العالج  ألن  المرض؛  نزول  قبل  التداوي  على  الكراهة  تحمل 

ألن إ�احة العالج أو األمر �ه أو الندب إل�ه   ؛ تعالى �الع�ادة، فهذا غیر جائزال�شر�ة، لتحقیق منهج العبود�ة �

 ).88؛ لقوله عل�ه السالم: "ما أنزل هللا من داء إال أنزل له شفاء"( معلق على نزول المرض

فتعلیق العالج �عد نزول المرض ال قبله، وأ�ضًا في العالج قبل نزول المرض ومن غیر الحاجة إل�ه، ینافي التو�ل 

�العالج قبل نزول المرض ومن  على هللا تعالى فكان حكم االمتناع عن العالج هنا واج�ًا؛ ألن استعمال اإلنسان حقه  

 ) 89غیر حاجة، هو �مثا�ة االستعمال على وجٍه غیر مشروع.( 

: وهو ما یت�عه الفرد حتى یز�د من شعوره �السعادة، و�ز�د �فاءته إلى أقصى حد مستطاع،    المنهج اإل�جابيثالثًا:  

 ).90كأعمال تقو�ة اإلرادة والشخص�ة والذاكرة أو الخ�ال(

 .حق�قة االضطرا�ات واألمراض النفس�ةالمطلب الثالث: 

ألن الصحة الجیدة هي األصل الذي �طرُأ عل�ه المرض، فالمرض هو   ؛األصل في اإلنسان هو الصحة النفس�ة     

أو  النفس�ة  األمراض  ومصطلح  اإلنسان،  على  الغالب  السوي  ووضعه  اإلنسان  صحة  قاعدة  أصل  من  استثناٌء 

االضطرا�ات العقل�ة هو مصطلح مر�ب إضافي مكون من مفردات: المرض، والنفس، وقد تم ب�انهما، ولم یبق إال أن 

 ف �المصطلح المر�ب اإلضافي المكون من مفردتي : المرض النفسي ( االضطرا�ات العقل�ة).نعرِّ 

 .الفرع األول: التعر�ف �حق�قة المرض النفسي [ االضطراب النفسي ]

المرض النفسي ( االضطراب النفسي ): هو أذى �صیب صحة اإلنسان النفس�ة یبدو على شكل تك�ف غیر سوي       

�ش�ه العادة في تكراره واستمراره مع تفاعل بین الفرد ومح�طه الداخلي والخارجي ال تتوفر ف�ه شروط أخذ منه مأخذًا  

 ).91السالمة في عدد قلیل أو �ثیر من جهاته وتفصیالته(

الح�اة     في  خارج�ة  مؤثرات  تنتج عن  المر�ض،  بها  �شعر  جدًا،  و�ثیرة  متنوعة  أمراض  أعراض  ع�ارة عن  وهو 

 ).92والشك، والغرام وعدم االكتفاء الجنسي، و�ثرة اإلجهاد وهو مرض القلوب(  العامة، �الخوف 

 و�مكن لل�احث أن �قدم تعر�فا للمرض النفسي بب�ان حق�قته وتعر�فا للصحة النفس�ة:

: ع�ارة عن عدم توافق الشخص مع المجال السلو�ي الذي �ع�ش ف�ه توافقًا تامًا أو عدم التكامل المرض النفسي -1

النفس�ة العاد�ة التي تطرأ على فطرة اإلنسان  القدرة على مواجهة األزمات  النفس�ة المختلفة مع  بین: الوظائف 
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ن والحب أو ضعف ذلك الشعور مما ووضعه السوي المؤدي إلى اإلحساس �السعادة والكفا�ة وعدم الشعور �األم

 .�ضعف اإلنجاز والنجاح

 .توافق وتك�ف بین انعكاسات الشخص السوي الداخل�ة، و�ین المظهر الخارجي لسلو�ه  الصحة النفس�ة: -2

 . 19الفرع الثاني: تقس�مات األمراض النفس�ة ( النفسجسم�ة والنفسعقل�ة ) وعالقتها �جائحة �ورونا  

أحوال �ثیرة من الطوارئ الجائحة والنوازل المؤثرة على فطرته السو�ة والحاالت االستثنائ�ة    قد �طرأ على اإلنسان    

إلى  الخارجي لسلو�ه، یؤدي  المظهر  الداخل�ة و�ین  السوي  الشخص  انعكاسات  بین  تام  توافق  ُتحدث اختالل وعدم 

لغموض والحیرة في حصر هذه الشرائح عدم الشعور �األمن واألمان، وسبب هذا التنوع في أحوالها یتعلق في مسألة ا 

�ما أن القاسم المشترك بینها جم�عًا هو   ،ختالل ضعفًا أو تخلفًا أو عدماً رغم اشتراكها جم�عًا في علَّة االوتوز�عها  

 ): 93(  النفس، وهذه األحوال على النحو اآلتي

 .مسألة: أحوال النفس عند الشخص المختل المضطرب

التي تحدث اختالًال و�عدامًا للتوافق في شخص�ة اإلنسان المصاب، مما یؤدي إلى عدم  : وهي  األمراض النفس�ة -1

 .التك�ف مع ما حول الشخص من ظروف تتطلب منه مواقف معینة

�قة الذ�ر، �اإلضافة إلى ما : وهي التي تحدث نفس األثر المترتب على األمراض النفس�ة السااألمراض العقل�ة  -2

 .�انقصًا أو تخلفًا عقل  �شكل

�الجبن والغضب والخجل، وهذا القسم من األمراض النفس�ة تحتاج إلى معالجة من    انحرافات سمات الشخص�ة -3

 .والقانون   ،بل الطب النفسي, والنظام األخالقق

في حین تأخذ   : وهي أمراض ذات أعراض تنتج عن حاالت نفس�ةاض الس�كوسامات�ة ( النفسجسم�ة )األمر  -4

 .ختصاص بها الزدواج طب�عتهابها لتالفي تنازع اال  امهتمأشكاًال بدن�ة، واال

: �الكذب والسرقة، وهذا القسم من األمراض النفس�ة التي تحتاج إلى معالجة من قبل الطب   اضطرا�ات السلوك -5

 .النفسي �ذلك، والنظام األخالق والقانون 

: الطب النفسي،  ود من قبل، وتحتاج هذه اإلضطرا�ات �ذلك إلى تظافر الجهاضطرا�ات العادات لدى الناشئة -6

 .والنظام األخالقي، والقانون 

هو �ل خلل وظ�في في السلوك ال �كون سب�ًا �اف�ًا إلدخال المصاب إلى مستشفى األمراض العقل�ة،  : و   الُعصاب -7

 .رغم أنه خلل مزعج:  �القلق واالكتئاب والوسواس والهستیر�ا
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 .مسألة: درجات األمراض النفس�ة 

 ):94�االستقراء درجات األمراض النفس�ة(

واإلحساس �العجز عن مواجهته، وسبب    ،: هو شعور �خوف الزائد غیر مبرر من شر متوقع  القلق ( الُحصار ) )1

الضع�ف للفئات  هو  �الحصار  االالتسم�ة  من  بدًال  �الح�اد  تلوذ  التي  معینةة  جبهة  واخت�ار  قلق   ،نتماء  في  فتع�ش 

ه   واضطراب،  یتكون  بدا�اته، حیث  في  �ورونا خصوصا  زمن  في  انتشارا  أكثرها  �ان  األمراض  حیث  من  النوع  ذا 

 النفس�ة من طرفین هما ( الهم و الَحَزن) �ما یلي:

 . ، إذا �ان خوفًا من شرٍّ قد وقع فعًال في السابق  الهمأوًال:  

 . )95وله حق�قة و�خشى وقوعه(،  إذا �ان خوفًا من شر متوقع الحصول مستقبًال    -الَحَزن ثان�ًا:  

ترتب على ذلك حالة من االكتئاب النفسي  و   ،جائحة فیروس �ورونا المستجد ن في زمن  ر�وقد �ان النوعان متوف   

 ).96)(اللهم إني أعوذ �ك من الهم والَخَزن العمیق، قال عل�ه السالم:(  

: �الوعید  یزال المرء �ع�ش في ظل مخاوفها: �المصائب أو أمور مستقبل�ة�معنى قلق ینشأ من أمور ماض�ة ال     

 ). 97هم(والتهدید والخطر المتو 

أحدث في نفس اإلنسان   19فالقلق من جائحة ( نازلة ) �ورونا  ،  كتئاب النفسيوغال�ا ما �صحب مرض القلق اال     

المجهول  انفس��   اقلقً  من  اال  ؛خوفا  مرض  عل�ه  المجهول فیترتب  من  والخوف  �التعاسة  والشعور  النفسي  كتئاب 

دي إلى ال�أس مستوى الفاعل�ة النفس�ة والجسد�ة ضع�فة ومنخفضة جدا تؤ والمستقبل، وهي حالة انفعال�ة �كون فیها  

 .ح�اط والشعور �التهدید والملل من الح�اة، وال زالت آثاره قائمة حتى اآلنوالشعور �العجز واال

ئج ذلك، فینشغل اإلنسان �فكرة تقتحم تفكیرة و�عجز عن مقاومتها و��عادها فتعطل اهتماماته األخرى دون تفكیر بنتا    

 . و�لما عجز عن مقاومتها �حس بتوتر واضطراب وخوف من المستقبل المجهول

النفسياال  )2 الحالة :    كتئاب  وتشیر  سارة،  وغیر  منخفضة  والجسد�ة  النفس�ة  الفاعل�ة  فیها  تكون  انفعال�ة  حالة  وهي 

وال تیئسوا من روح هللا إنه ال العجز والمیل لالنتحار، قال تعالى:(  ال�أس والشعور الساحق �التفاهة و المرض�َّة منها إلى  

 ].   87[ یوسف: )من روح هللا إال القوم الكافرون ییئس 

اإلح�اط        من  حالة  إلى  یؤدي  ذلك  االواإل  –�ل  أشكال  من  شكٌل  إال  هو  ما  عمل�ة ح�اط  وهو  النفسي:  كتئاب 

أو توقع حدوث هذا العائق في المستقبل مع تعرض العضو�ة من   ،تتضمن ادراك الفرد لعائق �عوق اش�اع حاجة له 

 ).98جراء ذلك لنوع من أنواع التهدید(
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و�تمیز االكتئاب �انخفاض الطاقة والحزن وفقد االهتمام أو اللذة، والشعور �الذنب أو �انخفاض ق�مة الذات، واضطراب    

 .النوم والشه�ة، وضعف التر�یز

في الرعا�ة الصح�ة العامة في    ب �أولو�ة ضمن حزمة الخدمات الصحة النفس�ة من أجل الدمج لهذا �جب ادراج االكتئا   

 . )99(ة لبرنامج عمل فجوة الصحة النفسيوفي م�ادرة منظمة الصحة العالم�  ،سترات�ج�ة اإلقل�م�ة للصحة النفس�ةاال

وتستولي على صاحبها ف�عجز عن مقاومتها    هة تافهة ال ق�مة لها تقتحم تفكیر نشغال �فكر ا: وهو    الوسواس القهري  )3

ل هذا الفرد مقاومتها فإنه �حس و وتعطل اهتمامه �غیرها ف�شعر �أنه ملزم �أداء تلك الفكرة بدون قناعة منه، و�ذا حا

 .وعالجه �قوة اللجوء إلى الخالق واإلخالص في الدعاء  ،)100بتوتر واضطراب(

4( ( النوراستین�ا   ) شكوى  الَخَور  تقلید  وهو  لواقع:  المستندة  غیر  الجسد�ة  عنه  ،الغیر  �جبن  ال  أمور  إزاء  ا والجبن 

 .ن األسو�اء، وعالجه �التسلي عن المصائب �الصبرو اآلخر 

 .الفرع الثالث: منهج�ة عالج األمراض النفس�ة وخطواتها

السلو��ة،   واتجاهاته  النفس�ة  �استجا�اته  الصلة  وثیق  اإلنسان  جسم  أن  تؤثر  حیث  لإلنسان  النفس�ة    فيفالحالة 

 .وتبدو في صورة مرض عضوي بدني  ،الوظائف الجسد�ة له

والعالج   الحسي،  والعالج  اإل�جابي،  واإلنشائي  والعالجي  الوقائي  النفس�ة:  للصحة  الوصول  مناهج  ب�ان  سبق  وقد 

ن العالقة  إب الجسم�ة لإلنسان والنفس�ة حیث  ي، والعالج الغیبي الروحي، مع ضرورة عدم الفصل بین الجوانالنفس

 . بینها عالقة تكامل وتعاضد 

 .الفرع الرا�ع: خطوات العالج النفسي ومنهجیته العالج�ة والوقائ�ة

 المنهج�ة العالج�ة المثمرة لألمراض النفس�ة هي:

 . تشخ�ص المرض .1

ستشارة والتعاون على البر  ضطراب من خالل: طلب النص�حة واالنفعال�ة للتعبیر عن أس�اب االة اال تفر�غ الشحن .2

 والتقوى.

 .أو عاجزًا عن إدراكها  ،ست�صار �إدراك الدوافع التي �ان الشخص غافًال عنهااال .3

 .تجاهات الجدیدة والعادات الفضلىتغییر السلوك : �اكتساب اال .4

 ).101المتا�عة( .5
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 هي:  المنهج الوقائي: المثمرة لالمراض النفس�ةخطوات  

 . صحة االعتقاد �التوحید الخالص � تعالى .1

 . التو�ل على هللا .2

 . التو�ة الدائمة النصوح �شروطها .3

 .العالجات النفس�ة الروح�ةالدعاء وقراءة القرآن: وهو أهم   .4

 .الع�ادات المختلفة: فلكل ع�ادة مقصد شرعي .5

 ): 102�مراحله التال�ة(الصبر وض�ط األعصاب،   .6

 .صط�ار وهو ما �صیر سج�ة و�رافقه است�شار �اخت�ار هللا له  وهو أبلغ من الصبرال .أ

 . الصبر وهو ثمرة التصبر . ب

 .]  155..) [ ال�قرة :  و�شر الصابر�نالتصبر وهو ما �حصل بتكلف وتحمل على ُ�ره، قال تعالى:(   . ت

 ):103(والتصبر واالصط�ار على البالء والجوائحالمنهج�ة والخطوات العمل�ة والعلم�ة للصبر  

 .ال عبثا  ،التفكر في أن اإلنسان خلق ألهداف -1

 .اعت�ار المآالت -2

 .تصور األذى الحاصل �عدها الشهوة -3

 .تصور ذلك في حق غیره ثم یتلمح عاقبته �فكره، فإنه خیر ما �علم �ه عی�ه -4

 .التفكر �اللذات فس�خبره العقل أنه ل�س �شيء -5

 . القهر في نفسه نت�جة شهواته الزائفةتدبر الذل و  -6

 .التفكر في فائدة مخالفة االنحرافات في الدن�ا واآلخرة -7

عمل دراسات تر�ز على الجوانب النفس�ة، والجوانب االجتماع�ة ألبناء المجتمع اإلسالمي للوصول إلى حلول   -8

م  لل الیوم�ة والجوائج التي ضر�ت العاحق�ق�ة لألمراض النفس�ة واالضطرا�ات السلو��ة واالكتئا�ات التا�عة للنواز 

نفس�ة في العالم نت�جة  تعاب واالكتئاب واألمراض الوالتي خلقت حاالت �ثیرة من اإل  ،19�أسره �جائحة �ورونا  

لتزام �قواعد و�روتو�والت صع�ة تقید حر�ة اإلنسان وحر�ته في التنقل والح�اة االجتماع�ة وهذا ما لم  الحجر واال

 . نتعود عل�ه
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�ل ذلك ألن �عض األمراض النفس�ة قد تؤدي إلى الفساد واإلفساد وارتكاب الجر�مة، ومن تلك الحاالت          

التفس�ة التي قد تؤدي إلى ذلك : [ مرض مر�ب النقص، واأللم النفسي �سبب مخالفة الفطرة، ومر�ب االستعالء  

ب الجر�مة �سبب الضغوط النفس�ة وتقیید الحر�ة: ( األعلو�ة )، و�صا�ة المجتمع اإلسالمي �الوهن النفسي وارتكا

�كل  الجرمي  الفعل  ارتكاب  إلى  دافعة  االجتماع�ة  �العوامل  النفس�ة  العوامل  تلك  أن  �اعت�ار  وذلك 

، �ما أشار اإلسالم إلى أهم�ة المؤثرات االقتصاد�ة في السلوك ال�شري، حیث إن هللا تعالى قد )104(أشكاله.

قال    )105(ب العمل، و�ذل أقصى ما في الطاقةلنشاط والحر�ة، وهو حث على وجو حث على العمل والسعي وا

 . ]  15[ الملك:  ..)هو الذي جعل لكم األرض ذلوال .تعالى: (  

�ما أنه على الدولة واجب �بیر ممثلة �جم�ع األجهزة والمؤسسات والقطاعات العامة �التشار��ة مع القطاع        

للخروج   واالالخاص  النفس�ة  واألمراض  الحاالت  �ورونا  من  جائحة  على  المترت�ة  واجب    19كتئاب  فعلیهم 

التأهیل�ة العالج�ة ( دورات إدارة األ الدورات  آثار المرض واآلفة  المتا�عة من خالل عقد  زمات ) للتخلص من 

العامة التي منیت بها المجتمعات اإلنسان�ة عموما، وذلك من خالل العمل والتسل�ة و�رجاع الح�اة إلى طب�عتها  

 . في المدارس والجامعات وغیرها من قطاعات الح�اة المتنوعة

نفس�  فقد لهذا        ح�اة  �العمل،  الماد�ة  ح�اته  لإلنسان  اإلسالم  الشخص�ة ضمن  حقوقه  �كفالة  سعیدة  ة 

 ).106(واالجتماع�ة وتقر�ر العدل في أدق صوره، وتقر�ر التواصي �الخیر والتناهي عن الشر �المتا�عة المستمرة

 .الفرع الخامس: الصحة النفس�ة واألمراض ( االضطرا�ات النفس�ة ) وعالقتها �المقاصد الشرع�ة العامة

اإلسالم�ة من خالل الحدیث عن الضرورو�ات الخمس إلى حفظ النفس ال�شر�ة من جانب  لقد دعت مقاصد الشر�عة       

 الوجود ومن جانب العدم، �ما یلي: 

الحفظها من جانب الوجود    النفس  بذاتها في اال:  الحفظ والرعا�ة، و   �جاد �شر�ة عموما مقصودة  العادات والتكو�ن وفي 

، �تناول المأكوالت، والمعامالت �ذلك راجعة إلى حفظ النفس من جانب  �جملتها راجعة إلى حفظ النفس من جانب الوجود 

   .)107(الوجود بواسطة العادات

ا �عني حفظ �اقي  في سلَّم أولو�ات المقاصد الضرور�ة الخمس، فحفظه  -حیث إن ضرورة حفظ النفس جسدًا وروحًا       

 .: الدین والِعرض والعقل والمالالضرور�ات الخمس

من  ح     العدمفظها  أحكامً :  جانب  وحمایتها  النفس  لحفظ  اإلسالم  العالج   اشرع  وشرع  علیها،  االعتداء  لمنع  عمل�ة  

لحمایتها من األمراض، ولكل ضرورة من الضرور�ات الخمس متممًا ومكمًال �جب مراعاته، وتشخ�ص المرض وعالجه ما 
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األصل �اإل�طال، ألن �ل تكمله �فضي اعت�ارها هو إال مكمل حافظ للنفس من جهة العدم �شرط أال �عود اعت�اره على  

 ، )الضرور�ة والحاج�ة والتحسین�ةوهو نفس طب�عة العالقة بین المقاصد (    .)108(إلى رفض أصلها، ال �صح اشتراطها

 فإن طال فقدان التحسیني أو تضرر،  تضرر الحاجي، ولحق الضرر �الضروري، وذلك ضمن القواعد الذهب�ة التال�ة : 

 . الضروري أصل للحاجي والتكمیلي .أ

 .اختالل الضروري یلزم منه اختالل ال�اقین �إطالق . ب

 .اختالل الضروري   ال یلزم من اختالل ال�اقین . ت

 .قد یلزم من اختالل التحسیني �إطالق، أو الحاجي �إطالق، اختالل الضروري بوجه ما . ث

 .)109(ین�غي المحافظة على الحاجي والتحسیني لحما�ة الضروري  . ج

 و�ذلك هي العالقة بین الضرور�ات الخمس، فكٌل منها مكمل ومتتم لآلخر

       " �النس�ة آلحاد األم�قول ابن عاشور:    ؛ ة، و�النس�ة لعموم األمة �األولى�ضرورة حفظ الكل�ات الضرور�ة الخمسة 

ألن العالم مر�ب من أفراد اإلنسان، وفي �ل نفس خصائصها التي بها �عض قوام العالم، لهذا جاء اإلسالم لحفظ النفوس 

المحترمة، والمراد �النفوس المحترمة في نظر الشر�عة هي المعبر عنها �المعصومة الدم، حیث شرع لحفظها من جانب  

 .)110(ان�ة حفظها قبل التلف، �مقاومة األمراض مثال "  العدم، القصاص، فهو تدارك �عض الفوات، مع إمك

�ما �حفظه من الداخل، و�ما �حفظه من ،  ه �عد خروجه من العدم إلى الوجود فحفظ النفس حاصله : في حفظ �قائ      

أش�اء، وهي: حفظه عن وضعه في حرام �الزنى، وحفظ ما یتغذى �ه أن �كون مما ال �ضر أو   ةالخارج؛ ومكمله ثالث

 .)111(األمور إال �ه، من شرع�ة الحدود قتل أو �فسد، و�قامة ما ال تقوم هذه�

�ه،        وتح�ط  تصی�ه  التي  األمراض  من  �العالج  النفس  حفظ ضرورة   �مكن  النفس�ة و�ذلك  األمراض  من  و�العالج 

إّال �ه فهو واجب ) فالعالج لألمراض  كتئاب إلعادتها إلى صحتها النفس�ة، والقاعدة الشرع�ة تقول: ( ما ال یتم الواجب  واال

لكن  )؛  الحاج�ات  والت�سیر( من  التخف�ف  �اب  الحرج من  إلى رفع  المقاصد، ورجوعها  الوسائل ال من  النفس�ة هو من 

�حقق في النت�جة المقصد من العالج �شق�ه النفسي والجسدي، وهو حفظ النفس من الهالك، لهذا فالوسیلة هنا تأخذ حكم  

 الوجوب.المقصد وهو 
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 الخاتمـــــــــــــــــــــة:

 النتائج:

 لقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج واالستخالصات التال�ة: 

 .الكشف عن ماه�ة الجوائج والنوازل عموما وجائحة �ورونا �شكل خاص -1

 . معهاب�ان مراحل تطور الجوائح وجائحة �ورونا ومراحل تطور الفیروس وخطورتها و��ف�ة التعامل   -2

 . ب�ان تطب�قات الجوائح في التشر�ع اإلسالمي وضوا�طها، واللقاحات المكتشفة للفیروس ومدى نجاعتها -3

 . �المقاصد الشرع�ة العامة  اب�ان حق�قة الصحة واألمراض النفس�ة واالضطراب واالكتئاب الناتجة عن �ورونا وعالقته -4

 .واألمراض النفس�ةب�ان التأصیل الشرعي الدیني والتار�خي للجوائح والصحة   -5

 . خصوصا  19ض�ط الجوائح �القواعد الشرع�ة الفقه�ة الناظمة ألحكامها عموما وجائحة �ورونا   -6

 .ب�ان معاییر الصحة واألمراض النفس�ة والمناهج العلم�ة للتعامل معها -7

هجیته العالج�ة  وخطوات العالج النفسي ومن  لنفس�ة ومنهج�ة عالجها وخطواتها،ب�ان درجات األمراض واالضطرا�ات ا -8

 .والوقائ�ة

 . الكشف عن العالقة بین الصحة النفس�ة واألمراض واالضطرا�ات النفس�ة ومقاصد الشرع�ة العامة -9

 التوص�ات: 

تفعیل دور أجهزة الدول �التشار��ة مع القطاع الخاص للوصول إلى نتائج أكثر إ�جاب�ة في التعامل مع الظروف   .1

�البالد والع�اد، بتفعیل الدور الم�كر إلدارة األزمات �شكل سر�ع �ما �حقق النتائج    الطارئة والكوارث والجوائح النازلة

 .المرجوة من تأس�سه

إجراء فحوصات مسح�ة شاملة عشوائ�ة لمعرفة اآلثار النفس�ة واالضطرا�ات وحاالت االكتئاب التي أحدثتها جائحة   .2

ات�اع مناهج االستقراء الجزئي لعینات على غرار أخذ على أفراد المجتمع عموما من خالل    19كورونا المستجد  

 .عینات الفحص للفایروس

ال�شر�ة وخدمة   .3 التنم�ة  �قع على عاتق وحدات  األزمات �جزء مما  إدارة  في مجال  تدر�ب�ة مستمرة  دورات  إعطاء 

 . المجتمع المحلي التا�عة لمراكز االستشارات والدراسات والتدر�ب الموجود في الجامعات

الخاستحد  .4 الیوم�ة  إدارة األزمات  المدارس والجامعات في  للتعرف  اث مساقات في  العام،  المستوى  لى إاصة وعلى 

 . ك�ف�ة التعامل مع المستجدات المعاصرة والخروج منها بنجاح بال تاثیرات سلب�ة نفس�ة وسلو��ة
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 قائمة الهوامش:

 

. احمد بن 409، ص2)، ج3م (ط1993، بیروت، دار إح�اء التراث العر�ي،  لسان العرب،  جمال الدین بن منظور  )1(
ز�ر�ا،   بن  اللغةفارس  مقای�س  الفكر،  معجم  دار  األزهري،  492، ص1م، ج1979،  احمد  بن  محمد  تهذیب .  معجم 

 .514، ص1)، ج1م (ط 2001المعرفة،   ، تحقیق: د.ر�اض قاسم، بیروت، داراللغة

 .410، ص2، جلسان العربابن منظور،    )  2(

الفواكه والنفراوي، احمد بن غن�م:   -281، ص 2، ج1992، بیروت، دار المعرفة،  كفا�ة الطالب  ،أبو الحسن المالكي  )  3(
القیرواني ز�د  أبي  ابن  رسالة  على  الفكر،  الدواني  دار  بیروت،  ج1995،  الدسوقي129، ص2م،  عرفة  بن  محمد   .، 

: العدوي   الصعیديعلي  .183، ص3تحقیق: محمد عل�ش، بیروت، دار الفكر ج    ،حاش�ة الدسوقي على الشرح الكبیر
 . 281، ص2م، ج  1992، تحقیق: یوسف ال�قاعي، بیروت، دار الفكر،  حاش�ة العدوي على شرح �فا�ة الطالب الر�اني 

 .340، ص  3م، ج1991، بیروت، دار الكتب العلم�ة،  شرح الزرقاني  الزرقاني،  محمد بن عبد ال�اقي بن یوسف
، بیروت، دار المنتقى شرح الموطأان بن خلف بن سعید ال�اجي،  ، سل�م173ص1ج    ،القوانین الفقه�ةابن جزي،  )    4(

 .68دار الفكر، ص  ،نظر�ة الظروف الطارئة، عبدالسالم الترمانیني،  173، ص6)، ج1م، (ط1999الكتب العلم�ة،  

الثمر  . اآلبي،  282-281، ص2، ج  كفا�ة الطالب، أبو الحسن المالكي،  38، ص12، ج  المدونةمالك بن أنس،  )    5(
 .534، ص1ج  ،الداني

 .  mubasher.aljazeera.nt–  قناة الجز�رة م�اشر  )  6(
 . 79  –  76، ص  1ج،  م2019دار الكتاب الثقافي،    ،فقه المعامالت  السعد،  أحمد محمد  )7(
، 1554�تاب المساقاة والمزارعة، �اب وضع الجوائح، حدیث رقم    ،صح�ح مسلممسلم، أبو الحسین الن�سابوري:  )    8(

 .568ص

 .76، ص  1، جفقه المعامالت  السعد، أحمد محمد :  )9(
 [ وب أ].، مادة267/ص3، جلسان العرب ،ابن منظور  )10(
 .37ص،  1، جالنهر الفائق شرح �نز الدقائق   )11(
 .   498ص،  1ج  ،معجم لغة الفقهاء  )12(
 .mubasher.aljazeera.nt-:  الجز�رة م�اشرقناة    )13(
)14(  4/https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/2 
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منظور،    )15( العربابن  جلسان  (نزل)  مادة  والفیومي،    11،  المنیر،  ص(المص�اح  والمعجم ).  309، 
 .2جزء  ،الوس�ط

 .  7  –  5ص من    ،األزمة المال�ة العلم�ة نوازل وأحكامعصام العنزي،    )16(

، ومسفر  فقه النوازل. انظر أ�ضا: �كر أبو ز�د،  26ص  1ج  ،موسوعة فقه النوازل) محمد الجیزاني،  17(
المعاصرة.   الفقه�ة  النوازل  أحكام  استن�اط  الواقع أصول وضا�ط  ،  بوعود أحمد  القحطاني، منهج  �تاب    ،فقه 

 م.2000،  44  –  40، ص  75األمة، العدد  

)18(   https://islamweb.net/ar/library/index. 
 .   297-294،  ص من   دراسات في فقه القانون المدني االردني النظر�ة العامة للعقد  عبد الناصر أبو ال�صل،   )19(
)20(  blog/judicial_application-engine-https://qistas.com/search 
الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة,    ،محمد سعود المعیني  )21( : 30  –  10ط ( بال )، ص   النظر�ة العامة للضرورة في 

ر: مساو�ة  متعلق المقدا، و متعلق الحالة: منط�قة ال مخرج آخر لها ( متعینة )، و متعلق الزمن: قائمة حالة غیر محتملة
�قدرها،  للضرورة للنت�جة،  وتقدر  مثمر  الفائدة:  م  ،متعلق  خطرا  أقل  المحتملةوالفعل  النت�جة  طارئ, ،  ن  اإلرادة:  متعلق 
الضرورة  عارض �إحداث  دخل  و ل�س إلرادته  الخمس ،  الضرورات  أحد  الخطر على  �عود  أن  أي   : المشروع�ة  ، متعلق 

 .في العقود  متعلق التوازن : محقق للعدالة و 
أبو ظبي   –  2818، ص. ب .  2020، یونیو  دور التمو�ل اإلسالمي في حاالت الجوائح  ،عبد الكر�م أحمد قندوز  )22(
 .11ص ،  اإلمارات العر��ة المتحدة–
 . 13-12المرجع السابق،    )23(
 .17 –  10ص   ،  2020صندوق النقد الدولي قندوز،    )24(
 المرجع السابق نفسه.  )25(
)26(  https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous 
)27(  https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous 
 .9-1، ص  دو ر التمو�ل اإلسالمي في حاالت الجوائح  أحمد قندوز،)    28(

)29  (https://ar.wikipedia.org/wiki  . 
)30(  https://www.youm7.com/story 
)31(  /https://ar.wikipedia.org/wiki 
 ./topics-http://www.emro.who.int/ar/healthمنظمة الصحة العالم�ة،  )    32(
 المرجع السابق.  )33(
 ) المرجع السابق.  34(
)35  (https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine// 
)36(  https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/  اإلسالمي الفقه  ومجمع  الطب�ة   -الجز�رة.  الندوة 

المستجد �وفید    -الثان�ة یتعلق �ه من معالجات طب�ة وأحكام شرع�ة،  19فیروس �ارونا  الففه ، وما  التي نظمها مجمع 
 م.2020)16اإلسالمي(

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/
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 المرجع السابق.)    37(
)38  (https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2021/3/3/النفس�ة-الصحة-االكتئاب-كورونا-

 .19-كوفید 
)39  (https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2021/3/3/النفس�ة-الصحة-االكتئاب-كورونا-

 .19-كوفید 
)40(  https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2021/1/30/ 

  /https://www.webteb.com/articlesالجز�رة.
)41(  https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine  / 

  https://www.webteb.com/articles/الجز�رة.  

 .    18  –  17، ص    حقوق اإلنسان وضماناتها في اإلسالم  الزلمي،مصطفى إبراه�م    )  42(

محمد بن أبي �كر بن    .234   –  233( نفس ) ، ص    ، مادة   6، مجلد    لسان العرب  ،)  ابن منظور43(
 . 673  –  672ص  ،  م1976�ة مصطفى الحلبي ، مصر ، ، ط�عة شر الصحاح  مختار  الرازي،  عبد القادر

 .    243  –  242، ص   التعر�فات،  ) الجرجاني44(

دار األقصى,    ،�حوث في الفقه الطبي والصحة النفس�ة  ،أبو غدة  عبد الستار.243، ص    التعر�فات  ،) الجرجاني45(
 .   108، ص   مقاصد الشر�عة اإلسالم�ة  ، احمیدان  .127، ص  م  1991  -هـ  1411  ،1القاهرة,  ط

 .127، ص  �حوث في الفقه الطبي والصحة النفس�ة، ) أبو غدة46(

 مختار الصحاح   ،الرازي .459   –  458قل ) ، ص  ، مادة ( ع  11، مجلد    لسان العرب ،  )  ابن منظور47(
 .   446، ص  

الجرجاني48( ص    التعر�فات  ،)  جیب.152و    151،  أبو  الفقهي  ،سعدي  سانو  259ص  ، القاموس  معجم   ،. 
 .            287، ص   الفقهمصطلحات أصول  

. الخ�اط     321و  320، ص    مقاصد الشر�عة   ، .  الزحیلي  10  –  8، ص    2، ج    الموافقات  ،) الشاطبي49(
التشر�ع�ة، الزلمي  67  –  63  و  30، ص    المؤ�دات   الجر�مة   ،.أبو زهرة  54  –  21، ص    حقوق اإلنسان  ،. 

. 187، ص    �حوث في الفقه الطبي  ،. أبو غدة  9  –  8، ص    2، ج    الموافقات  ،.الشاطبي  32، ص    والعقو�ة
، ص     العدالة الجنائ�ة الدول�ة  ،  . دراجي   370  –  368، ص    الفكر المقاصدي عند محمد رشید رضا،  برهاني
 .   169  و   168

الدول�ة  ، ) دراجي50( ص  ،حقوق اإلنسان و ضماناتها في اإلسالم  ،الزلمي.169و    168ص  ،  العدالة الجنائ�ة 
54   . 

 .   80، ص    مقاصد الشر�عة اإلسالم�ة  ،) ابن عاشور51(

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2021/1/30/
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine%20/
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 .         107  –  105ص  المرجع السابق،    )52(

 .. عادل األزهري 2-1ص  ،  الطب النبوي ابن ق�م الجوز�ة،  )  53(

 .   123ص  ،ث في الفقه الطبي والصحة النفس�ة�حو  ،. أبو غدة2-1، صالطب النبوي �ة،  ابن ق�م الجوز )  54(

 .2-1، صالطب النبوي �ة،  ابن ق�م الجوز   :الجسم  تغزو  م�كرو�ات  عنأمراض تنتج  ) هي  55(

 .76مؤسسة الر�ان، ص  ، الشر�عة اإلسالم�ةالتداوي والمسؤول�ة الطب�ة في   م�ارك،  ق�س آل الش�خ  )56(

 .  68م، ص1987،    المسؤول�ة الجنائ�ة لألط�اء  قاید،أسامة عبد هللا    )  57(

 .925، ص  5678حدیث رقم  ،  أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء�تاب الطب، �اب ما    ،صح�ح ال�خاري   ال�خاري،)  58(

 .354, ص36م، ج1987،الكو�ت،2ط  ،  �ة الكو�ت�ة الموسوعة الفقه  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم�ة،)  59(

حنان عبد   .4ص  ،  م2001, جامعة دمشق,    8ط  ،الصحة النفس�ة دراسة في س�كولوج�ة التك�ف  ،الرفاعي نع�م    )60(
 .11، ص  م2003 -هـ  1424  ،عمان  ،دار الفكر ،2ط  ،الصحة النفس�ة  ،العناني الحمید 

 .   129ص    ،  الطبي والصحة النفس�ة�حوث في الفقه  ،عبد الستار أبو غدة  )61(

 . 6-4, ص    الصحة النفس�ة  ،فاعي) الر   62(

النفس�ة  ،أبو غدة  )  63( الفقه الطبي والصحة  النفس�ة  ،الرفاعي.131  -130ص  ،  �حوث في   -  27ص    ،الصحة 
52. 

 .31ص   ،الصحة النفس�ة  العناني،    حنان عبد الحمید .  52 –  27ص   ،الصحة النفس�ة  ،الرفاعي)    64(

 .131  -130ص  ، �حوث في الفقه الطبي والصحة النفس�ة ،. أبو غدة  26ص   ،الصحة النفس�ة  ،الرفاعي)    65(

 .40ص   ،الصحة النفس�ة  ،العناني)    66(

 . 41ص  ) المرجع السابق،    67(

 .2963، �تاب الزهد والرقائق، حدیث رقم    صح�ح مسلم  ،) مسلم68(

 .152، ص  3، ج  الموقعین عن رب العالمینإعالم   ،) ابن ق�م الجوز�ة69(

 .84ص  ، 2007دار القلم ، دمشق،  ،  القواعد الفقه�ة مفهومها نشأتها تطورها  الندوي،  علي أحمد    )70(
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الكر�م    )71( اإلسالم�ةز�دان،  عبد  الشر�عة  لدراسة  القدس،    ،المدخل  مكت�ة  الرسالة،  ص ،  1969مؤسسة 
83. 

 .541، ص    القواعد الفقه�ةالندوي،   )72(

 . 102ص    ،المرجع السابق  )73(

 . 142، ص  المرجع السابق  )74(

 .84ص   ،المدخل لدراسة الشر�عة اإلسالم�ةز�دان،     )75(

 .207  –  202ص   القواعد الفقه�ة،الندوي،   )76(

 .84، ص  المدخل لدراسة الشر�عة اإلسالم�ةز�دان،      )77(

 .217  –  212 –  55ص   ،   القواعد الفقه�ة الندوي،  )78(

 .217 –  55ص   ،القواعد الفقه�ة ،) الندوي 79(

الفقه الطبي�ح  ، ةأبو غد )    80( الرفاعي  130  –  129ص  ، وث في  النفس�ة  ،.نع�م   –  81ص    ، الصحة 
82. 

) وفي   2553حدیث رقم (  ،واآلداب، �اب تفسیر البر واإلثم�تاب البر والصلة  ، صح�ح مسلم ، ) مسلم81(
 م.  2010، مكت�ة ف�اض،  1ط    ،  صح�ح مسلمما حاك في نفسك .    –روا�ة  

 بتصرف .  143  – 142ص    ،  �حوث في الفقه الطبي والصحة النفس�ة  ، عبد الستار أبو غدة  )82(

�ل�ة   –]، للد�تور أسامه رضوان الجوارنه، �حث منشور في المجلة العلم�ة    تفعیل دور مقاصد الشر�عة اإلسالم�ة [  )  83(
اإلستطاعة والقدرة على معرفة    وجوب التداوي عند ال�احث    و�رى .  2015،  2، المجلد 3الدراسات اإلسالم�ة والعر��ة، العدد  

 :�ةلألدلة اآلت العالج والقدرة على شرائه

) وحیث إن حفظ النفس واجب شرعي, �اعت�ارها مقصد هام من   إال �ه فهو واجبما ال یتم الواجب  القاعدة األصول�ة: (  و 
 .المقاصد الضرور�ة الخمس, و�اعت�ارها أمانة وود�عة في ید اإلنسان

 .والعالج  رغم وجود   ة المر�ضالتخییر بین استخدام الدواء و�ین تر�ه قد یودي �ح�اف  -المعقول  

 هي:  المر�ض �العالج �عد وقوع المرضمدى حر�ة العلماء في  أقوال 

 أحمد.   ، وتر�ه أفضل    م�اح القول األول: التداوي  
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 .الحنف�ةرأي أغلب  و   مالك  ،مطلقا  م�احالتداوَي  القول الثالث: 

 .الجمهورر�ه،  ، وفعله أفضل من تمستحبلقول الثاني: التداوي  ا

 .5678 أنزل له شفاء،  حدیث رقم  داء إال، �تاب الطب، �اب: ما أنزل هللا صح�ح ال�خاري ) ال�خاري،  84(

 . 143  –  142ص    ،�حوث في الفقه الطبي والصحة النفس�ة ،) عبد الستار أبو غدة85(

 .   المرجع السابق )  86(

التداوي والمسؤول�ة الطب�ة ..نقًال عن آل الش�خ م�ارك:  165، صالق�س شرح الموطأ مالك بن أنس) ابن العر�ي،  87(
 . 103صفي الفقه اإلسالمي،  

 ).5354، (2151ص،  5 أنزل له شفاء، ج�تاب الطب، �اب: ما أنزل هللا داء إال  ،صح�ح ال�خاري ) ال�خاري،  88(

ة  مكت�  ،مخاطر الوصفة الطب�ة،  بو�س  یوسف  .147، صاألمراض المحدثة �األدو�ة وعالجها،  حسن  ) ناصر89(
د.ط،   ،الدواء وصحة المجتمعال�كیري ،    الدنشاري، عبد هللا محمد  عز الدین.47-  46، صال طبجامعة الیرموك،  

 .81-80هـ، ص1415لخل�ج، الر�اض،  مكت�ة التر��ة العر�ي لدول ا 
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