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 ملخص 

1دف هذه الدراسة إىل حتليل قانون احلجر الصحي يف إندونيسيا وكشف مدى فاعليته وتطبيقه يف الوقاية من انتشار جائحة كوفيد  
ل يف احلياة البشرية، سواء كانت اقتصادية أو  ، مما ال شك أن انتشار هذا الفريوس اخلطري قد أدى إىل العديد من املشاك١٩  –

اجتماعية أو سياسية أو دينية. ولقد بذلت احلكومة اإلندونيسية أنواع اجلهود يف منع انتشار هذا الفريوس وتوقيفه، وذلك بوضع  
حلجر الصحي اإلندونيسي  القوانني اليت تنظم الصحة العامة للمجتمع. كما 1دف هذه الدراسة أيضا إىل حتليل العالقة بني قانون ا 

النفس واحلياة. إضافة إىل ذلك، أن   اتفاق يف األهداف وهي احملافطة على  بنظرية مقاصد الشريعة اإلسالمية، حبيث أن بينهما 
الشريعة اإلسالمية إمنا جاءت ملصاحل العباد يف دنياهم وأخراهم، فال تقتصر أهدافها ومقاصدها يف حفظ على النفس فحسب، بل  

اءت للمحافظة على الدين واملال والنسب والعقل. وتعترب هذه الدراسة دراسة نوعية، حبيث يتم مجع البياgت بطريقة املالحظة  إfا ج
والتوثيق من مصارها األساسية وهو قانون احلجر الصحي اإلندونيسي ومصادرها الثانوية من الكتب واkالت والنشرات واملقاالت  

امل املرتبطة oذا  الوصفية  العلمية  الطريقة  البياgت rستخدام  يتم حتليل  الشريعة، مث  الفقه ومقاصد  الفقه وأصول  وضوع من كتب 
    التحليلية.

  ، مقاصد الشريعة ١٩قانون احلجر الصحي، جائحة كوفيد :   الكلمات املفتاحية 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation and effectiveness of the health quarantine law in Indonesia in order 
to prevent the spread of the Covid-19 pandemic, as there is no doubt that the pandemic has caused various 
problems in human life, both from the economic and social aspects. Politics, as well as religion. The Indonesian 
government has made various efforts to prevent and control the spread of this dangerous virus, one of which is 
by issuing and implementing laws related to public health. This study also aims to analyze the correlation between 
the health quarantine law in Indonesia and the maqasid sharia theory because both have the same spirit and goal, 
namely the maintenance and preservation of life and the existence of human life (hifz nafs). This study is 
considered a qualitative study, whereby data is collected by way of observation and documentation from its 
primary purpose, which is the Indonesian quarantine law and its secondary sources from books, magazines, 
pamphlets and scientific articles related to this topic from books of fiqh, uṣūl fiqh and the maqāṣid as-syarī’ah, 
then the data is analyzed using the analytical descriptive method. 

Keywords : Health Quarantine Law, Covid-19 Pandemic, Maqāṣid as-Syarī’ah 
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 املقدمة 

أوائل عام   التاريخ يف  أو    ٢٠٢٠سجل   gالصحي، بوجود جائحة فريوس كورو القطاع  العامل واجه اضطراrً يف  ، zن 
"، الذي يهاجم اجلهاز التنفسي لدى اإلنسان ويسبب العدوى يف الرئتني حىت أدى إىل املوت. وقد مت  ١٩-املعروف rسم "كوفيد  

اخل العمل  لفريق  الرمسي  املوقع  عن  مع كوفيد  اإلبالغ  rلتعامل  إندونيسيا    ١٩-اص  هناك  www.covid19.go.idيف  ، كان 
مارس    ٣متوفني اعتبارًا من    ٣٦٥١٨مريًضا متماثًال و .  ١١٦٠،٨٦٣، مع جمموعه  ١٩-حالة مؤكدة لـكوفيد    ١،٣٤٧،٠٢٦

٢٠٢١ .  

القطاعات والنواحي، مبا يف ذلك القضا�  ، اليت استمرت ملدة عام تقريًبا، �ثري على خمتلف  ١٩-ولقد كان جلائحة كوفيد  
االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والدينية. من الناحية االقتصادية، كان هناك العديد من التقلبات االقتصادية العاملية، سواء من  

ذا الفريوس يف أوائل  القطاع املايل إىل سعر صرف الذهب الذي استمر يف االرتفاع، وقد حدثت هذه األزمة منذ بداية انتشار ه
  ) Abdi 2020(شهر أبريل تقريبا.

غري   االتصال  أمناط  جيعل  االجتماعي،  التواصل  يف  سيما  ال  حدثت،  اليت  التغيريات  فإن  االجتماعية،  الناحية  ومن 
نطق احملادثة يف  وذلك rستخدام الكثري من األجهزة املساعدة كوسيلة التواصل بني الناس، مما يؤدي غالًبا إىل ما يواجه م    فعالة، 

الناس أو   التحيز الذي نشأ عندما يعطس  الرمزي.  التصورات اخلاطئة واالفرتاضات اجلديدة حول االتصال  احملاد¦ت واإلمياءات 
يف املقابر العامة يف عدة    ١٩-يسعلون، اخلوف من االقرتاب من بينهم خوفًا من اإلصابة، حىت لو كانت جثث املصابني بكوفيد

  )Dani dan Mediantara 2020(اإلحساس اإلنساين برعاية األحياء واألموات. مناطق تقلل من 

ومن gحية الرتبية والتعليم، فإن تنفيذ عملية التعليم يف املدارس جبميع مراحلها من االبتدائية إىل املرحلة اجلامعية تتم عرب  
ل. فيظهر هذا التأثري بشكل خاص يف القرى النائية اليت  اإلنرتنت. حبيث مل حيدث مثل هذه العملية التعليمية oذه الطريقة من قب

يكون عدد سكاfا يف سن املدرسة كثيًفا جًدا ويصبح هذا النظام اجلديد أمرا صعبا ومعقدا، ألن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  
  ) Aji 2020(حمدودة.

ا انتشار هذا  أنواع اجلهود يف منع  اإلندونيسية  بذلت احلكومة  تنظم  ولقد  اليت  القوانني  لفريوس وتوقيفه، وذلك بوضع 
، zن املقصود rحلجر الصحي هو حماولة منع دخول األمراض وانتشارها  ٢٠١٨لعام    ٦ذكر القانون رقم    الصحة العامة للمجتمع.

ارتباطًا مباشرًا بتنفيذ  أو عوامل اخلطر على الصحة العامة اليت ميكن أن تسبب إىل حالة طوارئ للصحة العامة. ويرتبط هذا القانون  
التنمية البشرية يف إندونيسيا، حبيث أن هناك حاجة حلماية الصحة جلميع اإلندونيسيني املنتشرين عرب خمتلف اجلزر الكبرية والصغرية  

  )Purba 2021(اليت تقع يف مواقع اسرتاتيجية على طرق التجارة الدولية، واليت تلعب دورًا مهًما يف حركة األشخاص والبضائع.

فهذه الدارسة 1دف إىل حتليل قانون احلجر الصحي يف إندونيسيا وكشف مدى فاعليته وتطبيقه يف الوقاية من انتشار  
، كما 1دف هذه الدراسة أيضا إىل حتليل العالقة بني قانون احلجر الصحي اإلندونيسي بنظرية مقاصد الشريعة  ١٩  – جائحة كوفيد  

    اق يف األهداف وهي احملافطة على النفس واحلياة.اإلسالمية، حبيث أن بينهما اتف

    البحث 

    مفهوم مقاصد الشريعة وأمهيتها يف بناء األحكام

كلمة مقاصد الشريعة مركب إضايف يتكون من كلمة (مقاصد) وكلمة (الشريعة)، فاملقاصد لغة مجع مقصد، واملقصد    
مصدر ميمي مأخوذ من الفعل (قصد) يقال قصد يقصد قصدا ومقصدا، فالقصد واملقصد مبعىن واحد. علماء اللغة ذكروا أن  
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الشيء والتوجه، وقد يكون مبعىن استقامة الطريق كقوله تعاىل (َوَعَلى اÄَِّ َقْصُد  القصد ¾يت يف اللغة ملعان: منها : االعتماد وإتيان  
َها َجائٌِر)، وقد يكون مبعىن العدل، والتوسط وعدم اإلفراط كقوله تعاىل (َواْقِصْد ِيف َمْشِيَك).     ) Mandzur 2010(السَِّبيِل َوِمنـْ

نهاج، والطريقة، والسنة، أصلها يف لغة العرب تطلق على مورد الشاربة. وأما  وأما الشريعة يف اللغة مبعىن الدين، وامللة، وامل  
ا تطلق على األحكام التكليفية العملية، ومن ذلك يتبني zن الشريعة يقصد oا األحكام اليت شرعها هللا   َّfالشريعة يف االصطالح فإ

ن تيمية الشريعة fzا اسم ينتظم كل ما شرعه هللا من العقائد  تعاىل هلداية البشر وإصالح أحواهلم يف الدنيا واآلخرة. لقد عرف ب
    .)Ibn Taimiyah 2004(واألعمال وهي طاعة هللا ورسوله وأويل األمر منا. 

وعندما تُنسب كلمة املقاصد إىل كلمة الشريعة، فإن ما يتبادر إىل الذهن على الفور هو أهداف الشريعة (الفقه)، إما    
نظرية استنباط األحكام (االجتهاد املقاصدي) أو تطبيق األحكام مبنظور مقاصد الشريعة. ويرى عبد اkيد  كون مقاصد الشريعة ك

النجار Òن جمال دراسة مقاصد الشريعة يالمس ما ميكن أن يقال عن أوامر هللا وحمظوراته، سواء يف مستوى السلوك البشري أو يف  
لكل امر من أوامر هللا rلتأكيد له هدف أو مقصد يتطلب حتقيقه، يف هذا العامل  العقيدة أو يف جوانب أخرى من حياة اإلنسان.  

  Ór يهدف إىل حتقيق طمأنينة الروح يف العامل قبل احلصول على املتعة السماوية يف    - على سبيل املثال-ويف اآلخرة. أمر اإلميان
  )al-Najjār 2012(  .اآلخرة

لشريعة يف اصطالح األصوليني، منها تعريف حممد الطاهر بن عاشور يف كتابه  ولقد وردت تعريفات كثرية عن مقاصد ا  
"مقاصد الشريعة"، zنه عرف مقاصد الشريعة بتعريفني خمتلفني، ألنه قسم مقاصد الشريعة إىل قسمني مها : املقاصد العامة واملقاصد  

لشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها حبيث ال ختتص  اخلاصة، أما املقاصد الشريعة العامة فهي : املعاين واحلكم امللحوظة ل
مالحظتها rلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة واملعاين اليت ال خيلو التشريع  

ملحوظة يف أنواع كثرية.    عن مالحظتها، ويدخل يف هذا أيًضا معاين من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام؛ ولكنها
وأما مقاصد الشريعة اخلاصة فيعرفها fzا: الكيفيات املقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو حلفظ مصاحلهم العامة يف  

و  تصرفا1م اخلاصة، كي ال يعود سعيهم يف مصاحلهم اخلاصة Òبطال ما أسس هلم من حتصيل مصاحلهم العامة، إبطاال عن غفلة، أ
. تعريف مقاصد  )Ibn  ‘Âsyūr 2007(عن استزالل هوى، ويدخل يف ذلك كل حكمة روعيت يف تشريع أحكام تصرفات الناس.  

الشريعة عند عالل الفاسي يف كتابه "مقاصد الشريعة ومكارمها"، حيث قال: "املراد مبقاصد الشريعة الغاية منها، واألسرار اليت  
ا". هذا التعريف يشتمل على مصلحتني ومها املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة، وهذا  وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه

. وعرفها الريسوين fzا الغا�ت اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها  )٢٠١١  Al-Fāsī(التعريف شبيه rلتعريف الذي ذكره الريسوين  
الشريعة fzا املعاين واألهداف امللحوظة يف مجيع أحكامه أو معظمها  . وعرف الزحيلي املقاصد  )Ar-Raysūni 2013(ملصلحة العباد  

أو هي الغاية من الشريعة واألسرار اليت وضع الشارع عند كل حكم من أحكامها. وفًقا جلاسر عودة، فإن املقاصد هو مبدأ يقدم  
مي اخلمر أو غري ذلك من األمور املماثلة فيما  إجاrت على األسئلة املقصودة جلميع املتطلبات مثل وجوب الزكاة أو الصيام أو حتر 

يتعلق rلشريعة اإلسالمية. يتم تفسري املقاصد أيًضا على أنه جمموعة من النوا� اإلهلية والعديد من املفاهيم األخالقية اليت تشكل  
تعاون اkتمعي. كل اجلهود لتحقيق هذا  أساس الشريعة اإلسالمية، مثل العدالة والكرامة اإلنسانية واإلرادة احلرة والكرم والراحة وال 

  )Auda 2008(اهلدف بفتح السبيل إىل اخلري (فتح الذرائع) أو إغالق السبل املؤدية إىل الشر.

إذا الحظنا التعريفات عن مقاصد الشريعة، جند zن الشريعة اإلسالمية قد راعت مصاحل العباد، وأولتها اهتماًما كبريًا.    
ام اليت تضمنتها النصوص الشرعية، جند أن الشارع يهدف من خالهلا إىل حتقيق مصاحل الناس، ودفع املفاسد  فإذا نظرg إىل األحك
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عنهم. فإذا استقرينا نصوص الشريعة استبان لنا أن املقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح  
  الح عقله وعمله، وصالح ما بني يديه، من موجودات العامل الذي يعيش فيه. املهيمن عليه، وهو نوع اإلنسان، ويشمل صالحه ص 

والبن القيم يف ذلك كالًما رائًعا حيث قال " إن الشريعة مبناها وأساسها على اِحلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد    
إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن  وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل  

  ) Ibn al-Qayyim 2003(املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها rلتأويل". 

يقول الشاطيب يف املوافقات أن التكاليف مشروعة ملصاحل العباد، ومصاحل العباد إما دنيوية وإما أخروية، أما األخروية،    
مقدمات    -إذا �ملتها -فراجعة إىل مآل املكلف يف اآلخرة ليكون من أهل النعيم ال من أهل اجلحيم، وأما الدنيوية، فإن األعمال  

لنتائج املصاحل، فإfا أسباب ملسببات هى مقصودة للشارع واملسببات هي مآالت األسباب، فاعتبارها يف جر�ن األسباب مطلوب،  
  ) ٢٠٠٥ As-Shāthibī(ت.وهو معىن النظر يف املآال

يقول عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم zن الشريعة كلها مصاحل إما تدرأ مفاسد أو جتلب مصاحل، فإذا مسعت هللا    
ث والزجر،  يقول: {َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا}، فتأمل وصيته بعد ندائه، فال جتد إال خريا حيثك عليه أو شرا يزجرك عنه، أو مجعا بني احل

وقد أrن يف كتابه ما يف بعض األحكام من املفاسد حثا على اجتناب املفاسد وما يف بعض األحكام من املصاحل حثا على إتيان  
  ) Abd as-Salām 1991(‘املصاحل. 

خراهم، كما  من خالل كالم أئمة الفقه واألصول سابقا، نعلم أن الشريعة اإلسالمية إمنا جاءت ملصاحل العباد يف دنياهم وأ  
قال اإلمام الغزايل يف كتابه املستصفى من علم األصول "ومقصود الشرع من اخللق مخسة، وهو: أن حيفظ عليهم دينهم، ونفسهم،  
وعقلهم، ونسلهم، وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يُفوت هذه األصول فهو مفسدة،  

  ) ١٩٩٧ Al-Ghazālī(ودفعها مصلحة ". 

فمن التعريفات السابقة ميكن أن نستخلص zن املراد من االجتهاد املقاصدي هو العمل مبقاصد الشريعة وااللتفات إليها    
واالعتداد oا يف عملية االجتهاد الفقهي. وقد عرف عبد الرمحن الكيالين التطبيق املقاصدي لألحكام zنه: تنزيل األحكام على  

ت إرادة الشارع لتحقيقها، أي: أن التطبيق املقاصدي يعتمد النظر إل مقاصدي الشارع أثناء عملية التطبيق  وفق املصاحل اليت توجه
نزيل  مبراعاة الفقية يف تطبيقه لألحكام الشرعية للمعاين واحلكم واملصاحل الكلية واخلاصة واجلزئية عندما يريد تعيني الوقائع الصاحلة؛ لت 

أن تطبيقه للحكم على هذه الواقعة أن ال يكون جمافًيا أو بعيًدا عن غاية الشارع وقصده من أصل    احلكم الشرعي عليه، فيتحقق من 
  ) ٢٠١٧التشريع. (العجلوين & العمري, 

وقد بني اخلادمي أن العمل rملقصد يف العملية االجتهادية يقوم على ثالثة عناصر، هي: النص، والواقع، واملكلف،     
الدليل يراد تط الفعل والتصرف الذي سيكون حمكوًما بذلك النص  فالنص: هو  بيق حكمه وعلته ومقصده، والواقع: هو ميدان 

وموجًها حنو مقاصده وغايته، واملكلف: هو املؤهل عقًال وروًحا وبدgً؛ للمالءمة بني النص والواقع، أي: لتسيري الواقع على وفق  
ات شرعية ملشكالت ذلك الواقع وأقضيته وأحواله، وحتيط بتلك العناصر  النص وأحكامه ومقاصده، وتنزيل ما ينبغي تنزيله من معاجل

الثالثة (النص، والواقع، واملكلف) مجلًة من املعطيات املهمة والالزمة واألساسيات الضرورية يف عملية االستنباط الفقهي يف ضوء  
تهادية، وكيفية االستنباط وأدواته، ومجلة شروط التأويل  مراعاة املقصد، تلك املعطيات عّرب عنها العلماء fzا سائر املعلومات االج

اليت ينبغي استحضارها يف استخراج أي حكم شرعي يف الواقعة املستجدة، بغرض أن يتحقق يف احلياة والوجود مراد الشارع على  
  )Al-Khadimi 1998(سبيل القطع واليقني أو الظن الغالب والراجح. 

تطبيق     يف  املقاصدي  فاالجتهاد  واالجتهاد  النص،  فهم  يف  املقاصدي  االجتهاد  عن  أمهيته  يف  يقل  ال  الشرعي  النص 
املقاصدي مير مبرحلتني: أوهلما: مرحلة فهم النص، وبيان مراد الشارع ومقصده منه، واملرحلة الثانية: وهي تنزيل املقاصد، واليت تعد  
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وط االجتهاد واإلفتاء: فهم مقاصد الشريعة على كماهلا، وكذلك  الشطر الثاين واألساس الضروري بعد الفهم واالستيعاب؛ إذ من شر 
وإن كان بوصفه جزًءا من وسيلة االستنباط، يعرف به كيف    - أي تنزيل املقاصد-التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها، وهو  

سس التشريع، ومن دواعي أمهية التطبيق  استنباط اkتهدون أيضا، إال أنه يف ذاته فقه يف الدين وعلم بنظام الشريعة ووقوف على أ
املقاصدي ومسوغاته، طبيعة النصوص واألدلة واآل¦ر املنطوية على مقاصدها ومصاحلها جلبا، ومفاسدها وأضرارها درءا، وطبيعة  

فإن تطبيق املقاصدي    احلوادث واملستجدات الكونية واإلنسانية اليت تقتضي املعاجلة الشرعية هلا وفق املنظور املقاصدي املتني، ومن مث
 Al-Khadimi(   يف حياة الناس أمر ال بد منه وال حميد عنه، حىت تستقيم احلوادث ويصلح اخللق وتتحقق األحكام والتعاليم والقيم.

1998(  

لقد اهتم العلماء والفقهاء قدميا أو حديثا من شىت املذاهب مبقاصد الشريعة اهتماما rلغا كاإلمام اجلويين، والغزايل، والرازي،  
واآلمدي، والشاطيب وغريهم من العلماء القدامى، وجاء أيضا راشد رضا، وابن عاشور، والريشوين، والقرضاوى، وغريهم من العلماء  

بنظرية ج الغزايل    )Auladi 2020(ديدة عن مقاصد الشريعة.  املعاصرين  بتقسيم اإلمام  التمثيلي ملقاصد الشريعة جاء  وإن املفهوم 
األصول اخلمسة بقوله "ومقصود الشرع من اخللق مخسة، وهو: أن حيفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم، فكل  

ما يُفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة ". إضافة إىل  ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل  
  ذلك، فإن الغزايل صّنف هذه األصول اخلمسة إىل ثالث طبقات أساسية rعتبار ضرور1ا : 

املقاصد الضرورية، وهي املقاصد الالزمة اليت البد من حتصيلها كي يقوم صالح الدين والدنيا من أجل إسعاد اخللق يف   . ١
  خرة، وهي مخسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ املال. الدنيا واأل

املقاصد احلاجية، وهي املصاحل اليت حيتاج إليها الناس لرفع احلرج واملشقة عنهم، وليس بفوا1ا فوات ضروري هلم، ولكن   . ٢
  يقع بفوا1ا العسر والضيق مبا يشق على املكلف احتماله. 

  وهي املقاصد املتمثلة يف األخذ مبحاسن العادات واألخالق وجتنب مساوئها.   املقاصد التحسينية، . ٣
 

   عن احلجر الصحي ٢٠١٨عام   ٦القانون اإلندونيسي رقم 

متت املوافقة اجلماعية بني أعضاء اkلس االستشاري الشعيب اإلندونيسي ورئيس اجلمهورية اإلندونيسية يف وضع القانون    
  وقد نص القانون يف الباب األول، املادة األوىل بعض املصطلحات واملتطلبات العامة، منها :   .٢٠١٨عن احلجر الصحي عام 

) zن املراد rحلجر الصحي هو حماولة منع دخول األمراض وانتشارها أو عوامل اخلطر على الصحة العامة  ١الرقم األول ( . ١
  اليت ميكن أن تسبب إىل حالة طوارئ للصحة العامة. 

) طوارئ الصحة العامة هي أحداث صحية عامة ذات طبيعة غري عادية تتميز rنتشار األمراض املعدية و  ٢الرقم الثاين ( . ٢
اليت    / البيولوجي واألغذية  الكيميائي واإلرهاب  والتلوث  البيولوجي  والتلوث  النووي  النامجة عن اإلشعاع  أو األحداث 

  عرب البلدان.  تسبب خماطر صحية وهلا القدرة على االنتشار عرب املناطق أو 
) احلجر الصحي هو تقييد لألنشطة وفصل شخص تعرض ملرض معد على النحو املنصوص عليه يف  ٦الرقم السادس ( . ٣

اللوائح القانونية على الرغم من عدم ظهور األعراض بعد أي شيء أو يف فرتة احلضانة، أو فصل احلاو�ت ومعدات النقل  
لبضائع اليت حتتوي على سبب مرض أو مصدر آخر للتلوث ملنع انتشار  أو أي عنصر يشتبه يف تلوثه من األشخاص وا 

  حمتمل للناس أو البضائع القريبة. 
) العزلة الصحية هي فصل املريض عن األصحاء أجريت يف مرافق الرعاية الصحية للحصول على العالج  ٧الرقم السابع ( . ٤

  والرعاية. 
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قيًدا على املقيمني يف منزل وحمتو�ته املزعومة Òصابته ملرض أو ملوث بطريقة  ) يعد احلجر الصحي املنزيل ٨الرقم الثامن ( . ٥
  متنع الصعاب انتشار املرض أو التلوث. 

) يعد احلجر الصحي يف املستشفى قيًدا على املقيمني يف املستشفى وحمتو�ته املزعومة Òصابته ملرض أو  ٩الرقم التاسع ( . ٦
  ض أو التلوث. ملوث بطريقة متنع الصعاب انتشار املر 

) احلجر اإلقليمي هو تقييد سكاين داخل منطقة مبا يف ذلك منطقة املدخل إىل جانب حمتو�ته اليت  ١٠الرقم العاشر ( . ٧
  يشتبه يف إصابتها rملرض و / أو ملوثة بطريقة تؤدي إىل ذلك منع االنتشار احملتمل للمرض أو التلوث. 

االجتماعية الواسعة هي القيود املفروضة على أنشطة معينة للسكان يف املناطق اليت يشتبه  ) القيود  ١١الرقم احلادي عشر ( . ٨
  يف إصابتها rملرض و / أو ملوثة بطريقة متنع احتمال انتشار املرض أو التلوث. 

  وقد نص القانون يف الباب األول، املادة الثالثة zن تنفيذ عملية احلجر الصحي يهدف إىل األمور اآلتية : 

  محاية اkتمع من املرض و / أو عوامل اخلطر احملتملة على الصحة العامة يثري حالة طوارئ صحية عامة.  . ١
  منع ودرء املرض و / أو العوامل خماطر الصحة العامة احملتملة يثري حالة طوارئ صحية عامة.  . ٢
  ز�دة املرونة الوطنية يف جمال الصحة العامة.  . ٣
  لعاملني يف اkتمع والصحة. توفري احلماية واليقني القانوين ل . ٤

الفقرة    ٩) zن كل من ال يلتزم rلقانون احلجر الصحي كما هو مشار إليه يف املادة  ٩٣ونص القانون يف املادة الثالثة والتسعون (
ة  ) و / أو حماولة منع تنفيذ احلجر الصحي حبيث تسبب يف طوارئ الصحة العامة حيكم عليه rلسجن ملدة أقصاها سنة واحد١(

    )Pemerintah Indonesia 2018(روبية إندونيسية.  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠٫٠٠و / أو غرامة قصوى 

  القانون احلجر الصحي وعالقته مبقصد احلفاظ على الدين 

من gحية احلفاظ على الدين، ال حيظر قانون احلجر الصحي بشكل صريح تنفيذ العبادات يف إندونيسيا، على الرغم من  
ت تشمل عملًيا أعداًدا كبرية من الناس وميكن أن تسبب إىل احلشود وجتمعات البشر. ومع ذلك، فإن املؤسسة  أن كل تنفيذ العبادا

) أو مؤسسات الفتوى الدينية من املنظمات اإلسالمية  MUIالرمسية للفتوى الدينية يف إندونيسيا مثل جملس العلماء اإلندونيسي ( 
التابع للجمعية احملمدية أصدرت أيًضا الفتاوى واإلرشادات املتعلقة zداء العبادة أثناء جائحة كوفيد  يف إندونيسيا مثل جملس الرتجيح  

-١٩.)Rachmadhani 2020(  

  ١٩  – ) املتعلقة zداء العبادات خالل جائحة كوفيد  MUIومن أمثلة الفتاوى الصادرة من جملس العلماء اإلندونيسي (
  منها : 

األشخاص الذين تعرضوا لفريوس كوروg، مطالبون rحلفاظ على أنفسهم وعزهلم :    ٢٠٢٠عام    ١٤الفتوى رقم   . ١
حىت ال ينتقل إىل اآلخرين. rلنسبة له، ميكن استبدال صالة اجلمعة بصالة الظهر يف منزله. وكذالك ُحيظر أيًضا  

ا الفريوس، كالصلوات اخلمس،  إقامة أنشطة العبادة اليت تشمل أعداًدا كبرية من الناس ويُعتقد أfا وسيلة النتشار هذ
جيب أن يتم    والرتاويح، والعيد يف املساجد أو األماكن العامة األخرى، وكذلك حضور يف جمالس التعليم اجلماعي.

لفريوس كوفيد   املعرضة  اجلنازة  مراعاة    ١٩  -جتهري  املختصة، مع  قبل اجلهة  الطيب وتنفيذها من  للربوتوكول  وفًقا 
  . ١٩  –ة، وتتم الصالة عليها ودفنها كاملعتاد مع محايته من التعرض لفريوس كوفيد  أحكام الشريعة اإلسالمي 
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، جيوز تطبيق التباعد اجلسدي أثناء صالة اجلماعة عن  ١٩: ملنع انتقال جائحة كوفيد    ٢٠٢٠عام    ٣١الفتوى رقم   . ٢
  طريق متديد الصفوف، والصالة صحيحة وال تفقد فضيلة املصلني ألنه من احلاجة الشرعية. 

، جيوز تطبيق التباعد اجلسدي أثناء صالة اجلمعة عن  ١٩: ملنع انتقال جائحة كوفيد  ٢٠٢٠عام  ٣١الفتوى رقم  . ٣
  طريق متديد الصفوف. 

: إذا تعذر استيعاب صالة اجلمعة بسبب اإلبعاد اجلسدي، فيجوز تعدد صالة اجلمعة،    ٢٠٢٠عام    ٣١الفتوى رقم   . ٤
  مثل املصلى وقاعات االجتماع والصالة الر�ضية وامللعب. Òقامة صالة اجلمعة يف أماكن أخرى 

أثناء الصالة جائز، والصالة صحيحة ألن     :   ٢٠٢٠عام    ٣١الفتوى رقم   . ٥ القناع الذي يغطي األنف  استعمال 
  األنف ليس من البدن حبيث جيب أن يعلق مبكان السجود يف الصالة. 

نع تنفيذ العبادة مثل صالة الفريضة وصالة اجلمعة وصالة اجلماعة على  مل مي   ١٩فمن خالل هذه الفتوى، يبدو أن جائحة كوفيد  
  يف الظروف العادية.    الرغم من أن كيفية أداء هذه العبادات ختتلف عن أداءها

  القانون احلجر الصحي وعالقته مبقصد احلفاظ على النفس 

على أن تنفيذ احلجر الصحي يهدف    ٣إندونيسيا يف املادة  من gحية احلفاظ على النفس، ينص قانون احلجر الصحي يف  
) منع ودرء  ٢) محاية اkتمع من املرض و / أو عوامل اخلطر احملتملة على الصحة العامة يثري حالة طوارئ صحية عامة. (١إىل: ( 

ملرونة الوطنية يف جمال الصحة العامة.  ) ز�دة ا٣املرض و / أو العوامل خماطر الصحة العامة احملتملة يثري حالة طوارئ صحية عامة. (
  ) توفري احلماية واليقني القانوين للعاملني يف اkتمع والصحة. ٤(

من أهداف قانون احلجر الصحي أعاله، يتضح أن الغرض األساسي من هذا القانون هو احلفاظ على النفس واحلياة   
ريعة اإلسالمية، إن مما متيزت به الشريعة اإلسالمية السمحة إقرارها  البشرية، وهذا rلطبع يتماشى إىل حد كبري مع أحد مقاصد الش

أكد النيب صلى هللا عليه      احلجر الصحي أو العزل املنزيل منعا النتشار األمراض حيث راعت يف ذلك مصلحة الفرد واkتمع، كما  
)، دل احلديث على مداواة املريض ووقاية  ٥٧٧١يه رقم  (رواه البخاري يف صحيح   ﴾ الَ يُورَِدنَّ ممُِْرٌض َعَلى ُمِصحٍّ  ﴿وسلم بقوله  

  ) ٢٠٢٠الصحيح، لكيال يكون املريض سببا يف إحلاق الضرر rآلخرين يف اkتمع.(موسى 

وعندما نتكلم عن احلجر الصحي، جند zن أول من أسس للحجر الصحي وللطب الوقائي هو النيب صلى هللا عليه وسلم  
،gَا َفالَ َختُْرُجوا ِفرَارًا  ﴿بقوله    منذ أكثر من أربعة عشر قرoِ َْرٍض َوأَنـُْتْمzِ َْرٍض َفَال تـَْقَدُموا َعَلْيِه ، َوِإَذا َوَقَعzِ ْعُتْم ِبِه (رواه    ﴾ِمْنُه    ِإَذا مسَِ

ة املصابة  ) يف هذا احلديث حتذير واضح من النيب صلى هللا عليه وسلم للناس من الدخول إىل البلد٥٧٣٠البخاري يف صحيحيه رقم  
rلطاعون أو ما ¾خذ حكمه كالوrء، ومنع أهل تلك البلدة من اخلروج منها. وهذا احلديث أيضا يعترب �صيال شرعيا للحجر  

)،  ٩٧٢٠(رواه أمحد يف مسنده، رقم  ﴾  ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم ِفرَاَرَك ِمَن اْألََسدِ ﴿الصحي، ومنه أيضا قول النيب صلى هللا عليه وسلم  
حلافظ ابن عبد الرب بياg هلذه احلديث zنه حيال بني اkذومني وبني اختالطهم rلناس ملا يف ذلك من األذى هلم وأذى املؤمن  قال ا

واجلار ال حيل، وإذا كان آكل الثوم يؤمر rجتناب املسجد وكان يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رمبا أخرج إىل البقيع فما  
وال يعين من هذا القول zننا fمل اkذوم    )Ibn Abdi Al-Bar 2000(ند بعض الناس يعدي وعند مجيعهم يؤذي.ظنك rجلذام وهو ع

  أو املصاب zي وrء بل علينا أن نقوم خبدمته، ونثاب على خدمته ومتريضه وعلى القيام مبصاحله. 

ص لألصحاء يف اخلروج ملا بقي يف البلد إال  "لو رخ   وأكد اإلمام الغزايل على عدم اخلروج من البلد وقت الوrء بقوله
املرضى الذين أقعدهم الطاعون فانكسرت قلوoم وفقدوا املتعهدين ومل يبق يف البلد من يسقيهم املاء ويطعمهم الطعام وهم يعجزون  
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و أقاموا مل تكن  عن مباشر1ما zنفسهم فيكون ذلك سعيا يف اهالكهم حتقيقا وخالصهم منتظر كما أن خالص األصحاء منتظر فل
االقامة قاطعة rملوت ولو خرجوا مل يكن اخلروج قاطعا rخلالص وهو قاطع يف اهالك الباقني واملسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا  

   .)Al-Ghazali t.t(واملؤمنون كاجلسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى اليه سائر أعضائه".

r من ضروب األخذ rء سواء أكان اهلروب  يعد احلجر الصحي ضرrألسباب، ولذلك غلظ اإلسالم عقوبة اهلاربني من الو
داخل الوطن أم خارجه، تقليال من انتشار الوrء وحفاظا على األنفس من اهلالك. وقد ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم أن الفرار  

 َجاِبِر ْبِن َعْبِد ِهللا ، َأنَّ َرُسوَل ِهللا صلى هللا عليه وسلم قَاَل :  َعنْ ﴿فَــــــــــ     من األرض اليت oا الطاعون أو الوrء كالفرار من الرخف،
    ).١٤٥١٨(رواه أمحد يف مسنده، رقم ﴾ اْلَفارُّ ِمَن الطَّاُعوِن ، َكاْلَفارِّ ِمَن الزَّْحِف َوالصَّاِبُر ِفيِه َكالصَّابِِر ِيف الزَّْحفِ 

لصحي اإلندونيسي جند zن كل من ال يلتزم rلقانون احلجر الصحي كما هو  وإذا رأينا إىل العقوبة ملخلف قانون احلدر ا
) و / أو حماولة منع تنفيذ احلجر الصحي حبيث تسبب يف طوارئ الصحة العامة حيكم عليه rلسجن  ١الفقرة (  ٩مشار إليه يف املادة  

إندونيسية    ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠٫٠٠ملدة أقصاها سنة واحدة و / أو غرامة قصوى   العقوبة أيضا  روبية  (مائة مليون روبية)، فهذه 
تتماشى مع مقاصد الشريعة، إذ أن العقوية يف الشريعة ال تقتصر على القصاص واحلدود، بل فيها تعزير وهو عقوبة على جرائم مل  

 تنص  تضع الشريعة أليها عقوrت معية حمدودة، وهو أنه �ديب استصالح وزجر خيتلف حبسب اختالف الذنب. إن الشريعة مل 
وجرائم القصاص والدية، وإمنا      على كل جرائم التعازير ومل حيددها بشكل ال يقبل الز�دة والنقصان، كما فعلت يف جرائم احلدود

نصت على ما تراه من هذه اجلرائم ضارا بصفة دائمة مبصلحة األفراد واجلماعة والنظام العام، وتركت ألول األمر يف األمة أن حيرموا  
سب الظروف أنه ضار مبصاحل اجلماعة أو منها أو نظامها، وأن يضعوا قواعد لتنظيم اجلماعة وتوجيهها ويعاقبوا على  ما يرون حب

خمالفتها، والقسم الذي ترك ألول األمر من جرائم التعازير أكرب من القسم الذي نصت عليه الشريعة وحددته، ولكن الشريعة مل ترتك  
فيما حيلو  العامة وروحها  ألول األمر حرية مطلقة  الشريعة ومبادئها  أوجبت أن يكون ذلك موافقا مع نصوص  بل  أو حيرمون  ن 

  )Audah 2009(‘التشريعية. 

  خلامتة ا

فبناء على ما ذكر يف هذا البحث، يتبني لنا أن قانون احلجر الصحي اإلندونيسي له دور هام يف مواجهة جائحة كوفيد  
وتوقيفها، فكما وضح هذا القانون zن األهداف من وضعه منها : محاية اkتمع من املرض و / أو  وحماولة منع هذه اجلائحة    ١٩

عوامل اخلطر احملتملة على الصحة العامة يثري حالة طوارئ صحية عامة، منع ودرء املرض و / أو العوامل خماطر الصحة العامة  
نية يف جمال الصحة العامة. توفري احلماية واليقني القانوين للعاملني يف اkتمع  احملتملة يثري حالة طوارئ صحية عامة، ز�دة املرونة الوط

والصحة. وهذه األهداف rلطبع تتماشى إىل حد كبري مع أحد مقاصد الشريعة اإلسالمية، وهو حفظ الدين والنفس. من gحية  
ومع ذلك، فإن املؤسسة الرمسية للفتوى الدينية    احلفاظ على الدين، ال حيظر قانون احلجر الصحي بشكل صريح تنفيذ العبادات، 

، من gحية احلفاظ على النفس  ١٩- يف إندونيسيا أصدرت أيًضا الفتاوى واإلرشادات املتعلقة zداء العبادة أثناء جائحة كوفيد  
 حد كبري مع أحد  يتضح أن الغرض األساسي من هذا القانون هو احلفاظ على النفس واحلياة البشرية، وهذا rلطبع يتماشى إىل

مقاصد الشريعة اإلسالمية، إن مما متيزت به الشريعة اإلسالمية السمحة إقرارها احلجر الصحي أو العزل املنزيل منعا النتشار األمراض  
  حيث راعت يف ذلك مصلحة الفرد واkتمع 

 

 املراجع 



International Conference On Syariah & Law2021 (ICONSYAL 2021)-Online Conference 
6th April 2021 

 

241 
 

  القرآن الكرمي 

  . القاهرة : مؤسسة القرطبة. مسند اإلمام أمحد بن حنبل   أمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين. د.س. 

  . القاهرة : دار الشعب. اجلامع الصحيح م. ١٩٨٧البخاري. حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية. 

  ثره على تطبيق النص الشرعي.” . “االجتهاد املقاصدي وأ ٢٠١٧العجلوين, عبد املهدي, رندة عبد الكرمي العمري. 

  . مصر: وزارة األوقاف. فقه النوازل كوروg امليسجد أمنوذجا. ٢٠٢٠موسى, أشرف فهمي.  

‘Abd as-Salām, ‘Izzu ad-Dīn Ibn ‘Abd al-‘Azīz. 1991. Qawā’id al-Ahkām Fī Maşālih al-Anām. Kairo: Maktabah al-
Kulliyāt al-Azhariyah. 

Abdi, Muhammad Nur. 2020. “Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19).” AkMen Jurnal 
Ilmiah 17(1):90–98. 

Aji, Rizqon Halal Syah. 2020. “Dampak COVID-19 pada pendidikan di indonesia: Sekolah, keterampilan, dan proses 
pembelajaran.” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.(7) 5:395–402. 

Al-Fāsī, Muhammad ‘Alal Ibn ‘Abd al-Wāhid. 2011. Maqāşid as-Syarī’ah al-Islāmiyah Wa Makārimuhā Wa Difā’ ‘an as-
Syarī’ah. Kairo: Dār as-Salām. 

Al-Ghazālī, Abū Hāmīd. 1997. Al-Mustasyfā Min ‘Ilmi al-Uşūl. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 

Al-Ghazali, Muhammad Bin Muhammad Abu Hamid. t.t. Ihya ’Ulum ad-Din. Vol. 4. Beirut: Darul Ma’rifah. 

Al-Khadimi, Nuruddin Ibn Mukhtar. 1998. Al-Ijtihad Al-Maqashidi : Hujiiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu. Qatar: Darul 
Kutib AL-Qatariyah. 

Ar-Raysūni, Muhammad. 2013. Maqāşid as-Syarī’ah. Beirut: as-Shabakhah al-‘Ârabiyyah. 

As-Shāthibī, Abu Ishāq. 2005. Al-Muwāfaqāt Fī Uşūl as-Syarī’ah. Beirut: Dār al-Fikr. 

Auda, Jasser. 2008. “Maqasid al-shari ‘a as philosophy of Islamic law.” The International Institute of Islamic Thought, 
Herndon. 

‘Audah, Abd Qādir. 2009. At-Tasyrī’ Al-Jināī Al-Islāmī Muqārinan Bi Al-Qānūn Al-Wadhī. Kairo: Dār Al-Hadīs. 

Auladi, Akrom. 2020. “Kuasa Pengetahuan Masyarakat dan Analisis Hirarki Maqâṣid Syarî’ah terhadap Fatwa MUI 
tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19.” SYARIATI 6(01, Mei):31–42. 

Dani, Jeratallah Aram, dan Yogi Mediantara. 2020. “Covid-19 dan Perubahan Komunikasi Sosial.” Persepsi: 
Communication Journal 3(1):94–102. 

Ibn Abdi Al-Bar, ABu Umar Yusuf Bin Abdullah. 2000. Al-Istidzkar. Beirut: Darul Kutub Al-’Ilmiyah. 

Ibn al-Qayyim, Syamsuddīn Abū ‘Abdillah Muhammad Ibn ‘Abī Bakr. 2003. I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabbi al-‘Âlamīn. 
Beirut: Dār al- Fikr li at-Tibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’. 

Ibn ‘Âsyūr, Muhammad at-Thāhir. 2007. Maqāşid as-Syarī’ah al-Islāmiyah. Tunisia: Dār Sukhūn li an-Nasyr wa at-Tauzī’. 

Ibn Taimiyah, Taqiyuddīn Abu al-‘Abbās. 2004. Majmū’ al-Fatāwā. Saudi Arabia: Wizārah as-Syu’ūn al-Islāmiyah wa 
ad-Da’wah wa al-Irsyād as-Sa’ūdiyyah. 

Mandzur, Ibnu. 2010. Lisan al-’Arab. Beirut: Daar as-Shadir. 



International Conference On Syariah & Law2021 (ICONSYAL 2021)-Online Conference 
6th April 2021 

 

242 
 

al-Najjār, Abd al-Majīd. 2012. Maqāsid al-Syarī’ah bi Ab’ād Jadīdah. Tunis: Dār al-Gharb al-Islami. 

Pemerintah Indonesia. 2018. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.” 

Purba, Iman Pasu. 2021. “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentangkekarantinaan Kesehatan Di Jawa 
Timur Menghadapi Pandemi Covid 19.” Jurnal Pahlawan 4(1):1–11. 

Rachmadhani, Fajar. 2020. “ ١٩-ي وتطبيقه في فتوى مجلس العلماء اإلندونيسي بشأن أداء العبادات خالل جائحة كوفيددور االجتهاد المقاصد : The 
Role Of Ijtihād Maqāṣidī And Its Implementation in The Fatwa of Indonesian Ulama Council on Worship Guide 
Amid COVID-19 Pandemic.” INSLA E-Proceedings 3(1):61–74. 

 
 
 
 
 
 

 

 


