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 34-9 /1400 بهار و تابستان /نهمشماره  /پنجمسال  / پژوهیدینمطالعات 

 مواجه با کرونا براساس قواعد فقهی تکاليف شرعی در 

2یالحسن یخالد الغفور، 1همریم عليزاد
  

  چکيده
تعيین وظيفه مکلفين  مانندسللللبب پیدایش برخی مباح   19شلللليوا بيماری کوید 

مواجهه با این بيماری  در  مکلفينهدف بررسی وظایف  اب حاضر  نوشتار  .شده است
طور اجمالی وظایف مکلفين بهو درصلللدد تعيین  نوشلللته شلللدهاز منظر قواعد فقهی 

به برداری و پردازش اطالعات فيش با ای و کتابخانهپژوهش حاضللللر به روش اسللللت. 
د عامه به برخی از قواعحاضر فقط ست. نوشتار شده ا انجامتحليلی -روش توصيفی

احتماالت  بعد از بيان معنای قاعده و  ،در بح  قاعده الضرر کند. میخاصه اشاره  و 
حاضللر، از ابداعات مقاله  .دارد هخاصلله اشللار قاعده 5قول اعم را برگزیده و به  ،متصللور 
اجتماعی و  بندی رایج در ابواب فقه در ابعاد فردی،براسللللاس باب فتکالي ءاحصللللا

هموارتر  برایالبابی فتححاضلللر  معتقد اسلللت که نوشلللتار نویسلللنده  .حکومتی اسلللت
 شدن مسير تحقيق برای پژوهشگران است. 

گااان کلياادی: ، تکليف، قواعللد فقهی، قواعللد عللاملله، قواعللد 19بيمللاری کویللد واژ
   .خاصه، قاعده الضرر 

  مقدمه. 1

این  شوند.میرو بيماری کرونا یک بيماری مسری است که افراد مبتال در آن با مشکل تنفسی حاد روبه
بهترین راه . اندبه درمان خاص نرسللليده هنوز  دارد و محققينژنومی  بيماری ناشلللناخته هر روز تغيرات

دود للللایت حللللاری با رعلللوا این بيمللللری از شيللللپیشگي ی،للانللداشت جهللنظر سازمان به اسللبراس انللللدرم

 
                                                                            

 ایران.المصطفی ؟ص؟ العالميه، قم، الهدی، جامعهمقارن، مجتمع آموزش عالی بنت پژوه دکتری فقهدانش .1
 الهدی، قم، ایران.العالميه از کشورعراق، مجتمع آموزش عالی بنت المصطفی ؟ص؟جامعه علمی عضو هيئت .2
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گزیر از حرکت و  ها و افراد جامعه،ملت اما با در نظر گرفتن این مهم که، است فعاليت هستند و چرخه  نا
توان در چگونه می، ارتباط تنگاتنگی داردگسللللتره روابط افراد با یکدیگر  واسللللطه ميزان و هب این بيماری

که هم حافظ  کردقوانينی را در جامعه اسالمی تشریع ا جوالن ویروس کرون تعارض این تحرکی جامعه و 
تکاليف شللرعی افراد  درصللدد اسللت وظایف و حاضللر نوشللتار  .هم مصللالح اجتماع باشللد حقوق افراد و 

که بررسللی تام کند. منظر فقه اهل بيت بررسللی حقوقی را براسللاس قواعد فقهی عامه از  حقيقی و  ازآنجا
تواند ای که میخاصه بخش اول به بررسی اجمالی قواعد عامه و  نيست در حاضر نوشتار  راستای در 

تحقيقات  البابی برای توجه محققين و مسللتند وظایف شللرعی مکلفين باشللد اشللاره شللده اسللت تا فتح
  تر باشد.فقهی کامل

  لهئطرح مس. 2

 یالسرم شرایع بندی مباح  فقهی اماميه، تکاليف براسلاس ترتيب کتاب ترین تقسليمبراسلاس شلایع
خصوص تکاليف شرعی از منظر قواعد  حاضر، توجه تحقيقچون  شده است. بخش شناسایی 4در 

که آیا میئمسلللل فقيه اسلللللت که الزامتوان به قاعدهله اصلللللی آن اسلللللت  آور بودن ای دسلللللت یافت 
گر این قوانين الزامی  و  بت کندادرمانی را ث و  های مراقبتیدستورالعمل  حرج عسر و  زیان، ضرر و  باع ا

 .های دارداسالم چه دستورالعمل شودشدن حقوق افراد حقيقی یا حقوقی  ضایع و 

 شناسی فهومم.  3

  هقاعد. 1-3
، 1416 )طریحی، .قواعد اسللت ،ع آنجم در لغت به معنی پایه، بنياد، اصللل و اسللاس یک شللیء و قاعده 

اتفاق نظر نيسللللت. برخی آن را به  ،نآدر معنای  ( از نظر اصللللطالحی3/361، 1414منظور، ؛ ابن3/129
 و  (1/8، 1422فياض، معنا کرده ) ،شللوندوردن احکام شللرعی الهی واقع میآدسللت هقواعدی که در راه ب

گون  ان داشته و منشأ استنباط احکام یموضوعاتش جر فقه و برخی نيز به احکام کلی که در ابواب گونا
 (.3/61 تا،بیاند )عبدالرحمان، معنا کرده ،شودجزدی می
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 تکليف. 2-3
 ،اصللطال  اما در  ، آمده اسللت،به معنی الزام آنچه موجبه سللختی اسللت مصللدر کلف و  ،لغت در تکليف 

ا از بندگان طلب می که شللللار  تا،، بیعبدالرحمان) .کند از فعل یا ترک گویندتکاليف شللللرعی به آنچه 
1/۴۸۸)  

 ضرر . 3-3
 ،1414؛ واسللللطی، 2/719 ،1410 )جوهری، .انلدداده ر ضللللرر را در مقلابلل نفع قرا ،اهلل لغلتبسلللليلاری از 

گر به فتحه خوانده شللود مقابل نفع و می( برخی 7/122 گر  گویند ا به ضللمه خوانده شللود عمل مکروه ا
نفر به باال  را بر دو  ضرارا   ضرر را فعل واحد و  ابن اثير،(. 7/24 ،1402نسبت به دیگری است )مصطفوى، 

 حال را نيز در ء برخی حتی سللللو؛ (4/482 ،1414منظور،  ؛ ابن 3/81 تا،،  بیاثير  )ابن کرده اسللللتعنوان 
 (.7/122، 1414اند )واسطی، ن دانستهآمعنای 

 ضرار . 4-3
عال به تعبير  .داردداللت و بر ایراد ضلللرر از طرفين به یکدیگر  اسلللتمصلللدر باب مفاعله ، ضلللرار بر وزن فل

حی، ی؛ طر3/81 تا،،  بیاثير طرفينی بودن با توجه به باب مفاعله مفروض اسللللت. )ابن ،دیگر در ضللللرار 
ن دو نفر ياما ضلللرار ما ب ،فعل واحد اسلللت ،اند که ضلللرر رر و ضلللرار برخی گفتهفرق ضللل در ( 3/373، 1416

گر نفعی هم از آن ضرر نب یگرى به عنوان مجازات ضررى که زده، ضرر رساند حتیکی به دی ،عنیی ند يا
اسللللتعمللال ضللللرر و  ،در غللالللب موارد»گویللد: در این بللاره می ؟هر؟امللام خمينی . (4/96، 1409)قمی، 

ولی ضرار و مشتقات آن در معناى حرج، تضيیق،  ،رفته است کار هدر مورد مال یا نفس بمشتقات آن 
هر جا کلمه ضرر استعمال توبه،  107بقره و  233در قرآن مجيد مانند آیه «. استاهمال و سختی رایج 

ایصللال شللده به معنای ضللرر مالی و جانی آمده اسللت، ولی هر جا کلمه ضللرار آمده به معنای تضلليیق و 
  حرج است.



 

 

 

12 

هی
 پژو

دین
ات 

طالع
م

 

  قواعد فقهی.  4

  قواعد فقهی عامه. 1-4
  قاعده الضرر . 1-1-4

«  ال ضللللرار  ال ضللللرر و »:  یاین قاعده در مباح  مختلف فقه و حقوق آثار فراوانی دارد و برگرفته از حد
. کندن حکم میآطور مسللتقل به ( نفی ضللرر از اموری اسللت که عقل به25/429 ،1409)عاملی،  .اسللت

که داللت سللللوره  233یه آجمله در  دهد از روایات بر آن گواهی می یات و آموارد خاصللللی  بته در ال بقره 
 و  دانسته برخی ضرر را امر وجودی کند که مطرح می یبجنورد یآقا .ددارد نباید بر یکدیگر ضرر رسان

عدم نفع در  ،اند یعنیدانسللللتهملکه  تقابل این دو را عدم و نيز برخی و  نداضلللللد نفع معنا کردهآن را 
اسللت و نه عدم و ملکه؛ عرفا  تقابل این دو تضللاداما از نظر وی،  ،موضللعی که قابليت نفع داشللته باشللد

یا هرچيزی اسللت که وجود داشللته و یا مقتضللی قریب  نفس و ، عرض، مال در  صنق ضللرر،  ظاهر از لفظ
اسللت )بجنوردی، دیده و دچار نقص شللده که عرف آن را موجود میطوریبه وجود را داشللته باشللد به

که از آن چندین قاعده اسلتخرا   اندها قاعده الضلرر را یکی از قواعد کلی دانسلتهحنبلی .(1/214 ،1419
  «الضرر یزال» :یا ،(219، ص1999شود به ضرر اخف )ابن رجب، جمله ضرر اشد دفع می شده است از 
تحمل الضللللرر ی» ،(208، ص1999)ابن رجب،  «قدر االمکانالضللللرر یدفع ب» (،210، ص1999)ابن رجب، 

 (235، ص1999)ابن رجب،  «الخاص لدفع الضرر العام
  و دیدگاه فقها مبنای  قاعده الضرر اول( 

 : مفاد قاعده مطرح است در این صورت دو نظریه در . در قاعده ناهيه باشد« ال »: احتمال اول-
گر حلکلم برخی مفاد این قاعده را بيان. حرمت تکليفی داردقاعده داللت بر  گوید کهمی نظریه اول

شود مبنی بر اینکه ضرر نهی از ضرر زدن به یکدیگر می ،در نتيجه معنای حدی و اند تللللکليفی دانسته
شللليخ در کتاب  «.الجدال فی الحج ال فسلللوق و » :بقرهسلللوره  197آیه  مانند زدن به دیگران حرام اسلللت

معنای نهی با بيان ر برای اثبات شيوا استعمال ترکيب ال د سنت، خود پس از بيان مواردی از کتاب و 
 (. 28-22، ص1410، اصفهانی) «نهی اراده شده است« ال »از »: فرمایدکلمات اهل لغت می
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حدیثی اهل  منابع حدی  الضللرر در برخی از اسللت.  نظریه دوم: مفاد قاعده نهی از حکم حکومتی
 (2/784 تا،بی ؛ قزوینی،157 /6تا، ی، بی)بيهقاست. بيان شده « رسول اهلل  و قضی» :با عبارت سنت

از  «کشی» .از بلللللزرگان شيعه بود انداز او روایلللللت کلللللرده «قضی»این روایت را با واژه که عباده بن صامت 
ابن التيهان و جللللللللابربن عبداهلل  ،ثابتخزیمه بن  ه،فضلللل بن شللللللللللاذان روایت کرده که او مانند حذیف

امام خمينی د. بنابراین، برگشتن ؟ع؟ انصارى و ابی سعيد خدرى از جمله کسانی است که به علللللللللللللی
سالت، حکومت و قضاوت یعنی، ر ؟ص؟گانه پیامبر پس از توضيح مقدماتی در مورد مناصب سه ؟هر؟

اما نه نهی ضرر  است، معناى نهی از ضرر حدی  بهکه معتقد است « الضرر و الضرار » :در مورد حدی 
ک ر نواهی مذکور در    .و سنت قاآنمولوى مانند ا

با توجه به منصلللب زمامدارى و  ؟ص؟از طرف پیامبر  ایبه عقيده ایشلللان صلللدور چنين نهی
کم بودن وى  که مورد امر شللده یا  را مؤید این معنا دانسللته اسللت« قضللی و »: عبارت اسللت و حا

کم و زمامدار اسلللت اسلللت ؟ص؟قضلللاوت شلللده از احکام پیامبر  در ادامه امام  .از آن جهت که حا
ولی  ،هلللر چلللنلللد در روایلللات اماميه این حدی  با واژه قضی نللليلللامده» :فرمایدمی ؟هر؟ خمينی

دیک به قطع اطمينان نز ،ن صدور حللللللدی أدقت در آغاز داستان و نيز پایان آن و همچنين ش
کله الضلرر و به فقيه می در روایت سمره، مرد انلصلارى به  ؛ زیراحکم حکومتی است ،الضرار  دهند 

کم اسالمی شکایت کرد تا از او رفع ظلم کند نيز بر همين اساس سمره را احضار  ؟ص؟ پليلاملبر  .حا
گللللللللفللللللللت کار به  در نظر گرفتن حقوق او آميز و با وگو کرد. وقتی از راه مسللالمتو با او در این باره 

 (.3/83، 1382)خمينی،  «دستور داد که درخت را بر کنند ؟ص؟ انجام نرسيد پیامبر 
آن را  ؟هر؟اما شيخ شریعه آن را نهی الهی و امام خمينی  ،اندرا ناهيه دانسته« ال »دو نظریه پیشين 
در نتيجه براساس مبنای امام خمينی . داندمیداری حکومت در مقام اجرا و  ؟ص؟ از اعمال رسول خدا

توان به آن اسللتناد و دليل نمی برای عدم وجوب وضللو و غسللل ضللرری یا عدم لزوم معامله غبنی، ؟هر؟
کم بر قاعده  احکام اوليه را محدود کرد بلکه این قاعده فقط با قاعده تسللللليط در تعارض بوده و حا

ه باز بودن بازار، مستلزم ضرر به عموم جامعه شود براساس کورتیصدر فرض مقاله در سلطنت است و 
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کومت اجازه دارد در تعارض قاعده سلطنت با الضرر، حکم به بسته بودن ح ؟هر؟نظریه امام خمينی 
 کرد. توان دامنه تصرف مالک را محدوداما براساس نظریه اول از طریق این قاعده نمی ،بازار دهد

 ت:نظریه مطرح اس چهار ، در این صورت که ال نافيه باشد: احتمال دوم
نافيه « ال »فاضللللل تونی معتقد اسللللت که ( اسللللت: نفی ضللللرر بدون جبران )غير متدارک اول،نظریه 

در تقدیر گرفته شللللود. به عبارت دیگر نفی ضللللرر را  اسلللللت و در متن حدی  باید عبارت غيرمتدارک
که ضلللررهاى فراوانی واقع  شلللوددیده میارج در خ؛ زیرا صلللورت حقيقی در اینجا فرض کردتوان بهینم
وجود ضلللرر جبران نشلللدنی  ،منظور از حدی  این اسلللت که در اسلللالمکه باید گفت  . بنابراین،شلللودمی

ا در عالم تشلللریع چنين ضلللررى را نفی  ،و باید ضلللرر وارد شلللده ندارد  کردهجبران شلللود در نتيجه شلللار
  (194، ص1412تونی، است. )فاضل
 ،الی نفی جنس» :گویدشلليخ انصللارى می. مفاد قاعده نفی حکم ضللرری اسللت دوم نظریه مطابق 

نفی حکم ضللللرری اسللللت چه حکم  حقيقی نيسللللت و باید حکم را در تقدیر گرفت و منظور از ال ضللللرر،
ا وضللع  (2/536تا، ، بیدزفولی)«. دتکليفی باشللد چه وضللعی باشلل و  شللودهر حکمی که از سللوى شللار
شود، چه ضرر بر شخص خاطر جعل حکمی بر بندگان ضررى وارد میهمستلزم ضرر باشد و یا اینکه ب

مزبور  همقصود از قاعد» :گویدمکلف باشد یا بر دیگرى در اسالم نفی شده است. عالمه جعفری نيز می
گرى یه دنفی آن حکم اسللللت که حقی را اثبات کند و آن حق به جهت گسللللترش خود موجب اضللللرار ب

 (.- /106 ،1419)جعفری،  «بوده باشد
 ال ضرر و عبارت عقيده مرحوم آخوند بهاست. وسيله نفی موضوا نفی حکم ضررى به سوم،نظریه 

احکام مرتفع  یعنی آثار و  اما این نفی جنس تنزیلی اسللللت ،کندال ضللللرار در ظاهر نفی جنس ضللللرر می
گر  دارند این نظر موضللللوعاتی که احکام اوليه ( براسللللاس3/178، 1394اسللللت. )محمدی خراسللللانی،   ا

کم  ،قاعده الضرر بنابر نظریه فوق شود. بنابراین،عنوان ضررى به خود بگيرند، حکم اوليه مرتفع می حا
گر بيمار  .(1/216، 1419)بجنوردى،  بر ادله اوليه اسلللت کرونایی غسلللل واجب داشلللته باشلللد  در نتيجه ا

 .شودبرداشته میسبب ضرری بودن، حکم وجوب به
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 :گویدگانه و برخی نکات میوی بعد از بيان ظهورات هفت .نظریه شهيد صدر استچهارم، نظریه 
نبوده است  ،مقام اخبار از امور تکوینی و اضرار تکوینی که ربطی به شریعت ندارد در  ؟ص؟ چون پیامبر »

ا صللادر شللده اسللت و  خارج به  دیهی اسللت که اضللرار در این امر ب ضللمنا   بلکه کالم ایشللان بما هو شللار
کند که همين امور به عنوان یک قرینه لبيه حاليه متبادر به ذهن می آید و وجود میهوجود اسلبابش ب

 شللهيد در مفاد الضللرر  نهایتا   مقام نفی ضللرر خارجی با اطالقش نبوده و ر ال ضللرار، متکلم د در ال ضللرر و 
ای که منافات با هاما نه به اطالقه بلکه به انداز ،خارجی حقيقی اسللللتوجود ه نفی ضللللرر بکه  گویدیم

 (.203ص ،1420 )صدر،« قرینه متصله لبی نداشته باشد
 اما حکم ضللرری اسللت. ،جایی متصللور اسللت که موضللوا، ضللرر ندارد تفاوت دو نظریه پیشللين در 

خاطر شللليوا باز بودن بازار به اما ،حکم به جواز دارد فروش در بازار مضلللر نيسلللت و  مثال، خرید و برای 
توان از باب می. بنابراین، شللللودها میخطر افتادن جان انسللللانو به دبيماری کرونا منجر به تجمع افرا

توان گفت: اوال براساس مقایسه نظریات با هم می در . ضرری بودم حکم جواز کسب، حکم را برداشت
گر در عدم رعایت اصول بهداشتی، احت مال ضرر فرض شود براساس مبنای نظریه اول از ضرر قاعده ا

گر شخص ضرر برساند  است، پسزدن به یکدیگر نهی شده  اما براساس  ،شودمحسوب می کار گناها
هرچند  .تنها باید از ضلللرر زدن به دیگران اجتناب کرد که در صلللورت ضلللرر ضلللمان داردنظریات دیگر نه

سلللوم اینکه  شلللود.ش برخی اسلللتفتادات مراجع اشلللاره میدر آخرین بخ له اختالفی اسلللت و ئاین مسللل
 دارد.ن را برمیآیا موضللللوا  کند و براسللللاس نظریه چهارم مولی بر ذمه مکلف یا حکم ضللللرری بار نمی

کرونا که شللللرایط انتقال آن هنوز خوب مشللللخص  مانند ناشللللناخته گير و بنابراین در فرض بيمار همه
 احتمالی را در انتقال ویروس کوید فرض نمایند بر مردم و  که متخصللللصللللين هر نواینيسللللت درصللللورت

دیگران  ولين براسللللاس مفاد قاعده الزم اسللللت با رعایت اصللللول مطروحه از ضللللرر زدن به خود و ئمسلللل
مرتکب حرام  دیگری به بيماری شللللود یکه تسللللامح و تسللللاهل باع  ابتالدرصللللورتی اجتناب نمایند و 

 .شده و ضمان دارد
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 ضرر اقسام دوم( 
یا در  عی باشلللد و ين طبيان قوانیتواند ناشلللی از جرمی زهياز جهت توجه به علل و انگاقسلللام ضلللرر 

یا ضللللرر ناشللللی از  گر باشللللدیدیکها به وانی از خود انسللللانيهاى حتزاحم در منافع و هوا و هوس هجينت
یا  رر شده است و ن موضوعه براى زندگانی اجتماعی باشد که براساس مصلحت عام مقيمقررات و قوان

(. 100ص ،1419 ،گران باشلللد )جعفرىیتواند ناشلللی از تزاحم حقوق اشلللخاص در مواجهه با حقوق دمی
ر ير قابل تحمل، قابل جبران و غيبه ضللررهای قابل تحمل و غ، نسللبت به شللخص متضللرر اقسللام ضللرر، 

 شود.میقابل جبران تقسيم 

  قاعده الحرج. 5

گرچه ا اما مستندات آن  وارد نشده است،ن قاعده )نفی حرج( مانند قاعده الضرر در مدارك فقهی یا
ْن يْجَعَل َعلَ يُد اهلُل لل یرل یما » :ازجمله سلللنت موجود اسلللت. ن و آدر قر ْن َحَرٍج َو لکل َرُکْم يُد لل یرل یُکْم مل   «َطه ل

ل  یُکْم فل يَو ما َجَعَل َعلَ » :آیهو  (6 :مادده) ْن َح یالد  اق نفی ياز آنجا که نکره در سلللل .(78 :)حج «َرٍج نل مل
 طور عموم منفی اسللت.حرج هم مانند ضللرر و ضللرار به ،نآکند براسللاس آیات قرداللت بر عموم می

گرچه عقال  يالبته مقصللود از حرج، عدم قدرت عقلی ن انجام آن  سللت بلکه مشللقت و ناراحتی اسللت ا
ف اسللت. در نتيجه مقصللود از يشللرط انجام تکل عقلی،چون قدرت  ر باشللد.یپذبار امکانکار مشللقت

گرچه عقال   قابل تحمل بوده باشللللد مانند  حرج در قاعده نفی حرج همان مشللللقت معمولی اسللللت ا
 .  و... مارىيب

  قاعده اضطرار . 6

از قواعد عامه  کار رفته و سلللبب گسلللتردگی در بيشلللتر ابواب فقه بهاین قاعده همچون قاعده الضلللرر به
در فرضلی که  . برای مثالامتنانی باشلد رود که برداشلتن حرمت یا وجوب،کار میمواردی به در اسلت و 

حرمت از او رفع  ،اسطه امتنانومضطر شود به ،بيمار به خوردن دارویی که در شرا حرام شمرده شده
ت رافعيو  وجود نيامده باشلللدهشلللود. از شلللروط دیگر این اسلللت که اضلللطرار توسلللط خود شلللخص بمی
ارتکاب به امر اضللللطراری تنها  و  داقلح شللللرا در  یعنی خروج از قانون و  ؛اندازه رفع ضللللرورت باشللللدبه
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حدی  رفع اشاره  ی مانندروایات بقره و  سوره 173توان به آیه در ادله اعتبار این قاعده مید. حل باشراه
این  یدر مصادیق و قلمرو شونداجماع نيز از ادله مثبت این قاعده محسوب می هرچند عقل و  .کرد

  است. قاعده بين فقها اختالف نظر 

  واعد فقهی خاص. ق7
  قاعده اتالف. 1-7

که در  این قاعده در   مدنی و ، حقوق اسللللالمی نفوس و اموال قابل اجرا و از قواعد مهم فقهی اسلللللت 
دهد. تسبيب رخ میصورت مباشر یا هبو نابودکردن است  معنای هالک و اتالف به کاربرد داد. یجزای

چه منافع واقعی باشلللد چه  براسلللاس مفاد این قاعده هرگاه کسلللی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن را
عمد در آن شرط نيست. دليل اعتبار  قصد و  علم و  ضامن است و  ،بدون اذن مالک تلف کند ،اعتباری

قاعده  یدر قلمرو. نای عقالسلللتب ( اجماع و 19/141 ،1409)عاملی،  و  روایات شلللوری و  سلللوره 40یه آآن 
بلوغ نيز  همچنين عقل و  .لزوم ضمان شرط نيست عمد در شمول قاعده اتالف و  قصد و که باید گفت 

گر به مال باشلللد لزوم ضلللمان دارد و  .شلللوداز شلللرایط آن محسلللوب نمی گر به نفس باشلللد  این اتالف ا ا
 .فروعاتی مطرح است یا خطایی براساس اینکه اتالف نفس عمدی بوده یا شبهه عمد و 

  قاعده تسبيب. 2-7

عمد شللللرط در لزوم ضللللمان نيسللللت و  قصللللد و ، علم موضللللوا این قاعده مثل قاعده اتالف اسللللت و 
یا تلف جان کسللی شللود  طور غير مسللتقيم منجر به تلف مال غير و که کسللی کاری کند که بهتیدرصللور

هميشلله فعل، موجب ورود  ،اتالف در  براسللاس این قاعده در برخی فروض ضللمان دارد با این تفات که
. زیان را متوجه دیگری کند تواندترک می فعل و  ،تسللللبيب که در درحالی .نه ترک شللللود و خسللللارت می

گر پزشلللک در صلللورت عدم رعایت اصلللول تخصلللصلللی، موجب زیان به جان بيمار شلللود و  برای مثال یا  ا
موجب خسللارت به فرزند شللوند ضللامن  منزل کوتاهی کنند و  والدین درخصللوص وظایف بهداشللتی در 

گر حتی در  . بنابراین،شللرط نيسللت اتالف به مباشللر، تقصللير مطلقا   در  هسللتند. تقصللير متلف بی ،عرف ا
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گر احتياط الزم را  ؛اما در اتالف بالتسبيب تقصير شرط است ،ا مسؤل استباشد شخص ضار ر یعنی ا
  .اجماع استناد شده است در ادله اعتبار این قاعده به روایات و . نکرده باشد شخص ضامن است

 قاعده حفظ نظام. 3-7

رو اقدامات ازاین دارد. ها اهميت زیادیحفظ و بقای نوا انسانی جدا از حرمت جان هر یک از انسان
برای حفظ نظام اجتماعی  هافق ها ممنوا است.تک انسانعليه نوا انسانی همچون اقدام عليه تک

اند. و پیشللگيری از هرج و مرج و گسلليختگی امور، حتی از واجباتی به نام واجبات نظاميه سللخن گفته
کند. اموری که ظم و بسامان را تضمين میها در یک جامعه منواجباتی که استمرار بقای زندگی انسان

حفظ نظام جامعه، زندگی و معيشللت مردم در آن لحاش شللده اسللت و تردیدی نيسللت که آنچه سللبب 
، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه الزم شلللودبرهم ریختن نظام زندگی و معيشلللت جامعه می

 است. است، واجب 

 مهم قاعده اهم و . 4-7

تر( )مهم و مهم ی که بين دو حکمیدر اصللطال  در جا .اصللطيادی اسللت-فقهی ایعدهقا ه،این قاعد
گر وجود آید هدر مقام عمل تزاحم ب یکی اهميت بيشللللتری داشللللته باشللللد به جهت رفع تزاحم مقدم  ا

( 613، ص1389 گویند )جمعی از محققان،. این راه حل را قاعده لزوم تقدم اهم بر مهم میشللللودمی
گر از نظر اصولی . و مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده باشدخواه بين د  د،ل به ترتب باشدقا ا

او  از  ،صللورت عدم توجه به امر اهم به مهم بدردازد هرچند معصلليت کرده شللخص در که توان گفت می
گر مبنا ،شودپذیرفته می بلکه  شودمی اصولی عدم ترتب باشد شخص نه تنها عاصی محسوب یاما ا

مصللحت اهم در اجرای احکام متزاحم مورد وفاق همگان  وظيفه را امت ال نکرده اسلت. لزوم مالحظه
کل ميته در مقام ضرورت حالل می و  توان به آیه مستند آن می شود. در قضيه عقلی است. کما اینکه ا

 .هاى انسانی دستور به رعایت اهم داده استکه در تزاحم ارزش کردنسا استناد  سوره 148
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 معاونت بر جرم قاعده حرمت اعانه بر اثم و . 5-7

سللوره  219آیه  ر دنجا که آ( از 9/232، 1414)ابن منظور،  .معنای یاری کردناعانه از ریشلله عون اسللت به
زیان  چيزی که در آن ضللرر و  یعنی هر  ؛باشللدمعنای ضللرر نيز میبه اسللت مقابل اثم آمده بقره منافع در 

تواند با ایجاد همه مقدمات یا بعض یاری کردن بر گناه که می ،اعانت بر اثم یعنی ،اصللللطال  باشللللد. در 
یاری کردن بر  ،مراد از معاونت بر اثم یعنی مقدمات فعل حرام باشللللد. اعانه به معنای مسللللاعدت و 

که از  ، 1401ا ایجاد همه مقدمات یا بعض مقدمات )بجنودی، چه ب ودشللللمی مباشللللر صللللادر  گناهی 
اسباب معصيت برای کسی که قصد ارتکاب آن را دارد  از نظر امام خمينی نيز تهيه مقدمات و  .(1/309

به خاطر » .(1/143، 1415)خمينی،  چه نرسلللند حرام اسلللت چه به هدف برسلللند و  اعانت بر اثم بوده و 
در مسللتند . (445صتا، ، بی)لنکرانی «باشللد یا غير مباشللر  اطالق تعاون در آیه، فرقی ندارد اعانه مباشللر 

قبح  عقل نيز بر  و روایات فراوانی نيز در خصللوص حرمت اعانه بر اثم وارد شللده  و  آنیات قر، آاین قاعده
 .اعانت بر اثم گواه است

  براساس قواعد فقهيهمواجه با کرونا  کاليف شرعی در . ت8

عقود، ایقاعات،  بخش کلی عبادات، 4احکام شللرعی به  ،بندی رایج در ابواب فقه شلليعهبراسللاس باب
احصللللا وظایف شللللرعی مکلفين اعم از  . برایه اسللللتدباب منظومه شلللل 52در نهایت  احکام تقسلللليم و 

 و با کردهاجتماعی تقسلللليم  ه با کرونا در ابتدا تکاليف را به تکاليف فردی و هحقوقی در مواج فردی و 
تکليف مکلفين در مقابل بيماری کرونا از منظر قواعد  ،مراجعه به ابواب فقهی و احصللللا برخی وظایف

 کند.میطور اجمالی مطرح هوظيفه مکلفين را بحاضر . نوشتار شودبررسی میفقهی 

  حصا تکاليف فردی. ا1-8 

  تکاليف متصور در باب عبادات. 1-1-8

  باب طهاراتاول(  
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گر اما  ،برای برخی اعمال عبادی طهارت داشته باشند ، بایدمکلفين که معذور نيستند معذور شوند  ا
در هر مورد نسبت  شود و طهارات به دو فرض اشاره می در نتيجه در بح  احکامشان متفاوت است.

  .شوداطرافيان بيمار مسادلی مطرح می به خود بيمار و 
 یا غسل بيمار کرونایی در خصوص وضو و الف( 
گر  در  ر قولیبب به بدن بيماران کرونایی منع کنند بيمار باید تيمم کند. بناآپزشللللکان از رسلللليدن ا
گر وضو بگيرد وضوی او باطل است صورت گر ( 1/222، 1409)یزدی،  .ضرر، ا  تيمم هم مقدور نباشد از  ا

یا غسلللل بدن بيمار موجب  مصلللادیق فاقدالطهورین شلللمرده شلللده و در فرضلللی که ترشلللحات وضلللو و 
تجهيزات الزم برای دفع ترشح فراهم نباشد از باب قاعده الضرر، تکليف  سرایت بيماری به غير شود و 

گر  شللود.حکم به وجوب تيمم می از وضللو برداشللته شللده و  واسللطه هاما ب ،اسللتعمال آب مضللر نباشللد ا
 .حرج برای شخص بيمار داشته باشد نيز چنين است بدحالی عسر و 

گر طور مسللتقيم با این بيماران در ارتباط هسللتند هپزشللکان که ب در نحوه وضللو و نماز پرسللتاران و   ا
اما ، تعویض کند نماز با وضللو بر او واجب اسللت تواندپرسللتار در سللاعت و شلليفت کاری لباس خود را می

گر پرسللتار در سللاعت و شلليفت کاری لباس خود را از باب ترس عقالی از انتقال  یا کمبود گان  بيماری و ا
این صللللورت حکم مضللللطر را دارد و از مصللللادیق فاقدالطهورین  ماسللللک و... نتواند تعویض کند در  و 

بنابر قول  .قضللللا کند ،بنا بر قولی نماز را باید بدون طهارت بخواند و بعد از وقت و  شللللودمیمحسللللوب 
گر تا آخر وقت تمکن حاصللللل  خير آدیگر تا زمان رفع عذر و تمکن از وضللللو یا تيمم نماز را به ت بيندازد. ا

. (1/39، 1408 ،یآورد )حلقضلللای آن را بخواند. خوف از وضلللو وجوب با تيمم می ،نشلللود با خروج وقت
( البته هر 5/234تا، بی، ی)نجف شلللودبنابر نظر مشلللهور و محقق حلی ادا و قضلللای نماز از او سلللاقط می

 .تقليد خود عمل کندله به فتوای مرجع ئمکلف باید در این مس
 خصوص غسل ميت کرونایی در ب( 
گر  بيم  و  شللللودبه تشللللخيص متخصللللصللللين، غسللللل دادن ميت کرونایی منجر به انتشللللار ویروس  ا

کم وجوب ، حدفن باشد در این صورت از باب قاعده الضرر  و  نعوامل کف خطر افتادن جان غسال و به
 شود.غسل برداشته شده و تيمم ميت کرونایی واجب می
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 هباب صالدوم( 
گر افعال نماز  حرج  عسر و  ،الضرر  هدعحرج شود براساس قا موجب اضرار به بدن، تنفس با عسر و  ا

 .شود و شخص براساس قاعده ميسور به ميزان توانایی افعال را انجام دهدتا حد ضرورت برداشته می
گر اتيان نماز پرسلللتار در  باشلللد در این صلللورت از باب  تزاحم با شلللدت بيماری و سلللختی معالجه بيمار  ا

مرحوم جواهر  مسللللاله حفظ نفسقاعده حفظ نفس در تزاحم این دو درمان مقدم بر نماز اسللللت. به 
 (.11/24 تا،بی نيز اذعان دارد )نجفی،

  باب صومسوم( 
خاطر صرف احتمال ضعف دستگاه ایمنی از هتوان باشخاص سالم: روزه حکم فردی است و نمی

. اندکه برخی پزشللللکان روزه گرفتن را سللللبب افزایش مقاومت بدن شللللمردهویژه به کردآن صللللرف نظر 
 .در روزه گرفتن وضعيت هر روز باید مالحظه شود بنابراین،

 ،که روزه گرفتنبيمار کرونایی درصللللورتی ، پسوزه بيمار کرونایی: قدرت از شللللرایط تکليف اسللللتر 
دنبال داشته باشد هو طوالنی شدن درمان را بدرد زیاد و تشدید  کاهش مقاومت بدن، ضعف شدید،

حتی در یک شخص نيز در  مکلف به روزه نيست. البته شرایط بيماران کرونایی با هم متفاوت است و 
را مالحظه  شانوضعيت هر روز دبای انبيمار . بنابراین،روزهای قرنطينه شرایط فرق دارد مدت درمان و 

های ناشی از آن موجب بازگشت به ضعف که بترسند روزه و ورتیدوران نقاهت درص . این افراد در کنند
کند شللللوند. خوفی که با روزه گرفتن، ضللللرر را محقق میشللللود در حکم بيمار محسللللوب میبيماری می

که مردم به آن اعتنا می که بهاحتمالی اسللللت  صللللورت یقين یا ظن باشللللد کنند. برخی فقها به خوفی 
شود ولی آنچه از ادله فهميده می ،(1/271، 1417عاملی، اند )را کافی ندانسته اند و احتمالتصریح کرده
ک ر گفته گر چنين باشد تکليف روزه ساقط مییخوف عقال اندو ا  .شودی است که ا
  عمره باب حج و چهارم( 

گر  دليل عدم اسللللتطاعت در این صللللورت وجوب حج به، عربسللللتان اجازه ورود حجا  را ندهدا
  د.شوساقط می
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گر  تکليف با توجه به وضللللعيت مکلف فرق دارد. در صللللورتی که  حجا  داده شللللودبه اجازه ورود ا
در فرضی که اعزام  .جمله استطاعت بدنی است وجوب حج مشروط به شرایطی از باشد  مکلف مریض

 قدرت شرعيه مالک وجوب حج است و  ؛ زیراشودمصادف با شدت بيماری باشد حج از او ساقط می
گر شللللخص به چنين شللللرایطی بيمار وجوب حج ندارد و  در  دليل ضللللعف بدنی دوران نقاهت، انجام ا

گر برخی سللاقط اسللت همان ،بودنواسللطه حرجیحرج داشللته باشللد به اعمال بر او عسللر و  گونه که ا
گر  (26/63، 1418خویی،  ؛62ص ،1423)لنکرانی،  شود.ساقط می ،اعمال حج، حرجی شود توانایی ا
واسللطه قاعده هتوان گفت بیا میآدر این فرض  دهداما کاروان اجازه ورود نمی ،اعمال را داشللته باشللد

به حج برود در  تواندعلت عدم مرض میشللللود و یا بهحرمت اضللللرار به غير وجوب از او برداشللللته می
ن حج، اعزام خود را به تعویق ها با سللللازمابا رایزنی د. بنابراین،نتيجه باید تحصلللليل شللللروط واجب کن

که اشللللخاص سللللال در . در مورد نقاهت طی شللللود انداخته تا دوره قرنطينه و  خوف م نيز باشللللد گفت 
گر برای شلللخصلللی خطر عقالگرفتاری به این بيماری نيز وجوب حج را سلللاقط می ی بيماری به یکند و ا

ال تلقوا »اد به قاعده الضللللرر، ای اسللللت با اسللللتنهزمينیا شللللخص دارای بيماری پیش ویروس باشللللد و 
 کند. نباید اقدام به این مسير  «بایدیکم الی تهلکه

 تکاليف متصور در باب عقود. 2-1-8

  اب ودیعهاول( ب
گر   احتکار در نزد شلللخصلللی به ودیعه قرار دهد از باب  رایلوازم بهداشلللتی را ب شلللخصلللی ماسلللک و  ا

 یا به جهت تنظيم بازار و  ودیعه را باز گرداننده و قاعده تسللللبيب مقصللللر بوده و الزم اسللللت  اعانه بر اثم و 
 کند.ولين حکومتی اعالم ئحفظ نظام به مس مهم و  دفع ضرر از باب قاعده اهم و 

  اجارهدوم( 
جر را در ایام شلللليوا بيماری ملزوم به أمسللللت نامه،در وقت اتمام اجاره توانددر اینکه آیا موجر می

که چه بسا درصورتی دارد و  بستگی جر أشرایط مست ه شرایط شيوا و تخليه نماید یا نه باید گفت اوال ب
توانایی خروج  واسطه بيماری مورد تهدید واقع شده و هوکارش بجر از افرادی باشد که نوا کسبأمست

گر به او ضلرر  در  خانه به او مهلت دهد و الزم باشلد صلاحب ندارد معسلر شلناخته شلود و  صلورت اجبار ا
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توان حکم به ضمان یا براساس قاعده حرمت اضرار به غير یا تسبيب میآاینکه  جسمانی وارد شود در 
جر از نظر مالی تمکن أکه مستدرجایی نياز به فرض صور مختلف و تحقيق دارد. داد یا خير نظر است و 

 که در ره او درآورد صور مختلفی مطرح است و درصورتیاالجاره را به اجااما موجر تمایل ندارد مال ،دارد
حرج حق دارد مدتی تخليه  جر از باب عسر و تأنباشد شاید بتوان گفت مس تزاحم با امور واجبه موجر 

کتفا کند به زمانی که اضطرار رفع شود و  را به تعویق اندازد تا حرج از او برداشته شود و   یا از باب اضطرار ا
 کند.سدس فوری تخليه 

براسللللاس قاعده حرمت  توانند به جهت حفاظت از خود و کادر درمان می یا پزشللللک و آدر اینکه 
کار  آیا  . برای مثالدرمان را رها کنند یا خير نيازمند دقت اسللللت اضللللرار به خود، خالف قرارداد اجاره 

بعد از عقد قرارداد اند و رسيدگی به بيمارن استخدام شده برایادی دصورت قرارهب پرستاران موقتی و 
واسللللطه قاعده الضللللرر باطل کند چون براسللللاس مفاد قاعده، حکم هعقد را ب تواندپرسللللتار می اجاره،

که بخش اعظمی از پرسلللنل بخواهند اما درصلللورتی، کندشلللود هرچند اثبات خيار نمیضلللرری رفع می
حفظ مصلللالح عامه دولت  و  توان حکم داد که به جهت دفع ضلللرر جمعیوليت را رها کنند آیا میئمسللل

فروعات است که به نوشتاری  موظف است افراد را ملزم به وظيفه نماید یا خير نيازمند بيان وجوهات و 
گذار می  شود.دیگر وا

  اب نکا سوم( ب
حرج رفع  برخی تکاليف زناشللللویی از جمله تمکين زن بيمار حتی در دوران نقاهت از باب عسللللر و 

گر درمان بيما شللللود.می توان مرد را مکلف به ری زن مسللللتلزم مخارج مازاد بر نفقه زن باشللللد آیا میا
 .له نيز روشن استئپاسخ به این مس .ی وظيفه حکومت استیهادرمان نمود و یا در چنين موقعيت
گر زن دارای مال باشللد از مال او و  در غير این صللورت چه بسللا الزم باشللد براسللاس مبنایی از خویشللان  ا

که مرد دچار بيماری شده خانواده درصورتی در اعطای نفقه به همسر و  مين شود.أحکومت تیا  زن و 
در این  .دليل حرمت اضللللرار به خود، نسللللبت به انفاق به خانواده تکليف نداردتوان گفت مرد بهیا میآ

کم شرا یا خود افراد .ول استئصورت چه کسی مس  .نياز به بررسی دارد این موضوا حا
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   تکاليف متصور در باب ایقاعات چهارم(
گر  یا خانواده او نذر مجلس اهل بيت دارند تا زمانی که امکان عمل به نذر با رعایت قوانين  بيمار و ا

و یا آن را تغيیر  ندعمل به نذر را ترک ک تواندوجود داشللته باشللد، نمی های بهداشللتیمربوطه و توصلليه
گر هدد باشللد و صلليغه نذر را صللحيح ادا کرده باشللد براسللاس قاعده احتمال عقالیی انتشللار بيماری  . ا

یا تسللبيب بر آنها حرمت داشللته  چه بسللا از باب قاعده اعانت بر اثم و  الضللرر این نذر از ایشللان سللاقط و 
 .باشد

گر افراد سللللالم نذر شللللرکت در مراسللللم خاصللللی دارند  یا حضللللور در حرمين  اعتکاف و  برای مثالا
توان زمينلله بيمللاری، میافراد دارای پیش ویژهبلله بلله بيمللاری بللاشلللللد معصللللومين و ترس عقالیی ابتال

گر ایشللان نذر اطعام بالمباشللره دارند و  براسللاس حرمت اضللرار به خود، حکم به عدم وجوب نذر داد و   ا
به که احتمال انتقال بيماری از آن نرود به نذر خود عمل گونهبتوانند  اما در  کنند،ای عمل کنند 
واسللطه احتمال رسلليدن ضللرر به غير، موضللع نذر از مکلف سللرایت بيماری به مال انتشللار و صللورت احت

  د.شورفع می
 کاليف متصور در باب احکامپنجم( ت

گر شللللخصللللی پیش: در باب ارث توان یا میآبه این بيماری نيز مبتال شللللود  های حاد دارد و زمينها
 .مازاد ثل  از او پذیرفته نشللود یا خير  وصلليت به ارث در  ، پسچون از نوا بيماری منجر به فوت اسللت

  .شناسی استموضوا نيازمند تحقيق و 
گر ثابت شود شخصی: در باب قصاص فرد دیگر شده  و منجر به مرگ در  19سبب بيماری کوید م ا

گر مبنای قاعده الضللرر را حکم تکليفی ب گر رفع حکم بدا، تواندنمیدانند، ا چه بسللا بتوان ثابت  ننداما ا
 .شود باید موردی حکم شودله از مصادیف دماء محسوب میئرچند چون مسه کرد

گر  ه:در باب دی این بيماری در  ثابت شود شخصی دخيل در بيمار شدن شخص دیگری است و  ا
تسللبيب دیه برعهده شللخص ضللررسللاننده  اندام او شللود براسللاس قاعده الضللرر و  فرد منجر به نقص در 

 .است



 
   

 

25 

ی در 
شرع

يف 
تکال

 
هی
د فق

واع
س ق

اسا
نا بر
کرو
ه با 
واج
م

 

25 

  احصاء تکاليف اجتماعی. 3-1-8

هایی که خطر جانی و یا ضرر شدیدی حفظ سالمت خود و مراقبت از سالمت دیگران در برابر بيماری
الضللرر  وجوب حفظ نفس و قاعده ه قاعدهئلاین مسلل داشللته باشللد واجب شللرعی اسللت. دليل عمده

ه اجتماعات اعم از خانوادگی از تکاليف اجتماعی تکاليفی اسللت که برعهدحاضللر نوشللتار  داسللت. قصلل
 .سسات علمی وآموزشی و... استؤبين اصناف و م

  وظایف شرعی خانوادگی. 4-1-8

گر والدین پیر و  وآمد فرزندان جان آنها را تهدید کند چون ای باشللللند و رفتزمينهدارای بيماری پیش ا
کتفا به  ود و شللوآمد میحکم به حرمت رفت صللله در مقابل قطع اسللت از باب الضللرر، در این صللورت ا

اندازه توانایی باید به تکليف عمل یا براسللللاس قاعده ميسللللور به و د تصللللویری شللللو های تلفنی و تماس
گر ناقل بيماری باشند و  نمایند و   .ضمان دارند ،فوت آنها شود عملشان منجر به بيمار والدین و  ا

معاشلللرت القاء نفس در تهلکه اسلللت یا خير، در صلللورت بيماری یکی از اعضلللای خانواده در اینکه 
بسا بتوان برای فرد اول جواز عمل  تفصيل است بين کسی که درصدد پرستاری است با دیگران و چه

روانی دارد که از والد مریض پرسللتاری کند  همان فرزند توانایی جسللمی و  که منحصللرا  حتی درصللورتی و 
شود نفس ولو به ترک عمل، پرستاری بر او واجب میاین عمل از قاعده حفظ نفس و حرمت اضرار به 

 کنار ولد داشللته باشللد و  صللورت علم به بيماری والد، اصللرار بر حضللور در  توان گفت در و در فرد دوم می
کسللللی ضللللامن نبوده و از باب قاعده الضللللرر عمل وی  دمنجر به مرگ او گرد در این بين بيمار شللللود و 

  د.حرمت دار

  لمای دینیوظایف شرعی ع. 5-1-8

رسلللد این تهدید بزرگ جهانی که همه اذعان به نظر میاسلللتفاده از تهدید موجود به فرصلللت تبلي : به
سلللازی منظومه عجز علم بشلللر دارند فرصلللتی مغتنم اسلللت تا عالمان دین به بازسلللازی نظام معرفتی و 

احکام مسللللتحدثه را دقيق ابواب فقهی گام برداشللللته و با ایجاد یک نظام منظوم دسللللترسللللی به تمام 
 کنند.ميسر 
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 اعالم منشللور فتواها در مواجهه با کرونا: با شلليوا بيماری ضللرورت دارد تکاليف متصللور مسلللمين،
شللود. منتشللر  زوایای قضلليه شللناسللایی و احکام مربوطه منشللور و  و  ولين حکومتیئمسلل کادر درمانی و 

گر  برای مثال فتوای به  کرونا شلللرعی دانسلللته و خمس را در مهار  مراجع عظام صلللرف مصلللارف زکات و  ا
مردم  با قدرت بهتری به کنترل بيماری پرداخته و  تواندجواز دهند به پشلللتوانه این جواز، حکومت می
 د.نيز بيشتر ترغيب به پرداخت دیون شرعی شون

 درمان ومتخصصين ظایف شرعی کادر .  و6-1-8

گر بلله: درمللان بيمللاران نللدازه کفللایللت اقللدام نشللللود بر هملله ابر کللادر درمللان واجللب کفللایی اسلللللت و ا
گر کادر با وجود داشللتن امکانات، امتناع نمایند و . یابدمتخصللصللين، وجوب عينی می  در این صللورت ا

و از  هستند( 345-5/341 ،1407کلينی، مستند این حکم روایات ). ضامن هستند ،شخص فوت کند
  کرد. حکم به ضمان افرادتوان میباب قاعده اتالف 

گر  به اجاره دولت آید و  شلللخصلللی مدعی شلللود که برای درمان این بيماری دارویی کشلللف کرده و ا
بر ضرر مالی موجب اضرار به بيماران شود در نهایت عالوهر اما د ،های زیاد باشدالزمه آن صرف هزینه

ست او توان گفت از باب قاعده اتالف این اموال در دیا میآاینکه تکليف وی چيست محل نظر است. 
در  نفس افراد، ضللمان دارد و  واسللطه قاعده اضللرار به مال و هیا ب ضللامن اسللت و  اسللت. بنابراین، امانت

این فرض باید قادل به تفصلليل شللد که آیا  به نظر در  .صللورت مرگ بيماران حکم به قصللاص داد یا خير 
مصلللداق غار  ها،اییآزمیا در فراینده این راسلللتآ یا خير و  شلللخص مدعی تخصلللص این امر را داشلللته و 

توان )چون قصللد خدعه حکم به ضللمان داده شللود یا نمی شللود تا براسللاس قاعده غرر،محسللوب می
از  .آیدحساب نمییا از مصادیق اضرار به توان حکم به ضامن بودن شخص داد و یا آیا می نداشته ( و 

ضلللامن مال تلف شلللده  ت کرد و توان ملزم به پرداخت غرامتسلللبيب شلللخص را می باب قاعده اتالف و 
عمد شرط نيست. بيان این فروض بستگی  لزوم ضمان قصد و  قاعده و  است چون در شمول این دو 

داد یا نهی ارشادى که  دارد که معناى نهی در حدی  را نهی مولوى دانست و بر حرمت معامله داللت
رد یا آنکه بر هيچ یک از معانی مذکور فساد و بطالن معامله باشد یا بر هر دو )حرمت و بطالن( داللت دا
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کرم داللت نمی با توجه به سللللمت حکومتی خویش از  ؟ص؟کند و نهی، نهی حکومتی اسللللت و پیامبر ا
  .بيع غررى نهی فرموده است

گر  کادر درمان که ای باشد گونهک رت بيماران به وسایل بهداشتی نایاب شود و  امکانات درمانی و ا
حرج در تزاحم نجات بيماران  توان گفت براسللاس قاعده عسللر و شللته باشللد آیا میتوانایی رسلليدگی ندا

توانند طبق قواعد تزاحم نجات می آیا اسللاسللا   به همان مقدار که حرجی برایشللان نباشللد اقدام شللود و 
قواعد  مبنایی که در  پاسللللخ باید گفت این امر نياز به بررسللللی موردی و ر د .برخی را مقدم نمایند یا خير 

 .دارد ،تزاحم هر مرجع انتخاب کرده است

 ظایف شرعی عموم مردم. و7-1-8

گر کلارمنلد بله بيملاری کرونلا مبتال شلللللد بلایلد خودش را قرنطينله کنلد و درصللللورتی کله بيملار کرونلایی ا
یا ضللللامن اسللللت یا خير سلللله صللللورت آهای الزم را نکند و موجب بيماری دیگران شللللود در اینکه رعایت

گر خودش بداند ناقل اسللللت: اول اینکه متصللللور اسللللت گر سلللل ،ا بب اما دیگران ندانند در این صللللورت ا
گر همکاران . دوم اینکه سللبب قاعده الضللرر ضللمان داردانتقال ویروس و موجب مرگ دیگری شللود به ا

او از بيمار مطلع هسللللتند، ولی اقدامات بهداشللللتی را انجام ندادند و بيماری به آنها منتقل و موجب 
اقل است در داند نشخص نمی اینکه سوم .از باب قاعده اقدام بيمار ضامن نيست خسارت آنها شود
  .توان حکم به محکوميت او داداین صورت نمی

گر کسی به اسم کار جهادی دیگران را اجير نماید که در تهيه لوازم بهداشتی و  حفاظتی خدمات  ا
براسلللاس  تواندکه شلللخص آنها را فریب داده در اینکه آیا مغرور می شلللودرایگان دهد سلللدس مشلللخص 

مطالبه خسلللارت  تواندمی ت بطلبد یا تحت قاعده غرور صلللرفا  اجر قاعده ضلللرر ادعای ضلللمان نماید و 
وجود خدعه، وجود  ،دليل تام بودن ارکان قاعده یعنیرسللللد از باب قاعده غرور بهنظر مینماید. به

در ضللللرری بودن آن هم  جهل مغرور به تدليس غار جریان دارد و  ضللللرر، اتالف وقت بدون دسللللتمزد و 
 .جای بح  است
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 تکاليف حکومتی حصاء. ا8-1-8

و از هيچ  اشللللندوفادار ب مردان آن اسللللت که به تعهدات خود در برابر ملتترین وظيفه دولتاسللللاسللللی
تالش و کوشللشللی در جهت خدمت به جامعه فروگذار نکنند. در مواجهه با کرونا دو محور وسلليع مورد 

  :بح  است
  محور اول: وظایف حکومت از منظر ابواب فقهاول(  

   تکاليف متصور در باب عباداتالف(  

  خمس باب زکات و  .1 -الف
مين أصلللرف عواید زکات برای مهار کرونا: حفظ سلللالمت اجتماع در برابر صلللدمات بيماری کرونا و ت

دليل اپیدمی و طلبد و تهيه این اقالم بهبودجه هنگفتی می هالوازم بهداشللللتی و نياز بيمارسللللتان
ها را از وجوهات شللرعيه توان بخشللی از هزینهاما آیا می، ی با سللختی مواجه اسللتالمللهای بينتحریم
گر  رسللدنظر میبهکرد؟ مين أزکات  ت داخل  سللوره توبه، 60مراجع عظام این مصللارف را براسللاس آیه  که ا

سللللنت فی البته نظریه رایج در فقه اهل ، توان داداللهی بدانند حکم به جواز میعموم فی سللللبيل در 
جهاد دانسللللته  در  ( محقق حلی نيز صللللرفا  1/123 تا،بی ،یکند. )ماورداهلل بر جهاد صللللدق میسللللبيل
را از  اماميه هر کار خير عمومی که موجبات صلللال  مسللللمين باشلللد یفقها گوید بيشلللتر میاما اسلللت، 

ابن  ؛1/252 ،1387؛ طوسللللی 1/169، 1406؛ طرابلسللللی، 1/150، 1408اند )حلی، مصللللادیق آن دانسللللته
( از 1/224 ،1415 ،یف مرتضلللیثواب باشلللد )شلللر یا هر راهی که باع  تقرب به خدا و  (1/12، 1408 ،هحمز

مهار کردن این ویروس از مصللللالح عمومی اسللللت و در صللللورت عدم  ؛ زیراآیددسللللت میهاین اجماع ب
ک ر میمهار به توانایی در  ضرر  يری از به خطر افتادن و بسا براساس جلوگچه .شودموقع موجب ضرر ا
بودن این مصللللرف از  مهم دليلبه .یا حفظ جان عموم مسللللليمن فقها حکم به جواز دهند جمعی و 

 .مصارف دیگر شاید بتوان گفت صرف زکات در این امور در اولویت باشد
که براساس مصوبات هي  شود و وکارها تعطيل میت دولت در مناطق قرمز بسياری از کسبئازآنجا

ای که کسللللبه رفع مایحتا  بازاریان و که برای  توان گفتآیا می کنددولت الزام به بسللللته شللللدن بازار می
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جبران بخشی از ضرر این اصناف از عواید زکات  اند و گير دچار آسيب شدهواسطه این بيماری همههب
 .رفع نيازهایشان استفاده شود یا خير  وجوهات شرعيه در  خمس و  و 

  باب جهاد. 2-الف

سللراء بر آن نظارت  در ضللراء و  بایدای اسللت که حکومت بدیهی اسللت که دفاع از سللرزمين وظيفه
ای که حمله کفار به جغرافيای ميهن واسللللطه ضللللرر نوعيههدو با هم بدر تزاحم این داشللللته باشللللد و 

د دولت به بهانه تجميع رسيدگی نبای شود و از دامنه الضرر خارج می اهم بوده و  ،تواند داشته باشدمی
 کند.ها را تعطيل یا سربازخانه و کند پوشی له درمان از وظایف دیگر خود چشمئبه مس

  منکر  نهی از  باب امر به معروف و  .3-الف

گر اما  ،تصلللميمات افراد نشلللود کند که کسلللی مانع سلللفر و اصلللل حریت و آزادی افراد حکم می این ا
مصللللحت عامه، دایره برخی  تماعی شلللود از باب جلوگيری به اضلللرار غير و آزادی منجر به ضلللررهای اج
این نهی  ،منکر  نهی از  هرچند براسلللللاس مراتب امر به معروف و  شللللودیتصللللرفات اشللللخاص تنگ م

درنتيجلله اولين وظيفلله  شللللود.ر ختم میتبلله مراحللل سللللخللت مرحللله اضللللعف شللللروا و  حکومتی از 
در صلورت عدم  نحوه شليوا آن اسلت و  در مورد بيماری و  رسلانی گسلتردهدسلتگاهای حکومتی اطالع

 دستکند نفی ضرر از آحاد جامعه اقتضا می کنند؛ زیراتوجه براساس مراحل امر به معروف باید اقدام 
 .جهت رفع موانع باز باشد حکومت در 

   تکاليف متصور در باب عقودب( 
  تجارت. باب 1-ب

افراد مالک مال خود  ،براسلللاس قاعده تسلللليط :هاشلللدن مغازهبسلللتهالزام به  نهی حکومتی و الف( 
نوعی اضللرار و تهدید جان  اما چون ایجاد بسللتر تجمع، ،کسللی اجازه تصللرف مال آنها را ندارد هسللتند و 

کم میآشود اجتماع محسوب می  آزادی افراد را گرفته و  حفظ نظام، براساس قاعده الضرر و  تواندیا حا
در صللورت افزایش  تواندآیا می در صللورت عدم توجه بازاریان به منع حکومتی،و  ودمانع تصللرفشللان شلل

نظر الزام به ضللللمان کند؟ به کردن،آنها را با جریمه  ،ومير از باب قاعده تسللللبيبمرگ نرخ بيماری و 
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ص یافتن مصلللحت  .مل اسللتأرسللد پاسللخ به این امر نيازمند تمی هرچند مصلللحت عامه، رافع تشللخا
تنها تهدید جدی وکار نهبسته بودن بازار کسب اما این بيماری چون زودگذر نيست و  ،ستشخصی ا

، اختالل در نظام باع است که همه این موارد  و... احتکار  برای بازاریان بلکه اسباب ایجاد بازار سياه و 
و  نظر گرفته شلللود در ای اندیشللليده شلللود تا مصلللالح جمع باید چاره . بنابراین،شلللود.. می.ناامنی بازار و 

 .گير اصناف نشودمهار بيماری گریبان های دولتی در یا سوء مدیریت ضررهای ناشی از این بيماری و 

  ودیعه. 2-ب

المللی بخشللی از های بينرادمين نيازهای ضللروری با امضللای قراأبرای ت توانددر اینکه آیا دولت می
های جهانی دهد یا خير نياز به توجه دقيق اسلللللت تا نکند از بانکهای ملی را به ودیعه سللللرمایه

 .مصادیق قاعده نفی سلطه باشد
 تکاليف متصور در باب احکام. 3-ب

  تعزیر 
مصلللادیق اضلللرار  نظام سلللالمت اجتماع، احتکار از  مورد اول: براسلللاس قاعده وجوب حفظ نفس و 

این احتکار گاه بر اطعام و نظایر آن است شود. شمرده شده و بر این اساس محتکر مجرم شناخته می
کم شرا می موارد احتکار شده  حکم تعزیری صادر کند و  تواندو گاه بر دارو و لوازم بهداشتی است و حا

و چه بسللللا درصللللورت تلف ناشللللی از آن، صللللدق عنوان محاربه و افسللللاد  را در اختيار عموم قرار دهد
 د.در اهالک جان مسلمانان صدق کنخاطر تسبيب االرض از طریق احتکار بهفی

یا قاعده تسبيب  کنند براساس قاعده الضرر و مورد دوم: کسانی که رعایت قوانين بهداشتی را نمی
کم شرا می ،و دفع ضرر محتمل نوعی  .تعزیرات قرار دهد جریمه و برای آنها تواند حا

 هامحور دوم: برخی وظایف عمومی الینفک از حکومت 

که بسياری از مردم ب ی بر گيرآسان - واسطه کرونا متحمل ضرر شده و حتی بخشی همردم: ازآنجا
موجب  تواندامور مالياتی می يری به مردم در گسلللانآهاسلللت؛ واسلللطه سلللوء مدیریتهاز این ضلللررها ب
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نسلللبت به گرفتن  53نامه  در  ؟ع؟شلللود چنانچه حضلللرت علی  هامردم به دولت اعتماد ليف قلوب و أت
  د.ماليات از مردم مطرح کر

کارشللللناسللللان هرگونه  - که  جواز تصللللرف در آزادی فردی در صللللورت ضللللرر عمومی عقالیی: ازآنجا
براساس  جهت مصلحت عامه و اند بهتجمعی را برای سالمتی و بهداشت عمومی محل خطر دانسته

گر آزادی فردی مخل سالمت اجتماع باشد حکم به تصرف تسبيب، و  ر قاعده الضر  زادی افراد از آدر  ا
 طورکل در هر موردی که تزاحم بين مصلللللحت عمومی و مفسللللدهبه. سللللمت حکومت بالمانع اسللللت

عمومی ارجح باشللللد، مصلللللحت عمومی برای جلوگيری از مفسللللده  عمومی رخ دهد و مالک مفسللللده
 شلللود تا از مفسلللده خطر ل مصللللحت اقامه نماز جمعه متوقف میامث . برایشلللودعمومی متوقف می

گيردار ویروسی کرونا جلوگيری شود  .جانی و گسترش بيماری وا

  ت برخی مراجعئااستفتا. 9

گر ال: ؤسلل گيردار و عدم توجه به رعایت بهداشللت، این انگاری افراد مبتال به بيماریبر اثر سللهل ا های وا
 مکارم شلللليرازی:؟ بيماری به دیگران سللللرایت کند و موجب بروز خسللللارت گردد، آیا ضللللامن هسللللتند

گيرد و شلللود دیه تعلق میکه این کار سلللبب ابتالی به بيماری خطرناک منتهی به مرگ میدرصلللورتی»
گر فقط هزینه درمانی سنگينی دارد آن را باید بدردازد  «.آن کس که باع  شده باید دیه را بدردازد و ا

اه رمضلللان چه ال: در شلللرایط کنونی که بيماری کرونا شللليوا پیدا کرده اسلللت، روزه گرفتن در مؤسللل
پایهروزه به»ای: مام خامنه؟ احکمی دارد های تکامل و اعتالی روحی عنوان یک تکليف الهی و از 

های پیشللين نيز واجب بوده اسللت. ترک روزه ماه مبارک رمضللان جایز رود و بر امتشللمار میانسللان به
یجاد بيماری و یا تشدید بيماری و نيست مگر آنکه فرد، گمان عقالیی پیدا کند که روزه گرفتن موجب ا

در این موارد روزه سللللاقط، ولی قضللللای آن الزم  شللللود.خير در سللللالمتی میأیا افزایش طول بيماری و ت
سللت آید، دکه این اطمينان از گفته پزشللک متخصللص و متدین نيز بهبدیهی اسللت درصللورتی اسللت.

گر فردی نسلللبت به امور یاد شلللد ،بنابراین .کندکفایت می  أه خوف و نگرانی داشلللته و این خوف منشلللا
 «.ولی قضای آن الزم است ،عقالیی داشته باشد روزه ساقط
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وجوب روزه ماه مبارک رمضان یک تکليف فردی است و هرکس که شرایط وجوب آن »سيستانی: 
غ از ای گر فرد  که برای دیگران واجب باشد یا خير، روزه بگيرد و نرا داشته باشد باید فار مسلمان بيم آن ا

شللود وجوب داشللته باشللد که روزه گرفتن ولو با اتخاذ همه تدابير احتياطی، باع  ابتالیش به کرونا می
گر بتواند درجه احتمال ابتال به بيماری را کم کند تا آنجا شود، ترسد از او ساقط میهر روزی که می اما ا

ولو از طریق ماندن در خانه و عدم اختالط نزدیک - که از نظر عقال دیگر احتمال ابتال مورد اعتنا نباشد
و  -های پزشلللکی و رعایت موارد ضلللدعفونی مکرر و نظير آنبا دیگران، اسلللتفاده از ماسلللک و دسلللتکش

 «.شودموجب مشقت شدید و غيرقابل تحملی نيز نباشد، وجوب روزه از او ساقط نمی

  گيرینتيجه. 10

 . بنابراین،اخالقی شللده اسللت خی مباح  اعتقادی، فقهی و سللبب پیدایش بر 19شلليوا بيماری کوید 
از منظر قواعد فقهی به حاضر در نوشتار  .احصای تکاليف شرعی مکلفين یکی از ضروریات بح  است

 صللورت مختصللر برخی قواعد عامه و هدليل وسلليع بودن بسللتر قواعد فقهی بهب این امر پرداخته شللد.
قاعده الحرج،  جمله: از  شلللدمطرح  ،شلللرعی در برابر کرونا باشلللد تواند مسلللتند حکمای که میخاصللله

 5طور اجمالی به الضللرار بعد از بيان معنای قاعده به الضللرر و ه در بح  قاعد. الضللرار  اضللطرار، الضللرر و 
دایره این قاعده در رفع حکم براسللاس هر  که بيان گردید مفاد قاعده اشللاره شللد و  احتمال متصللور در 

در  .کندفروعات را از باب این قول اعم نگاه می قول اعم اسلللت و حاضلللر، نظر نوشلللتار  .مبنای فرق دارد
حرمت اعانه بر اثم  مهم، اهم و  تسبيب، حفظ نظام، قاعده ازجمله اتالف، 5خصوص قواعد خاصه به 

بندی رایج در ابواب فقه تکاليف احصا تکاليف براساس باب برایسدس  ،جرم اشاره شد معاونت بر  و 
در باب عقود مباحثی  عمره و  حج و  متصللور در ابعاد فردی در باب طهارت فروعاتی مثل صللاله صللوم و 

دیه طرح  ایقاعات مبح  نذر و در باب احکام نيز ارث و قصللللاص و  در  نکا  و  اجاره و  چون ودیعه و 
عموم  کادر درمانی و  قسلليم وظایف اجتماعی خانوادگی، علمای دین،در بعد اجتماعی با ت .بح  شللد

با نگاه به وظایف حکومتی در دو محور ابواب فقه و  مردم فروعاتی در همان ابواب فقهی مطرح شللللد و 
ر پایان به برخی استفتاعات شد. دتکاليفی طرح  ها صوری مطرح و الینفک حکومت وظایف عمومی و 
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البابی است طور اجمالی بوده و فتحطرح بح  بهحاضر، نوشتار  هوظيف شدمراجع اشاره شد و بيان 
جزديات به  هموارتر شلللللدن مسللللير تحقيق برای پژوهشللللگران و به تبيین احکام کلی پرداخته و  برای

گذار شده است   .نوشتاری دیگر وا
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