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 شكر وتقدير

الميم ربنا لك الحمد، ِمْلء السموات وِمْلء األرض ومْلء ما شئت من شيء بعُد، الميم صل وسمم 
 وسمم تسميما كثيرًا. وبارك عمى نبينا وحبيبنا محمد صمى اهلل عميو وسمم وعمى آلو وصحبو وأتباعو،

فإني أشكر اهلل  ،1(ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى) *امتثاأًل لقول اهلل تعالى:

 العظيم أواًل وآخرًا عمى ىذا التوفيق واالمتنان.

وعرفانًا بالفضل  ،2*وانطالقًا من قولو صمى اهلل عميو وسمم:" ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس"
الجزيل والتقدير الجميل إلى كل من أسيم وساعد ونصح ألىمو فإنني أجد نفسي ممزمًا بالشكر 
 وشّجع في ىذه الرسالة، وأخّص بالذكر:

رجوب، الذي تفضل باإلشراف عمى ىذه الرسالة، فاجتيد وأرشد وأفاد عمي الفضيمة الدكتور سميم  -
بأغمى  فأجاد، وأكرمني أيما إكرام فرافقني طول مسيرة بحثي بتوجيياتو وتصويباتو، ولم يبخل عميً 

 أوقاتو فمو مني خالص الشكر والثناء.

فضيمة األستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، والذي كان قد تفّضل وتكرم بأشارتو عمي بموضوع  -
 ىذه الرسالة فمو مني خالص الشكر والعرفان.

فرغوا كما أتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة الذين تفضموا بالموافقة عمى إثراء ىذه الرسالة، ف -
 من أوقاتيم في قراءتيا، ومن ثم مناقشتيا، فجزاىم اهلل خير الجزاء.

والشكر موصول لكل من قدم لي الدعم والعون ووقف بجانبي ولو بالكممة الصالحة والدعوة  -
 الخالصة.
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 ممخص
بفصؿ بدأت الحديث في ىذه الدراسة التي جاءت بعنكاف أحكاـ نقؿ األمراض المعدية دراسة فقيية 

أنكاع األمراض مييدم عف المرض المعدم فعرفت فيو األمراض المعدية لغةن كاصطبلحان، كبينت ت
، ثـ الضرر المترتب عميياك كيفية االنتقاؿ كأنكاعيا ك المعدية مف حيث الجراثيـ المسببة لو كأنكاعيا 

العدكل في اإلسبلـ كأىـ الكسائؿ الكقائية الطبية كالتكجييات الشرعية لتجنب الكقكع في  تطرقت لحكـ
ثـ انتقمت بالتأصيؿ كالتفريع كالتخريج ألىـ األحكاـ الفقيية المترتبة عمى انتقاؿ األمراض  العدكل،

 حج. المعدية في العبادات مف طيارة كصبلة ك 

يا يدخؿ في أبكاب الفقو األخرل كاف لزامان عمى الباحث أف كلما كاف مكضكع األمراض المعدية كانتقال
أبكاب الفقو األخرل فاستخرجت جممة  طيبة مف يذكر مف األحكاـ الفقيية التي تتعمؽ بيا، فتتبعت 

فبدأت باألحكاـ الفقيية المتعمقة بالنكاح، حيث إنني درست جؿ أحكاـ باب النكاح  المسائؿ الفقيية،
ب بمرض معدو مف سميـ كحكمو إذا كاف كبلىما مصابان بالعدكل، كحكـ حمؿ فبينت حكـ زكاج المصا

المصابة بالمرض المعدم، كحكـ اجياض الجنيف المصاب بالعدكل كحكـ التفريؽ بيف الزكجيف لكجكد 
رضاعو، ثـ تابعت الحديث عف أىـ  المرض المعدم كحكـ حضانة الطفؿ مف قبؿ المصاب بالعدكل كا 

فقيية المتعمقة بالجنايات فذكرت حكـ التسبب في نقؿ المرض بطريؽ العمد كما األحكاـ كالمسائؿ ال
الجيؿ أك الخطأ أك التسبب في نقؿ المرض بطريؽ اآلثار كالقصاص كغيره، كحكـ يترتب عميو مف 

 كما يترتب عميو مف آثار كالكفارة كغيرىا. النسياف أكاإلىماؿ كالتقصير
 ية متفرقة ليا عبلقة قكية بصمب المكضكع كحكـ دخكؿ البمدثـ أخيران ختمت الدراسة بأحكاـ فقي

 إتبلؼ الحيكاف المصاب بالعدكلالكباء كالخركج منو، كحكـ زيارة المريض بالعدكل كحكـ المصاب ب
 كحكـ عزؿ اصحاب األمراض المعدية كغيرىا.
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The Provisions of the Transmission of Infectious Diseases Doctrinal Study 
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Abstract 

Began to talk in this study, titled the provisions of the transmission of infectious diseases 

doctrinal study an introductory chapter for infectious disease I knew where infectious 

diseases language and idiomatically, and showed the types of infectious diseases in terms 

of the bacteria that causes it and types in terms of how to move and types in terms of 

resulting injury, then dealt to the rule infection in Islam and the most important preventive 

medical means and legal guidance to avoid the infection, and then moved to root and 

subsidiarity and the graduation of the most important jurisprudence of the transmission of 

infectious diseases at the worship of Purification and prayer and pilgrimage. 

As the subject of infectious diseases and its transition enters the doors of other Fiqh was 

the duty of the researcher to mention of jurisprudence to which they relate, so I followed  

doors and other Fiqhand I extracted good number of doctrinal issues, began jurisprudential 

provisions relating to being married, where I studied most of the provisions of the door of 

the marriage she stated rule marriage infected with a contagious disease from hale, and his 

judgment if both are infected, and the rule of infected carry the disease contagious, and the 

rule of aborting the infected fetus infected and sentenced to differentiate between spouses 

of the presence of infectious disease and the rule of custody of the child by the infected 

infectedand feed him, and then continued to talk about the most important provisions 

Fiqihh and issues related crimes he mentioned the rule of causing willful transmission path 

and the consequent effects stories and others, and the rule of causing the transmission path 

of ignorance or error or forgetfulness or Negligencedefault and the consequent effects and 

others. 

Then finally sealed study the provisions of the doctrinal sporadic have a strong relationship 

with the core topic as a referee to enter the country affected by the epidemic and get out of 

it, and the ruling on visiting a patient infected and the rule of the infected animal infected 

damage and sentenced to isolate the owners of infectious diseases and others. 
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ

 المقدمة
إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ با مف شركر أنفسنا، كمف سيئات أعمالنا مف ييده ا 

أف ال الو إال ا كحده الشريؾ لو، كأشيد أف محمدا فبل مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد 
عبده كرسكلو، صمى ا عميو كعمى الو كصحبو كمف اىتدل بيديو كاتبع نيجو إلى يكـ الديف، كسمـ 

 تسميمان كثيران.

 :أما بعد

المستجدات امؿ مع عمى التع ان قادر  الثابتة كأصكلو العامةأسسو بقكاعده الكمية ك الفقو اإلسبلمي يعتبر  
الكتاب -، ألنو يستمد أحكامو كأدلتو كقكاعده مف النبع الصافي األمكنةك  األزمنة كالنكازؿ في كؿ

الذم ال ينضب كال يكدره شئ مف الشريعة الربانية الخالدة التي اقتضت   -المشرفة كالسنةالعظيـ 
مجاؿ مف مجاالت الحياة إال  حكمة ا كمشيئتو أف تككف خاتمة لؤلدياف كالشرائع السماكية كميا، فما

زماف كمكاف كصبلحيتيا لكؿ ىذه الشريعة  عظمة، كىذا يدؿ عمى كتجد لمشريعة راية ترفع ككممة تسمع
 .كعمى التعامؿ مع كؿ ما ىك جديد مف المسائؿ كالحكادث الفقيية

نني أحسب أف   ،المستجدة مكضكع األمراض المعدية كأحكاـ انتقاليا مف أىـ المكضكعات المعاصرةكا 
تتعمؽ بو مسائؿ كثيرة جدان يحتاج إلييا الناس، حيث عمت البمكل كانتشرت األمراض المعدية حيث 

الخطيرة، كقؿ الكازع الديني عند كثير مف الناس، فقد يتعمد بعض الناس نقؿ أمراض معدية قاتمة إلى 
 اآلخريف فيتسببكا في تدمير عائبلت بكامميا كىـ ال يشعركف.

خرل تكمف أىمية ىذا المكضكع  أنو يتعمؽ بمجمكع الناس فاإلنساف معرض لممرض، ال كمف جية أ
كااليدز، كالتياب الكبدم الكبائي، كقد انتشرت مثؿ ىذه األمراض  سيما األمراض المعدية القاتمة 

 .انتشار النار في اليشيـ كحصدت اآلالؼ مف األركاح

مني في حاجة إليو طرقت بابو، كركبت جكاده؛ رغبة كلما شعرت بأىمية ىذا المكضكع كالمف أجؿ ذلؾ 
 مف خبلؿ األصكؿ الشرعية كالقكاعد الفقيية.معرفة أحكامو 
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و بكؿ جميؿ كفيؿ كىك أنلي التكفيؽ كالسداد،  وأسألك  كفي الختاـ أسأؿ ا أف يعينني عمى ىذا األمر،
 حسبنا كنعـ الككيؿ.

 :أىمية الموضوعأ.

 :النقاط اآلتيةتظير أىمية المكضكع في 

كتتعمؽ بو مسائؿ كثيرة  ،انتقاليا مف أىـ المكضكعات المعاصرةأحكاـ مكضكع األمراض المعدية ك  .1
ي عند كقؿ الكازع الدينالمعدية الخطيرة،  حيث عمت البمكل كانتشرت األمراض ؛جدان يحتاج إلييا الناس

نقؿ أمراض معدية قاتمة إلى اآلخريف فيتسببكا في تدمير  كثير مف الناس، فقد يتعمد بعض الناس
بابو،  أردت أف أطرؽ، كلما شعرت بأىمية ىذا المكضكع كالحاجة إليو كىـ ال يشعركف عائبلت بكامميا

 .لوماسة معرفة أحكامو إذ األمة في حاجة رغبة في  أركب جكاده؛ك 

كثير مف المسائؿ الفقيية حينما  تنتقؿ مف جانب آخر تكمف أىمية ىذا المكضكع في أنو يبرز ال .2
 سبب المكت.تء، خاصة أف بعض األمراض المعدية األمراض المعدية بيف المرضى كاألصحا

  :. أسباب اختيار الموضوعب

 قناعتي التامة بأىمية المكضكع، المتمثمة بمساسو بكاقع الناس كحاجاتيـ.  .1

اختيار ىذا المكضكع ما يتميز بو مف القيمة العممية كالعممية حيث يتعمؽ اب سبأأىـ مف إف .2
التياب الكبدم ، ك كااليدز بمجمكع الناس فاإلنساف معرض لممرض، ال سيما األمراض المعدية القاتمة 

ألركاح، كلذلؾ كقد انتشرت مثؿ ىذه األمراض انتشار النار في اليشيـ كحصدت اآلالؼ مف ا، الكبائي
 .إليو ماسةبمكاف كالحاجة كمف األىمية المعدية ضركرم األمراض  حكاـ نقؿمعرفة أ

إذ اكتشفت أمراض معدية قاتمة  ؛بمباحثو كمطالبو يعد مف النكازؿ العصريةبفصكلو ك المكضكع  فإ.3
كالتخريج لـ تكجد مف قبؿ كاإليدز كأنفمكنزا الطيكر كغيرىا كثير تحتاج إلى البحث كالدراسة كالتأصيؿ 

 .األصكؿ الشرعية كالقكاعد الفقييةلمعرفة الحكـ الشرعي فييا مف خبلؿ 

كفي كؿ الجكانب إف ىذا المكضكع ييـ فئات المجتمع جميعان، كالعمماء كالقضاة كاألطباء، كاألفراد، .4
 المجاالت. في شتى ك 
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 :أسباب أخرى منيا وىناك

في بحث ىذا المكضكع السيما في مجاؿ  -عالىتبإذف ا -الفائدة العممية التي يمكف أف تتحقؽ - 
كالتخريج كتطبيؽ القكاعد الفقيية كاألصكؿ العامة التي كالتفريع التأصيؿ كالجمع كالترجيح كالتفصيؿ، 
 .يمكف بناء األحكاـ المستجدة عمييا

عمى طبلع فائدة عممية كعممية كاالمستجدة لما تشتمؿ عميو مف الرغبة في طرؽ المكضكعات ال-
 .فادة منياالمراجع المتنكعة كاإل

يد مف المسائؿ النازلة ىذه الشريعة الخالدة كمقدرتيا عمى استيعاب كؿ ما ىك جدربانية بياف -
، كال يتحقؽ المنشكد إال باالطبلع العممي ككاقعيتيا في الجانب الطبي الشرعي ياتطبيقك  المستجدة،

 .ييةعمى ما كتب حكؿ المكضكع مف الناحية الطبية كالفق

 الحصكؿ عمى درجة الماجستير بعد استكماؿ ىذه الرسالة كىي آخر متطمباتو. -

    :. أىداف الموضوعج

أىـ المسائؿ  كتناكؿإفراد رسالة مستقمة في أحكاـ نقؿ األمراض المعدية في عامة أبكاب الفقو،  .1
 .، كدراستيا دراسة فقييةياالتي تتعمؽ ب

عممي تطبيقي لمساس الفقو بحياة الناس، كخاصة ما يتعمؽ باألمراض عممي . اإليضاح بشكؿ 2
مف األمراض المعدية يترتب عمى انتقاليا كثير مف المسائؿ الفقيية كفي كؿ  ان ف كثير إالمعدية، حيث 

يضاح حكـ الشرع فييا.  أبكاب الفقو كبالتالي فيي بحاجة إلى بياف كا 

 :الدراسات السابقةد.

عثرت عمى بعض  قد األكليف في الكتابة في ىذا المكضكع، ال سيما كأننيال أزعـ أنني سبقت *
في ماجستير الرسالة الرسالة إلى حد كبير كخاصة ىذه  عمى غرار بصكرة شبييةالرسائؿ التي كتبت 

 :عبد اإللو بف سعكد كالتي كانت بعنكافلمباحث ق 1429جامعة محمد بف سعكد كالتي نكقشت سنة 
أتمكف نني لـ إقد استفدت مف خطتيا حيث دية في الفقو اإلسبلمي، كال أنكر أنني أحكاـ األمراض المع

 .دكف مادتيا عمى خطتيامف العثكر إال 
بعنكانيا كبمكضكعيا كمضمكنيا قد تككف جديدة كخاصة أف بعض  رسالتيكلكف يمكف القكؿ بأف 

 .-سب عمميح-كتب فييا شيئان قبمي يا لـ أجد أحدان المطالب التي بحثت



4 

 مثؿ: ؿ التي تشترؾ في بعض مباحث رسالتيبعض الرسائأيضان كىناؾ 
األستاذ الدكتكر/ عبد ا بف محمد بف أحمد  أثر األمراض المعدية في الفرقة بيف الزكجيف/ -

 .ق1428،سنة الطيار/ أستاذ الدراسات العميا بجامعة القصيـ
رسالة حناف إسماعيؿ/ /  اإلسبلميأحكاـ مرضى نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( في الفقو  -

 .ـ2001، سنة ماجستير، جامعة النجاح
 لبعض العمماء المعاصريف منيا:المتفرقة باإلضافة إلى بعض األبحات كالمقاالت  -
 .سمطاف بف إبراىيـ الياشميلمدكتكر  موقف الشريعة االسالمية من األمراض المعديةبعنكاف: بحث  *

 لممؤلفيف:الطعيمات كالزقيمي. المعدية وأثرىا في بعض الحقوق الزوجيةاألمراض  بعنكاف:* بحث 
في كتبيـ  المكضكعبعض أفراد فبل أنسى فضؿ الفقياء المتقدميف الذيف تناكلكا كمف جية أخرل *

 .كاستدالالن كتعميبلن الفقيية تأصيبلن كتقعيدان 

 :الدراسةمنيج ىـ.

ىذه مثؿ تتأيضان بالمنيجيف االستقرائي كاالستنباطي، ك ، كاستعنت نيج الكصفي التحميميمااللتزاـ بال-1
في تصكير المسألة المراد بحثيا تصكيران دقيقان قبؿ بياف حكميا، لكي نعطي صكرة صحيحة المناىج 

، كالتأصيؿ كدقيقة عف المسألة، كتحميؿ نصكص الفقياء كبياف كجو الداللة لؤلدلة التي استدلكا بيا
 .أحيانان في بعض المسائؿ

رصت في بحثي االعتماد عمى المصادر األصمية مف أميات الكتب القديمة ذات الصمة ح-2
 .، كبعض الكتب الحديثةبالمكضكع

حرصت في ىذه الرسالة عمى االلتزاـ بالمنيج العممي, البعيد عف التعصب لمرأم, كعف التجريح -3
 بحسبيا. كاالعتماد عمى تكثيؽ األقكاؿ مف المصادر األصمية في كؿ مسألة ،لممخالؼ

كالكتابة بأسمكبي ة كمراجعيا المتقدمة كالمتأخرة، حرصت عمى االستقراء التاـ لمصادر المسأل -4
أحيانان مستنيران بأقكاليـ، كالحرص عمى التزاـ األمانة العممية في عزك األقكاؿ لقائمييا مع استقصاء 

مف مناقشات كما يجاب بو مع بياف كجو االستدالؿ, كذكر ما يرد عمييا  –حسب اإلمكاف  –أدلتيا 
 عنيا إف كجدت إجابات.

االلتزاـ بما ىك متعارؼ عميو مف قكاعد كتابة البحكث العممية في النقؿ كالعزك كاالقتباس كالتكثيؽ  -5
ذا لـ أنسب التعميؿ أك المناقشة أك   .الجكاب لصاحبو فيك مف فيميكالترجيح، كا 
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كتاب ا تعالى، ذاكران اسـ السكرة كرقـ اآلية في كالتزمت بعزك اآليات القرآنية إلى مكاضعيا مف  -6
 اليامش.

األحاديث مف مصادرىا األصمية فإف كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما اكتفيت ببياف  عزك -7
ف كاف في غيرىما ذكرت مصادره مع اإلشارة إلى درجتو صحةن كضعفان، كذلؾ إلييماذلؾ كاإلحالة  ، كا 

بذكر الكتاب كالباب كرقـ الحديث أك  عزكاللمحدثيف، كالتزمت في بالنقؿ عف أصحاب الشأف مف ا
 األثر في الغالب.

 كثقت المعاني المغكية مف معجمات المغة المعتمدة، كتككف اإلحالة بالمادة كالجزء كالصفحة.-8
 ككذلؾ حرصت عمى شرح الكممات الغريبة مع التكثيؽ بحسب اإلمكاف.-9

اؤىـ في صمب البحث باختصار، كبعض األعبلـ كترجمت لبعض األعبلـ الذيف ترد أسم -10
 المعاصريف.

 البحث بفيارس عممية تسييبلن لبلستفادة منيا كسرعة الرجكع إلى مسائميا.أتبعت -11

 ىيكمية الدراسة
 ، كفصؿ تمييدم كثبلثة فصكؿ أخرل لكؿ فصؿ منيا مباحث كمطالبمقدمة تتككف ىذه الرسالة مف

 اآلتي:، كخاتمة كفيارس، عمى النحك كفركع
المقدمة كفييا بياف أىميو المكضكع كأسباب اختياره كأىدافو كالدراسات السابقة كمنيج البحث كخطتو 

 .كىي التي نحف بصددىا
 ، كفيو مبحثاف:الفصل التمييدي: المرض المعدي تعريفو، وأنواعو

 المبحث األكؿ: تعريؼ األمراض المعدية.
 المطمب األكؿ: تعريؼ المرض.

 الثاني: تعريؼ العدكل.المطمب 
 المطمب الثالث: تعريؼ األمراض المعدية.
 المبحث الثاني: أنكاع األمراض المعدية.

 .المطمب األكؿ: أنكاع األمراض المعدية مف حيث الجراثيـ المسببة ليا
 .المطمب الثاني: أنكاعيا مف حيث كيفية االنتقاؿ

 . عميياالمطمب الثالث: أنكاعيا مف حيث الضرر المترتب 
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 ، كفيو مبحثاف:وقاية منيا في الشريعة االسالميةالفصل األول: العدوى ووسائل ال
 كالطب. الشرعالعدكل في ا ثبكتالمبحث األكؿ: 

 المطمب األكؿ: حكـ العدكل في اإلسبلـ، أك إثبات العدكل كنفييا.
 المطمب الثاني: ثكاب المكت بالعدكل عند ا.

 كل في الطب.المطمب الثالث: ضابط العد
 المبحث الثاني: الكقاية مف األمراض المعدية.

 شرعية. التدابير:المطمب األكؿ
 طبية. التدابيرالمطمب الثاني: 

 الفرع األكؿ: الفحص الطبي قبؿ الزكاج.
.  الفرع الثاني: عبلج المريض بمرض معدو

 الفرع الثالث: النظافة.
 ، كفيو مبحثاف:قال األمراض المعدية في العباداتانتالفصل الثاني: األحكام الفقيية المترتبة عمى 

 األحكاـ الفقيية في الطيارة كالصبلة.:المبحث األكؿ
 حكـ اغتساؿ المصاب بالماء الراكد كالكضكء منو. :المطمب األكؿ

 المطمب الثاني: حكـ حضكر الجمعة كالجماعات لممريض مرضان معديان.
 .مكاف خاص بيـ لمعبادة في المسجد أك في البمد تخصيصالمطمب الثالث: 
 حكـ إمامة المصاب بالمرض المعدم. :المطمب الرابع
 األحكاـ الفقيية في الحج.  المبحث الثاني:
 أك النيابة عنو.حكـ الحج كالعمرة في حؽ المصاب بالمرض المعدم :المطمب األكؿ
 .بالمرض المعدم ابتداءن : حكـ الحج أك العمرة في حؽ المصاب المسألة األكلى
 .حكـ النيابة في الحج عف المصاب بالمرض المعدمالمسألة الثانية:
 .حكـ اإلحصار بالمصاب بالمرض المعدم في الحج كالعمرة :المسألة الثالثة
 حكـ إيجاب التقصير لشعر الرأس في حؽ المصاب بالمرض المعدم. :المطمب الثاني

 لمرض المعدم.المطمب الثالث: تعطيؿ الحج بسبب ا
، كفيو المعدية في أبواب الفقو األخرى الفصل الثالث: األحكام الفقيية المترتبة عمى انتقال األمراض

 ثبلثة مباحث:
 المبحث األكؿ: األحكاـ الفقيية المتعمقة بالنكاح.
.  المطمب األكؿ: حكـ زكاج المصاب بمرض معدو

 المسألة األكلى: حكـ زكاجو مف سميـ.
 الثانية: إذا كاف الخاطباف كبلىما مصابان بالعدكل.المسألة 
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 المصابة بالمرض المعدم. ؿمحكـ ح :المطمب الثاني
 المطمب الثالث:حكـ اجياض الجنيف المصاب.

 حكـ التفريؽ بيف الزكجيف لكجكد المرض المعدم. :المطمب الرابع
رضاعو. :المطمب الخامس  حكـ حضانة الطفؿ مف قبؿ المصاب بالعدكل كا 

 األحكاـ الفقيية المتعمقة بالجنايات.:لمبحث الثانيا
 المطمب األكؿ: التسبب في نقؿ المرض بطريؽ العمد.

 الفرع األكؿ: حكـ تعٌمد نقؿ العدكل.
 الفرع الثاني: اآلثار المترتبة عمى ناقؿ العدكل عمدان.

 .اإلىماؿ كالتقصير الجيؿ أك الخطأ أك النسياف أكالتسبب في نقؿ المرض بطريؽ :المطمب الثاني
 اإلىماؿ كالتقصير. الفرع األكؿ: حكـ مف نقؿ المرض المعدم بطريؽ الجيؿ أك الخطأ أك النسياف أك

 اآلثار المترتبة عمى ناقؿ العدكل خطأن.الفرع الثاني: 
 المطمب الثالث: ما يمـز بالجناية عمى الجنيف المصاب بالعدكل:

 الفرع األكؿ: تعريفو لغةن كاصطبلحان 
 فرع الثاني: ما يجب عمى الجناية عمى الجنيفال

 .أحكاـ فقيية متفرقة:المبحث الثالث
 الكباء كالخركج منو.المصاب ب حكـ دخكؿ البمد:المطمب األكؿ
 بالعدكل. حكـ زيارة المريض :المطمب الثاني
 إتبلؼ الحيكاف المصاب بالعدكل.حكـ  :المطمب الثالث

 األمراض المعدية)الحجر الصحي(.المطمب الرابع: حكـ عزؿ اصحاب 
 الخاتمة: بينت فييا أىـ النتائج كالتكصيات.

 الفيارس:
 فيرس اآليات القرآنية. -أ
 فيرس األحاديث النبكية كاآلثار. -ب 

 فيرس األعبلـ. -ج
 فيرس األمراض المعدية.-د
 فيرس المصادر كالمراجع. -ق
 فيرس المكضكعات. - ك

 ا قصد السبيؿكا مف كراء القصد كعمى 
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 ي: المرض المعدي تعريفو، وأنواعوالفصل التمييد

 ويشتمل عمى مبحثين:

 المبحث األول: تعريف األمراض المعدية.

 المبحث الثاني: أنواع األمراض المعدية.
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 المبحث األول: تعريف األمراض المعدية.

 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول: تعريف المرض.

 المطمب الثاني: تعريف العدوى.

 المطمب الثالث: تعريف األمراض المعدية.
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  :المطمب األول: تعريف المرض

قاؿ سيبكيو: أمرض  ،الٌسقـ نقيض الٌصٌحة، كالجمع مرضى كمراضى كمراضه المرض ىك  لغًة:أواًل: 
، ككٌؿ ما ضعؼ، ليزكؿ مرضو الرجؿ جعمو مريضان، كمٌرضو تمريضان قاـ عميو ككليو في مرضو كداكاه

 1.فقد مرض، كقاؿ ابف عرفة: المرض في القمب فتكره عف الحٌؽ، كفي األبداف فتكر األعضاء

 .2(ىك ما يعرض لمبدف فيخرجو عف االعتداؿ الخاص): ثانيًا: المرض اصطالحاً 

  .3(الخركج عف االعتداؿ الخاٌص باإلنساف)كعرفو صاحب المفردات في غريب القرآف:

 .عن حّد االعتدال والّصّحة جسمالعّمة أو ضعف يخرج بو المرض ونخمص من أّن 

 تعريف العدوى: المطمب الثاني: 

عداه الداء يعديو إعداءن: جاكز غيره إليو، كقيؿ: ىك أف يصيبو مثؿ ما بصاحب أ): العدوى لغةً  أواًل:
 .4(كٌؿ ذلؾ العدكل الداء. كأعداه مف عٌمتو كخمقو كأعداه بو: جٌكزه إليو، كاالسـ مف

ما يعدم مف جرب مانتقاؿ الٌداء مف المريض بو إلى الصحيح بكساطةو ما، : العدوى اصطالحاً  ثانيًا:
 5.أك غيره أم يسرم مف كاحد إلى آخر عف طريؽ االٌتصاؿ المباشر كغير المباشر

بأحد طرؽ التي تنتقؿ مف مريض آلخر األمراض ىي  تعريف األمراض المعدية: المطمب الثالث:
  .أك بطريؽ الفـ كالزحار كالتيفكئيد ،نفمكنزا كالسؿ الرئكمإما عف طريؽ التنفس كاإل العدكل

                                                           
، الناشر: دار 233-7/231مادة)مرض(،  ،ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، لساف العرب - 1

 .ىػ 1414 -بيركت،الطبعة: الثالثة  –صادر 
، ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر،الناشر: دار 1/211الجرجاني، عمي بف محمد، التعريفات، -2

 ـ.1983-ىػ 1403طبعة: األكلى لبناف،ال–الكتب العممية بيركت 
، المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، 1/765أبك القاسـ الحسيف بف محمد، المفردات في غريب القرآف،األصفياني، - 3

 ىػ. 1412 -دمشؽ بيركت، الطبعة: األكلى  -الناشر: دار القمـ، الدار الشامية 
 .15/39مادة)عدا(،  ،ابف منظكر، لساف العرب - 4
 /.http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arمعاني لكؿ رسـ معنى:  مكقع ال-5
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الحقف أك بالمبلمسة كالجدرم كالجذاـ أك بكاسطة  ،لسيبلفالجنسية كا عف طريؽ العبلقات كالككليرا, أك
، كسيأتي بياف أكضح عف طرؽ انتقاؿ العدكل في بكخز الحشرات كالمبلرياكالتياب الكبد الفيركسي أك 

 1. -إف شاء ا- اآلتي الثاني المبحث

مباشر ىك أم مرض تسببو جرثكمة معديو يمكف انتقاليا بطريؽ  :المرض المعديبذلك نخمص إلى أن 
 .2 رالحيكاف أك الطائ أكأك غير مباشر إلى اإلنساف 

المعدية التي تصيب الجسـ ال تنتقؿ بالعدكل مف إنساف غير العادية األمراض كمف ىنا يتبيف أف 
، أك غذائية تنجـ عف نقص مكاد غذائية معينة أك زيادة في 3آلخر، كىي ربما تككف كراثية كالناعكر

أك ألسباب خمقية تصيب   تناكليا كنقص البركتينات أك الفيتامينات أك بسبب ىرمكني كأمراض الغدد
مو، كىناؾ أمراض تنتج عف تكاثر الخبليا العشكائية كاألكراـ السميمة الجنيف كىك ال يزاؿ في رحـ أ

 4ا.مداء السكرم كضغط الدـ كغيرىتنتج عف أسباب متعددة مجتمعة ك كالسرطانية، كىناؾ أمراض

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مكقع االعجاز العممي: الدقر، محمد، العدكل كمشركعية الكقاية في العمـ كالشرع:- 1

https://draldaker.wordpress.com. 
في شأف االحتياطات الصحية لمكقاية مف األمراض المعدية في دكلة  1977( لسنة 14مرسـك بقانكف رقـ ) - 2

 ،  9البحريف، المادة األكلى، تعريؼ رقـ 
http://www.moh.gov.bh/PDF/Legislations/Legislations-1977-14.pdf. 

3
 مكقع كيكيبيديا:.تخثر الدـ تمنعو مف السيطرة عمى عمميةمف األمراض الكراثية المتعددة التي تسبب خمبل في الجسـ ك -

https://ar.wikipedia.org/wiki/. 

 .https://draldaker.wordpress.com كالشرع مكقع االعجاز العممي،الدقر، العدكل كمشركعيةالكقاية في العمـ-4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
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 المبحث الثاني: أنواع األمراض المعدية.

 وفيو ثالثة مطالب:

 .الجراثيم المسببة لياالمطمب األول: أنواع األمراض المعدية من حيث 

 .المطمب الثاني: أنواعيا من حيث كيفية االنتقال

 .المطمب الثالث: أنواعيا من حيث الضرر المترتب عمييا
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 :الجراثيم المسببة ليامن حيث  مراض المعديةاأل أنواعول: المطمب األ 

كىذه الجراثيـ  ،مف المريض إلى سكاه ال تنشأ األمراض المعدية بذاتيا بؿ ال بد مف كجكد جرثكمة تنتقؿ
 .ىي كائنات حية صغيرة الحجـ مف النكع الطفيمي كالذم يعتمد في حياتو عمى كائف حي آخر

 :إلى أربعة أنواع ويمكن تقسيم األمراض المعدية حسب الجراثيم المسببة
كلة عف إصابة اإلنساف باألمراض التالية: حادية الخمية، كىي مسؤ أكىي كائنات  :البكتيريا-1
  5، كعدكل الجياز البكلي.4السيبلف، 3، السؿ2الككليرا، 1التيفكئيد 

حيث تعيش أنكاع عديدة منيا دكف أم ضرر  معظـ البكتيريا ال تسبب أمراضان،كمف الجدير بالذكر أف 
كىذه البكتيريا المتعايشة نادران ما تسبب أمراضان إال إذا  اإلنساف كفي األمعاء كعمى الجمد، في فـ

 تحركت نحك عضك ليس مف الطبيعي أف تكجد بو. 
 ،فالبكتيريا التي تعيش في الفـ عمى سبيؿ المثاؿ يمكنيا أف تسبب عدكل إذا دخمت إلى األذف الداخمية

 6.في الجسـكلكف معظـ األمراض البكتيرية تسببيا أحياء دقيقة ال تعيش طبيعيان 
 

                                                           
. مكقع كيكيبيديا: حمى السممكنيبلمعدم ينتج مف أكؿ أك شرب المكاد الممكثة بأنكاع معينة مف  بكتيرم  مرض ىك- 1

  /http://ar.wikipedia.org/wiki.التيقكئيد:
المعدية التي  المعكيةاألمراض  كىي مف  الككليرا الكبائية، أك الككليرا اآلسيكية الككليرا، كالتي تعرؼ أحيانا باسـ - 2

% إذا لـ تعالج بصكرة 50، تؤدم لكفاة ما نسبتو لمذيفاف المعكم المنتجة ضمةالككليرا جرثـك تسببيا سبلالت
/. http://ar.noorinfo.comمكقع نكر أنفك، المقاؿ بعنكاف: األمراض المعدية كخطكرتيا أثناء الحج،   .صحيحة

 .http://ar.wikipedia.org/wik.مكقع كيكيبيديا، الككليرا: 
تسببو سبلالت مختمفة  األمراض المعدية ىك مرض شائع كقاتؿ في كثير مف الحاالت كىك مف الدرف أك السؿ - 3

، مكقع كيكيبيديا، الرئة يياجـ السؿ عادة المتفطرة السمية ، كعادةمتفطرات مف
 . http://ar.wikipedia.org/wikiالسؿ:

 مكقع كيكيبيديا، السيبلف:  .النيسرية البنية ىك مرض ينتقؿ جنسيا كتسببيا بكتيريا- 4
http://ar.wikipedia.org/wiki. 

 مكقع فيدك،األمراض المعدية،األسباب كالكقاية:-5
http://www.feedo.net/medicalencyclopedia/HealthAndCommonSymptoms 

/InfectiousDiseases  
 https://uqu.edu.sa/page/ar/15396 مكقع جامعة اـ القرل، األمراض المعدية: .

  مكقع صحيفة الرياض، طب، البكتيريا كائنات مجيرية نافعة قد تتسبب في أمراض قاتمة:- 6
http://www.alriyadh.com/791415 :مكقع جامعة اـ القرل، األمراض المعدية.  

https://uqu.edu.sa/page/ar/15396. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
ضمةالكوليرا
ضمةالكوليرا
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9
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كىي كائنات أصغر مف البكتيريا بكثير، كالفيركسات ىي المسؤكلة عف تضاعؼ  الفيروسات:-2
 4.5 كشمؿ األطفاؿ كالنكاؼ ،3كالحصبة ،2كاإليدز ،1نفمكنزا، كمف األمراض التي تسببيا اإلالمرض

كىي إما أف تككف داخمية، أك خارجية، كىي ي كائنات ضاٌرة تعيش داخؿ الجسـ، كى :الطفيميات -3
 8.9، اإلسكارس7، البميارسيا6المبلريا التي تسبب مرض

 

                                                           
كىك أحد األمراض المعدية الذم ينتشر بسرعة كبيرة كتبدأ أعراضو بفتكر شديد مع آالـ بالعضبلت كالمفاصؿ كترتفع درجة  - 1

الحرارة، كقد يصاحبيا احتقاف شديد بالحمؽ. مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة النبكية، الجامعة اإلسبلمية بالمدينة النبكية، دراسة 
 ، الناشر: مكقع الجامعة عمى اإلنترنت، أعده لمشاممة: أسامة بف الزىراء.16/148، 42يرا، عدد عف االتفمكنزا كالككل

كممة اإليدز أك السيدا ىي تعبير أجنبي مختصر لمصطمح طبي معناه: )متبلزمة العكز المناعي المكتسب(، أم أنو عبارة عف - 2
ة نتيجة لمنقص الشديد في المناعة الناجـ عف عكامؿ مكتسبة مجمكعة مف األعراض المرضية التي تصيب أجيزة الجسـ المختمف

في البيئة كليس نتيجة لمرض مكركث أك عارض تمقائي. كيعتبر اإليدز مف األمراض المعدية كالمنفرة األشد خطران مف األمراض 
ة بالمرضى كالمصابيف، مجمة المعدية األخرل. أبك لساف، مصطفى عبد الرؤكؼ، نقص المناعة المكتسبة )اإليدز(األحكاـ المتعمق

 ، أعدىا لمشاممة: أسامة بف الزىراء.1296/ ص 8مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، العدد الثامف/ جزء 
الحصبة: بثر تخرج في الجمد، يقكؿ منو: حصب جمده. الفارابي،  أبك نصر إسماعيؿ بف حماد، الصحاح تاج المغة كصحاح  - 3

 ـ. 1987 -  ىػ 1407بيركت، الطبعة: الرابعة  –، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، الناشر: دار العمـ لممبلييف 1/112ة، العربي
)النكاؼ( أك )الحمى النكفية( التياب معد بالغدة النكفية مصحكب بحمى سببيا فيركس مع تكـر فييا كقد يصاب فييا البنقراس  - 4

اف. مجمكعة مؤلفيف:إبراىيـ مصطفى كأحمد الزيات كحامد عبد القادر كمحمد النجار، المعجـ )البنكرياس( كالمبيضاف كالخصيت
 ، الناشر: دار الدعكة.2/953الكسيط، 

 مكقع فيدك،األمراض المعدية،األسباب كالكقاية:  -5
http://www.feedo.net/medicalencyclopedia/HealthAndCommonSymptoms/InfectiousDiseases.ht .

 .https://uqu.edu.sa/page/ar/15396 قع جامعة اـ القرل، األمراض المعدية: مك 
طفيؿ المبلريا: حيكاف كحيد الخمٌية يقضي جزءنا مف حياتو داخؿ أنثى بعكضة األنكفيمس كينتقؿ إلى اإلنساف مع لعاب أنثى  - 6

بنا لو مرض المبلريا. عمر، أحمد مختار عبد الحميد، البعكضة أثناء المدغ، متطٌفبل عمى خبليا الكبد ككريات الدـ الحمراء، مسبٌ 
 ـ. 2008 -ىػ  1429، الناشر: عالـ الكتب،الطبعة: األكلى، 2/1405معجـ المغة العربية المعاصرة، 

مرض معدم ينتقؿ بكاسطة الماء، كتنتشر البميارسيا عند تبكؿ اآلدمي في الماء حيث تنتقؿ طفيميات ىذا المرض، كتنتشر في - 7
ماء كخاصة الماء الراكد الذم ال يجرم حيث تكتمؿ أطكارىا حتى تصبح يرقة ذات ذنب تسبح في الماء حتى تجد جسما فتخترقو ال

كبمركر أربع كعشريف ساعة تككف قد كصمت إلى الدـ منيية دكرتيا في الكبد حيث تبدأ حياتيا كتتزاكج ثـ تنتقؿ إلى المثانة أك 
عف طريؽ البكؿ متييئة لبلنتقاؿ إلى شخص آخر كمثميا أيضا الدكسنتاريا التي تنتقؿ عف طريؽ األمعاء فتبيض كتخرج مرة أخرل 

البراز كالديداف الشصية. الثبيتي، عمي بف جابر كادع، الكقاية الصحية في اإلسبلـ "دراسة حديثية"، مجمة البحكث اإلسبلمية، العدد 
 .71/358الحادم كالسبعكف، 

اإلسكارس في األمعاء كغيرىا.مجمكعة مؤلفيف: )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد  مرض ينشأ مف كجكد دكد - 8
 ، الناشر: دار الدعكة.1/18القادر / محمد النجار(، المعجـ الكسيط، 

 مكقع فيدك،األمراض المعدية،األسباب كالكقاية: -9
http://www.feedo.net/medicalencyclopedia/HealthAndCommonSymptomsInfectiousDiseases.h. 

http://www.feedo.net/medicalencyclopedia/HealthAndCommonSymptomsInfectiousDiseases.h
http://www.feedo.net/medicalencyclopedia/HealthAndCommonSymptomsInfectiousDiseases.h
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، كىي التي تسبب غمبيا متعدد الخبليا باستثناء الخميرة كحيدة الخميةكائنات حية دقيقة أ :الفطريات-4
     .1 األمراض الجمدية

 .: أنواعيا من حيث كيفية االنتقالالمطمب الثاني

عند دخكؿ أجساـ غريبة ممكثة إلى جسـ اإلنساف. تككف ىذه األجساـ الغريبة  األمراض المعدية تنشا
ألجساـ عف طريؽ العدكل مف إنساف عبارة عف جراثيـ، فيركسات، فطريات أك طفيميات، تنتقؿ ىذه ا

ىذه  كف ممكثة بأم مفخر، حيكانات، طعاـ ممكث، أك مف التعرض ألم مف العكامؿ البيئية التي تكآ
األمراض المعدية من حيث م يقستيمكن لذا  ،ف ىنا سنتعرض ألىـ طرؽ نقؿ العدكلاألجساـ، كنح

 :أربعة أنواع كيفية االنتقال إلى
شكالو مف أىـ مسببات نقؿ العدكل مف شخص أيعتبر االتصاؿ الجنسي بكافة  االتصال الجنسي: واًل:أ

المصاب كالسائؿ جسـ عف طريؽ سكائؿ مصاب بمرض معدو إلى شخص سميـ، حيث ينتقؿ المرض 
 المنكم كالدـ كالمعاب كاإلفرازات الميبمية كالدـ كلبف الثدم.

مراض المعدية تنتقؿ أيضان بيف الرجاؿ ذكم الشذكذ الجنسي الذيف يمارسكف كمف الجدير بالذكر أف األ
كيمارسكف  ،مع الرجاؿ أك الطبيعيف ذكم العبلقة المزدكجة المذيف يمارسكف المكاط مع الشكاذ ،المكاط

 2العبلقات الجنسية السكية مع النساء في نفس الكقت.
 

بالفيركسات المعدية إلى مراض المعدية عف طريؽ نقؿ الدـ الممكث تنتقؿ األ عن طريق الدم: ثانيًا:
كآالت ثقب األذف كآالت عمؿ الكشـ أك بكاسطة  ، كذلؾ بإحدل كسائؿ نقؿ الدـ، المريض المنقكؿ إليو

بمرض معدو سرنجة، ثـ استعمميا غيره  المصاباستخداـ اإلبر الممكثة بفيركسات خطيرة، فإذا استعمؿ 
عف طرؽ اإلبر الصينية إذا لـ تعقـ بعد  لدك كما تنتقؿ الع ،تنتقؿ العدكل إلى الشخص السميـ بعد ذلؾ

 3االستعماؿ.

                                                           
 .https://uqu.edu.sa/page/ar/15396مكقع جامعة اـ القرل، األمراض المعدية: -1
، رسالة ماجستير، 20إسماعيؿ، حناف، أحكاـ مرضى نقص المناعة المكتسبة"اإليدز" في الفقو اإلسبلمي، ص  - 2

ـ.الدكتكر رامي أبك ركبة، المسؤكلية الجنائية عف إصابة الغير بأخطر األمراض 2001-ق1422فمسطيف، نابمس، 
 .DOI: 10.12816/0006258،12المعدية التي تصيب الدـ، ص 

. أبك ركبة، رامي، المسؤكلية 31إسماعيؿ، أحكاـ مرضى نقص المناعة المكتسبة"اإليدز" في الفقو اإلسبلمي، ص  - 3
 .12الجنائية عف إصابة الغير بأخطر األمراض المعدية التي تصيب الدـ، ص 
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: تنتقؿ العدكل مف األـ المصابة إلى جنينيا، كذلؾ عف طريؽ مركر فيركس الحملعن طريق  ثالثًا:
العدكل عبر المشيمة في قناة الكالدة أك بدخكلو إلى جسـ الرضيع أثناء الرضاعة الطبيعية، حيث ثبت 

 ذكر أف نسبة انتقاؿ العدكل مف األـ إلى الطفؿ تصؿ إلىيفرز بمبف األـ، كمف الجدير بال أف الفيركس
 1% كىي نسبة ضئيمة مقارنة مع غيرىا مف الطرؽ.10حكالي 

 
قد تنتقؿ العدكل عف طريؽ المعاب البشرم، كما ذكرت بعض الدراسات،  رابعًا: عن طريق المعاب:

سميـ كحينئذ قد تحصؿ البمرض معدو لآلخر  صابتقبيؿ المبكيمكف تصديؽ مثؿ ىذا االفتراض 
 2العدكل.

  .حيث الضرر المترتب عمييا: أنواعيا من المطمب الثالث
مرضية  عراضان تسبب أمعدية  فيناؾ أمراض ،ثيرأعدية ليست عمى مستكل كاحد مف التاألمراض الم

مف كثر مف تمقي العبلج المنزلي. كبالمقابؿ ىنالؾ حاالت خطيرة كبالتالي ال يستمـز عبلجيا أخفيفة، 
الضرر  كحسب، كالحكـ الشرعي يختمؼ باختبلؼ المرض المعدم قد تسبب الكفاةض المعدية األمرا

ة بنقؿ المتعمقالفقيية حكاـ األكيؿ ىي كالذم عميو التعكالذم يعنينا في ىذه الدراسة المترتب عميو، 
ب عميو إلى المترتالضرر لذا يمكن تقسيم األمراض المعدية من حيث  األمراض المعدية الخطيرة،

 :نوعين
 ألمراض المعدية يككف ليا مضاعفاتالعديد مف ا األمراض المعدية ذات الضرر البسيط: األول: النوع

التياب الحنجرة  أك نزلة البرد العادية كالتياب المكزمف ىذه األمراض عمى سبيؿ المثاؿ ك ، بسيطة فقط
 3.صبةالحكالقمؿ كالجرب ك  العقدم، أك التمكث في قنكات البكؿ،

 
 

                                                           
المسؤكلية الجنائية عف . أبك ركبة، 31إسماعيؿ، أحكاـ مرضى نقص المناعة المكتسبة"اإليدز" في الفقو اإلسبلمي، ص - 1

 .13إصابة الغير بأخطر األمراض المعدية التي تصيب الدـ، ص 
. أبك ركبة، المسؤكلية الجنائية عف 31إسماعيؿ، أحكاـ مرضى نقص المناعة المكتسبة"اإليدز" في الفقو اإلسبلمي، ص - 2

 .13إصابة الغير بأخطر األمراض المعدية التي تصيب الدـ، ص 
 : األمراض المعدية ; أعراضيا، عبلجيا ك طرؽ الكقاية منيا- 3
 http://thakafawbouhouth.blogspot.co.il./ 

http://thakafawbouhouth.blogspot.com/2014/11/blog-post_31.html
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تككف سببان في تيديد حياة الشخص ما مف األمراض المعدية  المعدية الخطيرة:األمراض  النوع الثاني:
                      3.4أكاإليبكال أك السؿأك االيدز  2كالكبدم اللتياب الرئكماأك  1الكبلميديا مثؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 كىك عبارة عف مرض تناسمي كيعد مف أكثر األمراض البكتيرية الخطيرة. - 1

http://kenanaonline.com/users/spirtoflife/posts/216592 
ف إلتياب الكبد ليشكؿ خطران عظيما عمى صحة اإلنساف، نظران لكظائفو التي ال يمكف االستغناء عنيا، كااللتياب الكبدم إ - 2

بر ىذا النكع األشد ىتكان بالكبد، ، حيث يعت(HCV) كالذم يسببو الفيركس , C أنكاع، كلكف مف أخطر أنكاعو التياب الكبد الكبائي
ك ينتقؿ غالبان عند نقؿ الدـ الممكث أك نتيجة الستخداـ حقف ممكثو بيذا الفيركس، ك كذلؾ عف العبلقات الجنسيو المحرمو،ك تبمغ 

الكبد / أنكاعو /  مكقع الحكيـ: أحمد، أدىـ، التياب .يكمان  50مده عبلجو فترة طكيمو ك يستخدـ فييا ادكيو مكمفو، ك فترة الحضانو 
 .http://www.tbeeb.net/adham/articles.php?id=32 أسبابو / اعراضو / تشخيصو / عبلجو / مضاعفاتو:

مف أشير حاالت الرعب اإلنساني المرتبطة باألمراض المعدية كالمستكطنة رعب اإلنساف مف مرض اإليبكال، كقد اكتشؼ  - 3
% مف معدالت اإلصابة لكؿ مف اإلنساف 89-50لممرة األكلى منذ ثبلثيف عاما، كىك مرض فيركسي يقتؿ بمعدؿ ما بيف 

في غضكف أسبكعيف مف إصابتو بالمرض نتيجة فشؿ في العديد مف أجيزة كالحيكانات التي يصيبيا، كيقتؿ الفيركس المصاب بو 
 ، أمراض معدية في العالـ 5أخطر الجسـ. مكقع جزائر نيكز، 

5.html--panorama/59878-http://www.djazairnews.info/panorama/133. 
 مكقع فيدك،األمراض المعدية،األسباب كالكقاية: -4

http://www.feedo.net/medicalencyclopedia/HealthAndCommonSymptoms/InfectiousDiseases.ht 

http://www.djazairnews.info/panorama/133-panorama/59878--5----.html
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 وقاية منيا في الشريعة االسالميةووسائل ال العدوى: فصل األولال


 عمى مبحثين:ويشتمل 

 .والطب الشرعى في العدو  ثبوتالمبحث األول: 

 المبحث الثاني: الوقاية من األمراض المعدية.
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 المبحث األول: حكم العدوى في اإلسالم والطب.

 وفيو ثالثة مطالب:

 ، أو إثبات العدوى ونفييا.الشرعى في العدو  ثبوتالمطمب األول: 

 ثواب الموت بالعدوى عند اهلل. المطمب الثاني:

 المطمب الثالث: ضابط العدوى في الطب.
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 .أو إثبات العدوى ونفييا الشرع،ى في العدو  ثبوتطمب األول: الم

الذيف أصيبكا  عف مخالطة المرضى دت أحاديث عديدة عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ تنيىكر 
، مما أكىـ بكجكد ، كأخرل تنفي كجكد حصكؿ العدكل أصبلن بأمراض معدية كالجذاـ كالطاعكف كنحكىا

تعارض بيف ىذه األحاديث، كما مف شؾ أنو عند النظرة األكلى لؤلحاديث كتفسيرىا كمعرفة أسبابيا 
كىييات  ،رض كالتناقضيدة كؿ البعد عف التعاديث التي تخرج مف مشكاة كاحدة بعنعمـ أف األحا

، كقبؿ إزالة ىذا التعارض المكىكـ أذكر مقاـ النبي صمى ا عميو كسمـىييات أف يظف ذلؾ في 
  -:األحاديث بعض ىذه

، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا ص 1عف أسامة -1 الٌطاعكف آية الٌرجز، ابتمى ٌمى ا عميو كسٌمـ: "بف زيدو
ذا كقع بأرضو كأنتـ بيا، ا عٌز كجٌؿ بو ناسنا مف عباده، فإذا  سمعتـ بو، فبل تدخمكا عميو، كا 

  .2"فبل تفٌركا منو
رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ: " ال عدكل، كال  3عف أبي ىريرة -2

 .7فرارؾ مف األسد " 6، كفٌر مف المجذـك5، كال صفر4ىامة

                                                           
ؿ أسامة ىك: بف زيد بف حارثة بف شراحيؿ بف كعب بف عبد العزم الكمبي، مكلى لرسكؿ ا صٌمى الٌمو عميو كآلو كسٌمـ، يكنى أبا زيد، كقب - 1

بلفة خأبا محٌمد، يقاؿ لو الحب بف الحب، سكف بعد النبي صٌمى الٌمو عميو كآلو كسٌمـ كادم القرل، ثـ عاد إلى المدينة، فمات بالجرؼ في آخر 
معاكية. قاؿ ابف عبد البر: كتكفي أسامة بف زيد بف حارثة في خبلفة معاكية سنة ثماف أك تسع كخمسيف. كقيؿ: بؿ تكفي سنة أربع كخمسيف، 

، 77-1/75كىك عندم أصح إف شاء ا تعالى. ابف عبد البر،أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد، االستيعاب في معرفة األصحاب، 
 ـ.1992 -ىػ  1412ي محمد البجاكم، الناشر: دار الجيؿ، بيركت، الطبعة: األكلى، المحقؽ: عم

مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، المسند الصحيح، كتاب السبلـ، باب الٌطاعكف كالٌطيرة كالكيانة كنحكىا، رقـ  - 2
 بيركت. –إحياء التراث العربي ، المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار 2218الحديث 

أبك ىريرة ىك: صاحب رسكؿ ا صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ كأكثرىـ حديثا عنو كىك دكسي مف دكس كقد اختمؼ في اسمو اختبلفا كثيرا، فقيؿ  - 3
 ؿ تسع كخمسيف. يكاف اسمو في اإلسبلـ: عبد ا، كقيؿ: عبد الرحمف، تكفي أبك ىريرة سنة سبع كخمسيف، كقيؿ ثماف كخمسيف كق

، أسد الغابة في معرفة الصحابة،  عادؿ أحمد عبد المكجكد،  -، المحقؽ: عمي محمد معكض 6/303ابف األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر
 ـ. 1994 -ىػ 1415الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى، سنة النشر: 

. كىىيكى  - 4 ـي طائرو ، كاٍس : ًىيى البيكمىةي. ابف ااٍليىامىةي: الرَّأسي ًقيؿى ذىًلؾى أنييـ كىانيكا يىتىشىاءىميكف ًبيىا. كىًىيى ًمٍف طىير المَّيؿ. كى ًديًث. كى ألثير، الميرادي ًفي اٍلحى
محمكد محمد الطناحي،  -، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل 5/283مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد، النياية في غريب الحديث كاألثر، 

 ـ.1979 -ىػ 1399بيركت،  -الناشر: المكتبة العممية 

اع كتيٍؤًذيو، كأنَّيا تيعٍ  - 5 ٍنسىافى ًإذىا جى فىر، تيًصيب اإٍلً . ابف األثير، كىانىًت العىرىب تزعيـ أىفَّ ًفي البىٍطف حيَّةن ييقىاؿي لىيىا الصَّ ًدم، فأبطىؿ اإلسبلـي ذىًلؾى
 .3/35النياية في غريب الحديث كاألثر، 

أم الذم أصابو الجذاـ كىك مرض معدم معركؼ، تتيافت كتتآكؿ أطراؼ مف أصيب بو. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر، - 6
1/251. 
. البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف، السنف الكبرل، كتاب النكاح، باب ال يكرد 5707البخارم، الصحيح، كتاب الطب، باب الجذاـ، برقـ  - 7

، المحقؽ: محمد عبد القادر عطا، الناشر: 14246ض عمى مصحٍّ فقد يجعؿ ا تعالى بمشيئتو مخالطتو إٌياه سببنا لمرضو، رقـ الحديث ممر 
 ـ. 2003 -ىػ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –دار الكتب العممية، بيركت 
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دٌف ممرضه ال يكر ": سمع أبا ىريرة يقكؿ: قاؿ الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ: 1كعف أبي سممة -3
 .3كفي ركايةو: "ال تكردكا الممرض عمى المصٌح".2"عمى مصحٍّ 

صمى ا عميو كآلو  -قاؿ: كاف في كفد ثقيؼو رجؿه مجذكـه فأرسؿ إليو الٌنبٌى  4عف الشريد -4
 .5"إٌنا قد بايعناؾ فارجع": -كسمـ 

 الداللة من األحاديث:وجو 
، كاالحتياط كالحذر عكف كمنع الخركج منو فراران لذلؾتدؿ ىذه األحاديث عمى منع القدكـ عمى بمد الطا

اإللقاء باليد إلى التيمكة، كظاىر ىذه األحاديث تدؿ عمى أف  األمراض المعدية كمجانبة أسباب مف
، فكيؼ ، كال يكرد ممرض عمى مصحالمجذكـ، كفر مف لي حديث ال عدك ىناؾ تعارضان بينيا كما ف

 ؟أك ال تكردكا الممرض عمى المصح ثـ يقكؿ فر مف المجذكـ  كف ال عدكليك
و رد فيال عدكل  :كسمـألف قكؿ النبي صمي ا عميو  بيف ىذه األحاديث؛ ةال تعارض البتكالحقيقة أنو 

 ا ، فرد عمييـ النبي صمى كقدرهبطبعيا ال بفعؿ ا متعد ف العدكلإعمى المشركيف الذيف يقكلكف 
نما العدكل بفعؿ ا ال تعدم عميو كسمـ بأف العدكل بطبعيا فإف شاء ا عز كجؿ أف ، كقدره، كا 

يتعدل المرض مف كاحد إلى آخر، انتقؿ إليو المرض، كاف لـ يشأ ا عز كجؿ أف ال ينتقؿ المرض 
 6.لـ ينتقؿ إليو

                                                           
أبك سممة ىك: عبدا بف عبد األسد بف ىبلؿ بف عبد ا بف عمر بف مخزـك القرشي المخزكمي، كاف ممف ىاجر  - 1

ا اندمؿ ثـ انتقض فمات  بامرأتو أـ سممة إلى أرض الحبشة، ثـ شيد بدرنا بعد أف ىاجر اليجرتيف، كجرح يـك أحد جرحن
اليجرة. كتزكج رسكؿ الٌمو صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ امرأتو أـ سممة منو، كذلؾ لثبلث مضيف لجمادل اآلخرة سنة ثبلث مف 

 .4/1682رضي الٌمو عنيما بعد ذلؾ. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 
2
، 5774صحيح البخارم، كتاب الطب، باب ال عدكل، رقـ الحديث  ،محمد بف إسماعيؿالبخارم، ابك عبد ا  -

المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، الناشر: دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد 
صفر، كال  مسمـ، الصحيح، كتاب السبلـ، باب ال عدكل، كال طيرة، كال ىامة، كال. ىػ1422الباقي(، الطبعة: األكلى، 

، رقـ الحديث   .2221نكء، كال غكؿ، كال يكرد ممرض عمى مصحٍّ

مسمـ، الصحيح، كتاب السبلـ، باب . 5774ب، باب ال عدكل، رقـ الحديث ، صحيح البخارم، كتاب الطالبخارم - 3
، رقـ الحديث  ...ال عدكل  . 2221كال يكرد ممرض عمى مصحٍّ

بة، كقيؿ: إنو مف حضرمكت كلكف عداده في ثقيؼ، ركل عنو ابنو عمرك الشريد ىك:. بف سكيد الثقفي، لو صح - 4
. المزم،  يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، 2/708بف الشريد. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 

 -، المحقؽ: د. بشار عكاد معركؼ، الناشر: مؤسسة الرسالة 12/458تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،
 .1980 – 1400بعة: األكلى، بيركت،الط

 .2231باب اجتناب المجذـك كنحكه، رقـ مسمـ، الصحيح، كتاب السبلـ،  - 5
  :EMILعة االسبلمية مف األمراض المعدية، المكقع االلكتركني: مكقؼ الشريالياشمي، سطاف بف إبراىيـ،  - 6

sultan.i@qu.edu.qa. :بدير، رائد عبدا، األحكاـ الفقيية في األمراض المعدية، المكقع االلتركني 
http://www.kufur-kassem.com/news-171-44104.html. 
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كاف سائدان عند الجاىمية، كبقكلو  ان أراد أف  يصحح معتقد ال عدكل و:قكلب كسمـا عميو  ىصمفالنبي 
بفٍعؿ : ال تكردكا الممرض عمى المصح، أراد أف يرشد إلى السبلمة مف العدكل كسمـا عميو  ىصم

رادتو كقدره  .الٌمو كا 
ما كانًت اٍلجاًىًمٌيةي تٍزعيميوي  أف حديث العدكل اٍلميرادي ًبًو نٍفيي )في الجمع بيف الحديثيف: 1لذلؾ يقكؿ النككم

ميٍمًرضه عمى ميًصحٍّ  كأما حديث اليكرد ،كتعتقده أف المرض كالعاىة تعدل بطبعيا البفعؿ ا تعالى
ؿي الٌضرري ًعٍندهي ًفي اٍلعادًة ًبًفٍعًؿ الٌمًو تعالى كقٍدًرًه فنفى ًفي اٍلحًديًث  فأيٍرًشد ًفيًو ًإلى ميجانبًة ما يٍحصي

كؿ الٌضرًر ًعٍند ذًلؾ ًبقدًر الٌمًو تعالى كًفٍعًمًو كأٍرشد ًفي الثٌاًني ًإلى اأٍلٌكًؿ  ـٍ يٍنًؼ حيصي اٍلعٍدكل ًبطٍبًعيا كل
رادًتًو كقدًرهً  ؿي ًعٍندهي الٌضرري ًبًفٍعًؿ الٌمًو كاً   .2(ااًلٍحًتراًز ًمٌما يٍحصي

ا صمى ا عميو إشكالية عند بعض أصحاب رسكؿ أحدث  -ال عدكل-ىذا القكؿأف  نرل كلذلؾ
كل مف كاحد إلى آخر، فما كاف كسمـ، كخاصة أنيـ يممسكف في حياتيـ اليكمية انتقاؿ المرض بالعد

مثاالن مف الكاقع  ، كمتناكالن عميو كسمـ متسائبلن  أف يعقب عمى قكؿ الرسكؿ صمى ا حدىـ إالمف أ
 3اليكمي كالمممكس عف انتقاؿ المرض بالعدكل.

، قاؿ: قاـ فينا رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ 5مف حديث عبد ا بف مسعكدو  4ركل اإلماـ أحمد فقد
، فقاؿ: يا رسكؿ  فقاؿ: " ال يعدم شيءه شيئنا"، ال يعدم شيءه شيئنا، ال يعدم شيءه شيئنا "، فقاـ أعرابيّّ

                                                           
كاف إمامنا بارعنا حافظنا أٌمارنا بالمعركؼ كناىينا عف محيي الديف أبك زكريا يحيى بف شرؼ الحكراني الشافعي. النككم: ىك  -1

المنكر، تاركنا لمممذات كلـ يتزكج. أتقف عمكمنا شتى. كلي مشيخة دار الحديث األشرفية. أفردت ترجمتو في رسائؿ عديدة. كقد عدد 
كالمنياج في شرح مسمـ؛ التقريب ابف العطار أحد تبلميذه ػتصانيفو كاستكعبيا، كمف ىذه التصانيؼ: تيذيب األسماء كالمغات؛ 

كالتيسير في مصطمح الحديث؛ األذكار؛ رياض الصالحيف كىك كتاب جامع كمشيكر؛ المجمكع شرح الميذب؛ األربعكف النككية؛ 
 المكتبة الشاممة.ىػ.676مختصر أسد الغابة في معرفة الصحابة كغيرىا،  تكفي رحمو ا سنة 

، الطبعة: الثانية، 214-14/213المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج،  يحيى بف شرؼ،  أبك زكريا محيي الديفالنككم،  -2
1392. 

بدير،  .EMIL:  sultan.i@qu.edu.qaعة االسبلمية مف األمراض المعدية، المكقع االلكتركني: مكقؼ الشريالياشمي،  - 3
 .http://www.kufur-kassem.com/news-171-44104.html األحكاـ الفقيية في األمراض المعدية، المكقع االلتركني:

أحمد ىك: اإلماـ الفقيو كالمحدث، صاحب المذىب أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، كقد  - 4
ما يتعجب لو، يقكؿ الشافعي: خرجت مف بغداد كما خمفت فييا أفقو كال أكرع كال أزىد كال  أعطى ا اإلماـ أحمد مف قكة الحفظ

أعمـ كال أحفظ مف ابف حنبؿ. ككاف ابف حنبؿ قكم العزيمة صبكرنا ثابت الرأم قكم الحجة، تكفي اإلماـ أحمد يـك الجمعة لثنتي 
، الناشر: 74-1/72ف عمي بف محمد، تيذيب التيذيب، . ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد ب241عشرة خمت مف ربيع األكؿ سنة 

 ق.1326مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند، الطبعة: الطبعة األكلى، 
أبك عبد الرحمف صاحب السكاد كالسكاؾ عبد عبد ا ابف مسعكد ىك: صاحب رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  العميـ المعمـ  - 5

بيب بف شمخ ابف فار بف مخزـك بف صاىمة بف كاىؿ بف الحارث بف تميـ بف سعد بف ىذيؿ ابف ا بف مسعكد بف غافؿ ابف ح
خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر، مات ابف مسعكد رحمو ا بالمدينة سنة اثنتيف كثبلثيف، كدفف بالبقيع. ابف عبد البر، 

 .994-3/987االستيعاب في معرفة األصحاب، 

http://www.kufur-kassem.com/news-171-44104.html
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ظيمة فتجرب كٌميا؟ فقاؿ رسكؿ ا البعير أك بذنبو في اإلبؿ الع 2مف الجرب تككف بمشفر 1ا، الٌنقبة
صٌمى ا عميو كسٌمـ: " فما أجرب األٌكؿ كفي ركاية " ما أعدل األٌكؿ "؟ ال عدكل، كال ىامة، كال 

، فكتب حياتيا، كمصيباتيا، كرزقيا"  .3صفر، خمؽ ا كٌؿ نفسو
سار  ا يصحح اعتقادان  ىيجد أف النبي صم –في ىذا الباب  اطمع عمى األحاديث مففالحقيقة أنو 

عميو أىؿ الشرؾ كنحكىـ مف التطير كالقكؿ بكجكد الغكؿ كاليامة كالذيف اعتقدكا بأف مثؿ ىذه األشياء 
 .تؤثر في أفعاؿ اإلنساف ال بقدر ا كمشيئتو
ال " :و كسمـ عمي تنيى عف مثؿ ىذه األمكر كقكلو صمىكقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحيف 

 .4طيرة، كال ىامة كال صفر" عدكل كال
، أك غير مباشر عمى العقيدة كعندما يتعمؽ األمر بالعقائد كيجد الشارع الحكيـ أف ىناؾ تأثيران مباشران 

، فاظ كاضحة ال تحتمؿ أكثر مف معنىفي ىذا األمر بألعة اإلسبلمية تككف حاسمة كقاطعة فإف الشري
 .الشريعة كذلؾ حماية  لعقيدة التكحيد التي ىي أساس ىذه

ىذا المعنى عندما أراد -رضي ا عنو  - 5فيـ الخميفة الثاني عمر بف الخطابمف  يستغربكال 
فأخذ باألسباب كالحذر  ،ـ كمعو كبار الصحابة كقد استشرل الطاعكف فييا كمات اآلالؼادخكؿ الش

 6.الحيطة كرجع كمف معو إلى المدينةك 

                                                           
قاؼ كفتح الباء المكحدة، كىك أكؿ شيء يظير مف الجرب، كجمعيا نيٍقب. العينى، أبك محمد محمكد بف بضـ النكف كسككف ال - 1

، الناشر: كزارة 14/79أحمد المحقؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار، 
 ىػ. 1429قطر،الطبعة: األكلى،  –األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 

ٍرًفو - 2 دُّ حى ـي زىاًئدىةه. كشىًفيري اٍلكىاًدم: حى ٍحفىمىًة ًلٍمفىرىًس، كىاٍلًمي يىنَّـ.ابف منظكر، الًمٍشفىر ًلٍمبىًعيًر: كىالشَّفىًة لئًلنساف كالجى كىذىًلؾى شىًفيري جى ، كى
 .4/419لساف العرب، 

، رقـ 7/252الشيباني، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، أحمد، أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد  - 3
عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د عبد ا بف عبد المحسف التركي، الناشر: مؤسسة  -،  المحقؽ: شعيب األرنؤكط 4198الحديث

 ـ. كقاؿ محققك المسند: )حديث صحيح(. 2001 -ىػ  1421الرسالة، الطبعة: األكلى، 
. كمسمـ، صحيح مسمـ كتاب االسبلـ، باب ال عدكل، كال 5757البخارم، صحيح البخارم، كتاب الطب، باب ال ىامة، برقـ  - 4

، برقـ   .2220طيرة، كال ىامة، كال صفر، كال نكء، كال غكؿ، كال يكرد ممرض عمى مصحٍّ
ف عبد العزل بف رباح بف عبد ا بف قرط بف عمر بف الخطاب ىك: أمير المؤمنيف أبك حفص عمر بف الخطاب ابف نقيؿ ب - 5

رزاح بف عدم بف كعب القرشي العدكم، كلد عمر رضي الٌمو عنو بعد عاـ الفيؿ بثبلث عشرة سنة، جعؿ الحؽ عمى لساف عمر 
يـك كقمبو، كنزؿ القرآف بمكافقتو في أسرل بدر، كفي الحجاب، كفي تحريـ الخمر، كفي مقاـ إبراىيـ، قتؿ عمر بف الخطاب 

األربعاء ألربع لياؿ بقيف مف ذم الحجة سنة ثبلث كعشريف، ككانت خبلفتو عشر سنيف كنصفا. ابف عبد البر، االستيعاب في 
 .1159-3/1144معرفة األصحاب، 

بدير،  .EMIL:  sultan.i@qu.edu.qaعة االسبلمية مف األمراض المعدية، المكقع االلكتركني: مكقؼ الشريالياشمي،  - 6
 .http://www.kufur-kassem.com/news-171-44104.html ـ الفقيية في األمراض المعدية، المكقع االلتركني:األحكا
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ـ، ااب رضي الٌمو عنو، خرج إلى الشٌ : أٌف عمر بف الخطٌ 1عف عبد الٌمو بف عٌباسو جاء في الصحيحيف 
كأصحابو، فأخبركه أٌف الكباء قد كقع  3لقيو أمراء األجناد، أبكعبيدة بف الجٌراح 2حٌتى إذا كاف بسرغ

: فقاؿ عمر: ادع لي المياجريف األٌكليف، فدعاىـ فاستشارىـ،  كأخبرىـ أٌف بأرض الٌشأـ. قاؿ ابف عٌباسو
، كال نرل أف ترجع عنو، كقاؿ بعضيـ: اكقع بالشٌ الكباء قد  ـ، فاختمفكا، فقاؿ بعضيـ: قد خرجت ألمرو

معؾ بقٌية الٌناس كأصحاب رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ، كال نرل أف تقدميـ عمى ىذا الكباء، فقاؿ: 
ـٌ قاؿ: ادعكا لي األنصار، فدعكتيـ فاستشارىـ، فسمككا سبيؿ المي اجريف، كاختمفكا ارتفعكا عٌني، ث

ـٌ قاؿ: ادع لي مف كاف ىاكاختبلفيـ، فقاؿ: ارتفعكا  ىنا مف مشيخة قريشو مف مياجرة الفتح، عٌني، ث
فدعكتيـ، فمـ يختمؼ منيـ عميو رجبلف، فقالكا: نرل أف ترجع بالٌناس كال تقدميـ عمى ىذا الكباء، 

عبيدة بف الجٌراح: أفرارنا مف  اؿ أبكفنادل عمر في الٌناس: إٌني مصٌبحه عمى ظيرو فأصبحكا عميو. ق
قدر الٌمو؟ فقاؿ عمر: لك غيرؾ قاليا يا أبا عبيدة؟ نعـ نفٌر مف قدر الٌمو إلى قدر الٌمو، أرأيت لك كاف 
لؾ إبؿه ىبطت كادينا لو عدكتاف، إحداىما خصبةه، كاألخرل جدبةه، أليس إف رعيت الخصبة رعيتيا 

ف رعيت الجدبة رعيتي ككاف متغٌيبنا في  - 4ا بقدر الٌمو؟ قاؿ: فجاء عبدالٌرحمف بف عكؼو بقدر الٌمو، كا 
إذا  عميو كسٌمـ يقكؿ: "فقاؿ: إٌف عندم في ىذا عممنا، سمعت رسكؿ الٌمو صٌمى ا -بعض حاجتو 

ذا كقع بأرضو كأنتـ بيا ف قاؿ: فحمد الٌمو  بل تخرجكا فرارنا منو"،سمعتـ بو بأرضو فبل تقدمكا عميو، كا 
 5.6انصرؼ" عمر ثـٌ 

يقكؿ أحد الباحثيف: )يتبيف لنا أف اإلسبلـ تكسع في أسس الطب الكقائي ككانت تشريعاتو التي تتعمؽ 
بالنظافة كالطيارة في البدف كالممبس كالمأكؿ كالمشرب إعجازان طبيان رائعان كخاصة بتحريمو ما يؤكؿ إلى 

                                                           
ترجماف القرآف، دعا لو النبي  العٌباس ىك: عبد ا بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي القرشي الياشمي،أبك  - 1

ض، صمى ا عميو كسمـ بالفقو في الديف،  مات رحمو ا بالطائؼ سنة ثماف كستيف، كقاؿ الٌزبير: مات ابف عٌباس بالطائؼ، فجاء طائر أبي
 .939 -3/933فدخؿ في نعشو حيف حمؿ، فما رئي خارجا منو. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 

2
عرابو عمى األبكاب،  .مدينةبالشام - ، المحقؽ: د. عبد الرحمف بف 2/425اليفرني، محمد بف عبد الحؽ، االقتضاب في غريب المكطأ كا 

 .ـ2001سميماف العثيميف، الناشر: مكتبة العبيكاف، الطبعة: األكلى،
أبك عبيدة ىك: عامر بف عبد ا بف الجراح بف ىبلؿ ابف أىيب بف ضبة بف الحارث بف فير بف مالؾ بف النضر بف كنانة القرشي  - 3

رضي  الفيرم. شيد بدرا مع النبي صمى الٌمو عميو كسٌمـ كما بعدىا مف المشاىد كميا، سماه النبي صمى ا عميو كسمـ بأميف ىذه األمة، تكفي
و كىك ابف ثماف كخمسيف سنة في طاعكف عمكاس سنة ثماف عشرة باألردف كبيا قبره. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة الٌمو عن

 .1711-4/1710األصحاب،
عبد الرحمف بف عكؼ بف عبد عكؼ بف عبد بف الحارث بف زىرة بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب القرشي الزىرم، يكنى  كى - 4

كاف اسمو في الجاىمية عبد عمرك، كقيؿ عبد الكعبة، فسماه رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ عبد الرحمف، شيد بدرا كالمشاىد كميا أبا محمد، 
ك مع رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، كىك مف المبشريف بالجنة، تكفي عبد الرحمف بف عكؼ سنة إحدل كثبلثيف، كقيؿ سنة اثنتيف كثبلثيف، كى

 .450 -2/444عيف سنة بالمدينة. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب،ابف خمس كسب
. مسمـ، الصحيح، كتاب السبلـ، باب الٌطاعكف كالٌطيرة كالكيانة 5729باب ما يذكر في الٌطاعكف، رقـ البخارم، الصحيح، كتاب الطب،  - 5

 .2219كنحكىا، رقـ 
بدير،األحكاـ الفقيية  .EMIL:  sultan.i@qu.edu.qaعة االسبلمية مف األمراض المعدية، المكقع االلكتركني: مكقؼ الشريالياشمي،  - 6

 .http://www.kufur-kassem.com/news-171-44104.html في األمراض المعدية، المكقع االلتركني:
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السارية كضع أسس العزؿ كالحجر كحيف أكجب االبتعاد عف المصابيف باألمراض  ،ضرر اإلنساف
لذم نؤمف فالخالؽ ا ،الصحي، كبيف أف األمراض السارية ال تعدم بطبعيا مستقمة عف اإلرادة الربانية

ف عبلئؽ المخمكقات ، كأف تكك تككف لكؿ مادة خكاص ، لكنو سبحانو شاء أفبو إلو لو الخمؽ كاألمر
المصاب بمرض سار عميو أف يتجنب ما يسبب  ، كبيف أفمحكمة بقكانيف، لكنيا تجرم بمشيئة تعالى
 .1العدكل لغيره باتباع طرؽ الكقاية المطمكبة(

 

 :عند اهللالموت بالعدوى  ثوابالمطمب الثاني: 

، يبتمي ا عباده الصالحيف ليكفر عنيـ سيئاتيـ كيرفع ةسنة ا الماضية كحكمتو البالغ إف االبتبلء
ُ ﴿ تبارؾ كتعالى:اآلخرة، يقكؿ ا درجاتيـ في  ُِ ٱّللَّ ب ٠َۡؼٍَ َّّ ٌَ َٚ َدَّٕخَ  ٌۡ ُۡ أَْ رَۡذُخٍُْٛا ٱ َۡ َزِغۡجزُ َُٙذٚاْ  أَ َٓ َخَٰ ٱٌَِّز٠

 َٓ جِِش٠ َُ ٱٌصََّٰ ٠َۡؼٍَ َٚ  ُۡ ُٕى َشَن ٱٌَِّزٞ ﴿كاالختبار، يقكؿ ا تعالى  الدنيا لبلبتبلءىذه بؿ إننا خمقنا في  ،2﴾ِِ رَجََٰ

 َٰٝ َٛ َػٍَ ُ٘ َٚ ُه  ٍۡ ُّ ٌۡ ِٖ ٱ ٖء لَِذ٠ٌش  ث١َِِذ ٟۡ ًِّ َش َؼِض٠ُض  ١ُو ٌۡ َٛ ٱ ُ٘ َٚ  ۚ ٗلا َّ ُٓ َػ ُۡ أَۡزَغ ُۡ أ٠َُُّى ُو َٛ حَ ١ٌَِۡجٍُ َٰٛ َس١َ
ٌۡ ٱ َٚ َد  ۡٛ َّ

ٌۡ ٱٌَِّزٞ َخٍََك ٱ

َغفُٛسُ  ٌۡ كدليؿ صبلبة كقكة في  العكس ربما يككف دليؿ محبة دليؿ سخط ا بؿ عمى سكاالبتبلء لي ،3﴾ٱ
، عف أبيو قاؿ: قمت: يا رسكؿ 4عف مصعب بف سعدو  ابتبلءن،ء أكثر الناس نبيااألكلذلؾ كاف  ،الديف

ـٌ األمثؿ فاألمثؿ حٌتى يبتمى الٌرجؿ عمى قدر دينو فإف كاف  الٌمو، أٌم الٌناس أشٌد ببلءن؟ قاؿ: " األنبياء ث
ف كاف في دينو رٌقةه ابتمي عمى حسب ذلؾ أك قدر ذلؾ، فما يبرح الببلء  صمب الٌديف اشتٌد ببلؤه، كا 

 .5حٌتى يدعو يمشي عمى األرض ما عميو خطيئةه"بالعبد 
كفي ىذه األحاديث داللة صريحة عمى )بعد أف ذكر ألفاظ الحديث:  -ارحمو -6يقكؿ الشيخ األلباني

، كالعكس بالعكس، ففييا رد عمى ضعفاء كامتحانان  ان ، ازداد ابتبلءأف المؤمف كمما كاف أقكل إيمانان 
العقكؿ كاألحبلـ الذيف يظنكف أف المؤمف إذا أصيب بببلء كالحبس أك الطرد أك اإلقالة مف الكظيفة 

                                                           
 ./https://draldaker.wordpress.com العدكل كمشركعية الكقاية في منظار العمـ كالشرع: - 1
 .142سكرة آؿ عمراف،اآلية  - 2
 .2-1سكرة الممؾ،اآليات - 3
الحديث، مات سنة ثبلث كمائة. ابف حجر،  مصعب ىك: بف سعد بف أبي كقاص الزىرم أبك زرارة المدني، تابعي ثقة كثير - 4

 .10/160تيذيب التيذيب، 
.)حسف(: األلباني، محمد ناصرالديف، التعميقات الحساف عمى صحيح ابف 1555، رقـ الحديث 3/128أحمد، مسند أحمد،  - 5

 -كالتكزيع، جدة  ، الناشر: دار با كزير لمنشر2889، برقـ 4/450حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو، كشاذه مف محفكظو، 
 ـ.2003 -ىػ  1424المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، 

األلباني ىك: أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني، األرنؤكطي،  - 6
لعممي بيا. كقد أفاد، بعممو الغزير كمؤلفاتو شخصية إسبلمية عممية فذة، كصاحب مدرسة متميزة في عمـ الحديث أغنى الحقؿ ا

كدركسو عددان كبيران مف طبلب العمـ كدارسي الحديث النبكم الشريؼ، كلد الشيخ السكرم الجنسية، في أشقكدرة بألبانيا عاـ 
 .http://www.mawsoah.netـ.نقبلن عف المكسكعة العربية العالمية 1999عاـ  -رحمو ا–ـ، كتكفي 1914

https://draldaker.wordpress.com/


26 

فيذا رسكؿ  عند ا تعالى! كىك ظف باطؿ، عنو كنحكىا أف ذلؾ دليؿ عمى أف المؤمف غير مرضي
 ، فالببلء غالبان األنبياء]كذلؾ[ حتى]ببلء[ ك أشد الناس ا صمى ا عميو كسمـ كىك أفضؿ البشر، كاف 
 أيضا الحديث اآلتي: دليؿ خير، كليس نذير شر، كما يدؿ عمى ذلؾ

ف ا إذا أحب قكمان   ابتبلىـ، فمف رضي فمو " إف عظـ الجزاء مع عظـ الببلء، كا 
 1.2"الرضا، كمف سخط فمو السخط

نما ىك قضاء  ،اتمةالمعدية ليس دليبلن عمى سكء الخالمكت بالعدكل أك باألمراض كلذلؾ نقكؿ إف  كا 
سمي بطاعكف ، 3شرة لميجرة طاعكف خطيرفي السنة السابعة ع كقد أصاب المسمميف، ا كقدره

ىذه  عمكاس إحدل ببلد الشاـ كمات في ىذا المرض كبار الصحابة منيـ أبك عبيده بف الجراح )أميف
ابنو  ،بالطاعكف كؿ أىمو فقد ان بؿ إف معاذ، بالحبلؿ كالحراـعمـ الناس أ 4األمة( كمعاذ بف جبؿ

يده ماتكا بالطاعكف ف ثبلث أرباع الصحابة الذيف كانكا مع أبي عبعبدالرحمف كابنتاه كزكجتاه، كقيؿ بأ
 5.اف ىذا الطاعكف شيادة لمف قتؿ بو، ككفي ذلؾ العاـ

كجاءت أحاديث صحيحة عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ تبيف حصكؿ درجة الشيادة لمف مات 
أبي ىريرة، عف الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿ: "المبطكف شييده، كالمطعكف بالطاعكف منيا حديث 

 ، كالمطعكف مف مات بمرض الطاعكف ،6شييده"

                                                           
،  2396محمد بف عيسى، سنف الترمذم، أبكاب الزىد، باب ما جاء في الٌصبر عمى الببلء، رقـ الحديث الترمذم،  - 1

ـ. كقاؿ عنو الترمذم:  1998بيركت، سنة النشر:  –المحقؽ: بشار عكاد معركؼ، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي 
 )حسف غريب(.

،  الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض، 1/275،محمد ناصر الديف، السمسمة الصحيحة ،األلباني - 2
 ـ. 1995 -ىػ  1415الطبعة: األكلى، )لمكتبة المعارؼ(، عاـ النشر: 

ىك مرض معد يصيب المبلييف كيقتؿ المبلييف كال يمنع أف يظير بيف فترة كأخرل مرض مف األمراض الطاعكف:  - 3
:" " يا معشر كيؤيد ذلؾ قكلو صمى ا عميو كسمـ ،ز بطاعكف العصريسمى طاعكنان  كما يطمؽ اليـك عمى االيد

المياجريف خمس إذا ابتميتـ بيٌف، كأعكذ بالٌمو أف تدرككىٌف: لـ تظير الفاحشة في قكـو قٌط، حٌتى يعمنكا بيا، إاٌل فشا فييـ 
عبد ا محمد بف يزيد القزكيني،  الٌطاعكف، كاألكجاع اٌلتي لـ تكف مضت في أسبلفيـ اٌلذيف مضكا...."ابف ماجو، أبك

 -، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 4019كتاب الفتف، باب العقكبات، رقـ الحديث 
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي.

ي، ىك: الصحابي معاذ بف جبؿ بف عمرك بف أكس بف عائذ بف عدم بف كعب األنصارم الخزرجبف جبؿ معاذ  - 4
كقاؿ رسكؿ الٌمو صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ: أعمميـ بالحبلؿ كالحراـ معاذ بف جبؿ، مات معاذ بف جبؿ بناحية األردف في 
طاعكف عمكاس سنة ثماف عشرة، كىك ابف ثماف كثبلثيف سنة. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 

3/1402-1407 . 
  .EMIL:  sultan.i@qu.edu.qa مف األمراض المعدية،المكقع االلكتركني:عة االسبلمية مكقؼ الشريالياشمي، - 5
 .5733باب أجر الٌصابر في الٌطاعكف، رقـ البخارم، الصحيح، كتاب الطب،  - 6
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خبرىا نبي أصمى ا عميو كسمـ عف الطاعكف فا رضي ا عنيا أنيا سألت رسكؿ  1كحديث عائشة
صمى ا عميو كسمـ:" أٌنو كاف عذابنا يبعثو الٌمو عمى مف يشاء، فجعمو الٌمو رحمةن لممؤمنيف، فميس ا 

مف عبدو يقع الٌطاعكف، فيمكث في بمده صابرنا، يعمـ أٌنو لف يصيبو إاٌل ما كتب الٌمو لو، إاٌل كاف لو مثؿ 
 3 .2 ييد"أجر الشٌ 

 

 الطب:في العدوى  ضابط :المطمب الثالث

أحد الكائنات الحية الدقيقة األربعة  سببويعتبر المرض معديان مف كجية نظر الطب إذا كاف المرض 
 ان إنساني ان البكتريا كالفيركسات كالفطريات كالطفيميات، كتنتقؿ مف مصدر العدكل سكاء كاف مصدر : كىي

 4إلى اإلنساف فتصيبو بالمرض. ان أك حيكاني
كيمخص لنا أحد الباحثيف حمقات كشركط تحقؽ العدكل مف الناحية الطبية حيث يقكؿ:)كمف الناحية 

لطاعكف كىك إما أف يككف مف زمرة الجراثيـ كعصيات ا الطبية فإف كجكد العامؿ الممرض ىك األىـ
ا أك الفطكر كدقيقة البذكر المسببة لمسعفات ، أك الطفيميات كيامة الجرب كمنيا الديداف كغيرىكالجذاـ

الجنس  يجب أف يككف العامؿ الممرض قادران عمى إصابة ،سات كفيركس اإليدز أك االنفمكنزاأك الفيرك 
مكمف أك مستكدع  دال بد مف كجك  كما أنو .إلحداث المرض كأف يككف متكفران بكميات كافية البشرم

، ككجكد تكاثرىا كالذم يعتبر مصدر العدكلك  ليذه العكامؿ الممرضة يحفظيا كيساعد عمى نمكىا
كتخرج تمؾ العكامؿ مف مكمنيا  .اإلنساف المريض أك كجكد حيكانات ناقمة كالجرذ فيك مكمف الطاعكف

ؽ خركجيا حسب نكع كتختمؼ طر المفرزات أك المفرغات مف بكؿ كبراز كعطاس أك سعاؿ،  بكاسطة
، فيناؾ الطريؽ الرئكم كما في السؿ كالطريؽ المعكم كما في التيفكئيد كالطريؽ البكلي كما في المرض

                                                           
عائشة ىي: بنت أبي بكر الصديؽ، زكج الٌنبٌي صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ، تزكجيا رسكؿ الٌمو صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ - 1

يجرة بسنتيف. ىذا قكؿ أبي عبيدة. كقاؿ غيره: بثبلث سنيف، كىي بنت ست سنيف، كقيؿ: بنت سبع، كابتني بمكة قبؿ ال
بيا بالمدينة، كىي ابنة تسع، لـ ينكح صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ بكرنا غيرىا، كتكفيت عائشة سنة سبع كخمسيف، ذكره 

، المدائني، قيؿ: إنيا تكفيت سنة ثماف كخمسيف، ليمة الثبلثاء  لسبع عشرة ليمة خمت مف رمضاف، أمرت أف تدفف ليبلن
فدفنت بعد الكتر بالبقيع، كصمى عمييا أبك ىريرة، كنزؿ في قبرىا خمسة: عبد الٌمو كعركة ابنا الزبير، كالقاسـ بف محمد، 

ر، االستيعاب في كعبد ا ابف محٌمد بف أبي بكر، كعبد الٌمو بف عبد الٌرحمف بف أبي بكر. فالٌمو أعمـ. ابف عبد الب
 .1885-4/1881معرفة األصحاب، 

 .5737باب أجر الٌصابر في الٌطاعكف، رقـ البخارم، الصحيح، كتاب الطب،  - 2
 sultan.i@qu.edu.qa  عة االسبلمية مف األمراض المعدية، المكقع االلكتركني:مكقؼ الشريالياشمي،  - 3
4 -https://twitter.com/ssmj_imamu 
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 -إذا كانت ىذه العكامؿ عمى سطح الجمد  -البميارسية أك عف الطريؽ الجمدم بالتماس المباشر 
 .كالجرب كقمؿ العانة

الجديد إما مباشرة مف إنساف مريض أك حامؿ لجرثكـ إلى كينتقؿ العامؿ الممرض مف مكمنو إلى مثكاه 
كما في األنفمكنزا أك بشكؿ غير مباشر عف طريؽ الماء أك الغذاء أك الحكائج الممكثة  مستعد لمعدكل
يشترط  كما،لمطاعكف أك القمؿ الناقؿ لمتيفكسكالبراغيث الناقمة  ك بكاسطة الحشراتأ ،كما في الككليرا

  .مثؿ الحرارة كالرطكبة المناسبة كالنكر كاألكسجيف كغيره بيئة مناسبةلمعدكل كجكد عكامؿ 
فقد يككف الجسـ منيعان ال  ،فبل بد لحدكث العدكل مف استعداد البدف لقبكؿ ذلؾ العامؿ الممرض كأخيران 

فمف المعمكـ أف البدف يكافح العكامؿ الممرضة  ،يتأثر بفعؿ جرثكـ ما كلك تحققت كؿ الشركط السابقة
ف يزيد مف نشاط كعدد العناصر الخمكية المسؤكلة عف الدفاع مف ببلعـ ككريات بيض، كما أنو بأ

 .يكافح بعناصره الخمطية المناعية
كتمكف الجرثكـ أك العامؿ الممرض  ،كىكذا إذا تمت العدكل بكامؿ حمقاتيا كلـ تكف مناعة الجسـ كافية

، كيحصؿ في البدف بكسائمو الدفاعية لممقاكمةكيقكـ  النمك كالتكاثر فإف المرض المعدم يحدث مف
فإذا كانت النتيجة النيائية  ،أخبلط الجسـ معركة يختمؼ أمدىا بحسب سرعة تغمب إحدل الجيتيف

ذا كانت لمجرثكـ كاف استمرار المرض كتفاقمو كىبلؾ البدف( ،بانتصار مقاكمة البدف كاف الشفاء  . 1كا 
المعدية أك األمراض المزمنة: ىي مجمكعة مف األمراض التي كبيذا نستطيع القكؿ بأف األمراض غير 

ال تنتقؿ بالعدكل مف شخص آلخر، كتأخذ عادة إصابة الشخص بيا كتطكرىا فترة طكيمة ضمف عممية 
 2.فشؿ الكمىك  السكرمك  ،أمراض القمب بطيئة نسبيا، كمف اشيرىا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ./https://draldaker.wordpress.com مشركعية الكقاية في منظار العمـ كالشرع:العدكل ك  - 1
2 - http://ar.wikipedia.org/wiki. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89
https://draldaker.wordpress.com/
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 شرعية: التدابير المطمب األول:

 : أمر اإلسالم بالمحافظة عمى نظافة اإلنسان:أوالً 
، كأف اإليماف با مف تعاليمو، كجعؿ النظافة اإلسبلـ عمى نظافة جسـ اإلنساف كمو شعران كبشرةن  حث

 تعالى ال يتـ إال بيا، كمف أمثمة ذلؾ ما يمي:
التي تصيب جسـ  مف األكساخ كاألدراف: كمعمكـ أف األكساخأمر اإلسبلـ بالغسؿ كالتطير  .1

التي تنقؿ بار كغيره ىي مرتع خصب لمبكتيريا كالميكركبات كالجراثيـ اإلنساف مف عرؽ كغ
ِح ﴿ي التطير منيا يقكؿ ا تعالى: األمراض المعدية، كف َٰٛ ٍَ ُۡ ئٌَِٝ ٱٌصَّ زُ ّۡ ْا ئَِرا لُ َٰٛٓ ُٕ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ أ٠َُّٙ

َٰٓ ََٰ٠

ئِْ فَٱ َٚ  ِۚٓ َىۡؼج١َۡ
ٌۡ ُۡ ئٌَِٝ ٱ أَۡسُخٍَُى َٚ  ُۡ َغُسْٛا ثُِشُءِٚعُى ِۡ ٱ َٚ َشافِِك  َّ

ٌۡ ُۡ ئٌَِٝ ٱ أ٠َِۡذ٠َُى َٚ  ُۡ ُخَُٛ٘ى ُٚ ُۡ ُخُٕجا ۡغِغٍُْٛا  ب ُوٕزُ

 
ۚ
َُّشْٚا َ ٠ُِستُّ ﴿تعالى:  ، كيقكؿ1﴾فَٱطَّٙ َّْ ٱّللَّ َٓ  ئِ زَطَِِّٙش٠ ُّ ٌۡ ٠ُِستُّ ٱ َٚ  َٓ ث١ِ ََّٰٛ َٰٟٓ ﴿ :كقاؿ تعالى،2﴾ٱٌزَّ جَِٕ ََٰ٠

ۡغِدذٖ  َِ  ًِّ ُۡ ِػَٕذ ُو ََ ُخُزْٚا ِص٠َٕزَُى ٱۡشَشثُْٛا  َءاَد َٚ ُوٍُْٛا  َٚ َٰٛٓ ََل رُۡغِشفُ َٚ َٓ ۡغِشف١ِ ُّ ٌۡ ُۥ ََل ٠ُِستُّ ٱ  ئَِّٔٗ
ۚ
كيقكؿ  .3﴾ْا

حؽ عمى كؿ مسمـ أف يغتسؿ في كؿ سبعة أياـ يكمان يغسؿ صمى ا عميو كسمـ:" رسكؿ اال
، حيث جعؿ 5"فشطر اإليما الطيكرصمى ا عميو كسمـ:" كما يقكؿ، 4"فيو رأسو كجسده

 .النظافة نصؼ اإليماف
 صمى ا عميو كسمـ ككذلؾ فإف اإلسبلـ قد أمر بنظافة الفـ كاألسناف، حيث شرع لنا النبي .2

لكال أف أشٌؽ عمى أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ عند كؿ  :"سنة السكاؾ، يقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ
 .7"مع كؿ كضكءركاية "، كفي 6"صبلة

 الحفاظ عمى البيئة::ثانياً 
كغير ذلؾ، كنستدؿ عمى كىكاء  مائية كمجمعاتمف شكارع  سبلـ بالحفاظ عمى نظافة البيئة،أمر اإل

 ذلؾ بما يمي:
عف التبكؿ في الماء الراكد، كما نيى عف استعمالو، كذلؾ  صمى ا عميو كسمـ نيى النبي .1

حتى ال تنتقؿ األمراض مف ىذا الماء إلى اإلنساف الذم يتعامؿ معو، يقكؿ عميو الصبلة 

                                                           
 .6سكرة المائدة، آية  - 1
 .222سكرة البقرة، آية  - 2
 .31سكرة األعراؼ، آية - 3
البخارم، صحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب ىؿ عمى مف لـ يشيد الجمعة غسؿ مف الٌنساء كالٌصبياف كغيرىـ،  - 4

 . 897رقـ الحديث 
 .223باب فضؿ الكضكء، رقـ الحديث صحيح مسمـ، كتاب الطيارة،  ،مسمـ - 5
 .887ديثباب الٌسكاؾ يـك الجمعة، رقـ الحالبخارم، صحيح البخارم، كتاب الجمعة،  - 6
 إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف(.).كقاؿ محققك المسند:16/22، 9928المسند، رقـ الحديث  ،أحمد - 7
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ـٌ يغتسؿ فيو"" :كالسبلـ ال يبكلٌف أحدكـ في الماء الٌدائـ اٌلذم ال يجرم، ث
أبي ىريرة، ، كعف 1

"كسٌمـ: " ٌمى ا عميو: قاؿ رسكؿ ا صقاؿ أمر ك .2ال يغتسؿ أحدكـ في الماء الٌدائـ كىك جنبه
 ركم عنوكارع مف األقذار كاألكساخ، حيث بتنظيؼ البيكت كالشصٌمى ا عميو كسٌمـ  ا النبي

"إٌف الٌمو طٌيبه يحٌب الٌطٌيب، نظيؼه يحٌب الٌنظافة، كريـه يحٌب  أنو قاؿ:صٌمى ا عميو كسٌمم
، جكاده يحٌب ا  ، كما جاء عنو3أفنيتكـ كال تشٌبيكا بالييكد" -أراه قاؿ  -لجكد، فنٌظفكا الكـر

  مف أزالياعمى ثكاب ترتيب الفي الطرقات، ك  األذلفي الكؼ عف إلقاء صٌمى ا عميو كسٌمـ 
 الٌمو عنو، عف الٌنبٌي  عف أبي ىريرة رضي

ىريرة رضي الٌمو عنو: أٌف  عف أبي، ك 4صٌمى ا عميو كسٌمـ: "يميط األذل عف الٌطريؽ صدقةه"
رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿ: "بينما رجؿه يمشي بطريؽو، كجد غصف شكؾو عمى الٌطريؽ، 

 .5فأخذه، فشكر الٌمو لو، فغفر لو"
كأما ما يتعمؽ بنقاء اليكاء فقد أرشد النبي صمى ا عميو كسمـ إلى إطفاء السراج قبؿ النـك  .2

، قاؿ رسكؿ ا صمى ا 6ء عمى النائـ كخشية حدكث حريؽ خبلؿ النـكلمكقاية مف فساد اليكا
  .عميو كسمـ:"غٌطكا اإلناء، كأكككا الٌسقاء، كأغمقكا الباب، كأطفئكا

 
 : منع اإلسالم اإلنسان تناول كل ما يضره:اً ثالث

كمف األمثمة  يان،فقد حـر اإلسبلـ عمى اإلنساف أكؿ كؿ ما يمكف أف يمرضو أك ينقؿ إليو مرضان معد
ُُ ﴿ا تعالى: قاؿ ـ أكؿ الميتة كالدـ كلحـ الخنزير، يحر ت عمى ذلؾ ٌَۡس َٚ  َُ ٱٌذَّ َٚ ١ۡزَخُ  َّ

ٌۡ ُُ ٱ ۡذ َػ١ٍَُۡى َِ ُزشِّ

                                                           
 .239باب البكؿ في الماء الٌدائـ، رقـ الحديث البخارم، الصحيح، كتاب الكضكء،  - 1
 .283الحديث باب الٌنيي عف االغتساؿ في الماء الٌراكد، رقـ مسمـ، الصحيح، كتاب الطيارة،  - 2
.كقاؿ عنو الترمذم: )ىذا حديث غريب كخالد بف إلياس 2799باب ما جاء في الٌنظافة، الترمذم، سنف الترمذم،  - 3

 .74، برقـ 1/332يضٌعؼ(، كضعفو األلباني: األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم، 
ديث ركاه البخارم معمقان بصيغة البخارم، صحيح البخارم، كتاب المظالـ كالغصب، باب إماطة األذل. كىذا الح - 4

يستفاد منيا الٌصٌحة إلى  -صيغة الجـز-الجـز مما يدؿ عمى صحتو كاتصاؿ اسناده. قاؿ ابف حجر:)فالصيغة األكلى
بيركت،  -، الناشر: دار المعرفة 1/17مف عمؽ عنو(. ابف حجر، أحمد بف عمي، فتح البارم شرح صحيح البخارم، 

قرر عند الحفاظ أف الذم يأتي بو البخارم مف التعاليؽ كميا بصيغة الجـز يككف صحيحا كقد ت).كقاؿ األلباني:1379
، الناشر: 1/84إلى مف عمؽ عنو كلك لـ يكف مف شيكخو...(. األلباني، محمد ناصر الديف، تحريـ آالت الطرب، 

ة: الطبعة الثالثة، مؤسسة الرياف بيركت، لبناف/ دار الصديؽ، الجبيؿ، المممكة العربية السعكدية، الطبع
 ـ.2005ىػ/1426

، البخارم، صحيح البخارم، كتاب المظالـ كالغصب، باب مف أخذ الغصف، كما يؤذم الٌناس في الٌطريؽ، فرمى بو - 5
  .1914باب بياف الٌشيداء، رقـ الحديث كتاب اإلمارة،  ،. مسمـ، صحيح مسمـ2472رقـ الحديث 

 ./https://draldaker.wordpress.com العمـ كالشرع:العدكل كمشركعية الكقاية في منظار -6
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بَٰٓ  َِ َٚ ٱٌَِّٕط١َسخُ  َٚ ٠َخُ  زََشدِّ ُّ
ٌۡ ٱ َٚ لَُٛرحُ  ۡٛ َّ

ٌۡ ٱ َٚ َخِٕمَخُ  ٕۡ ُّ ٌۡ ٱ َٚ ِ ثِِٗۦ  ًَّ ٌَِغ١ِۡش ٱّللَّ ِ٘ بَٰٓ أُ َِ َٚ ِخِٕض٠ِش 
ٌۡ ب أَوَ  ٱ َِ َٚ  ُۡ ١ۡزُ ب َروَّ َِ جُُغ ئَِلَّ  ًَ ٱٌغَّ

، كالميتة ىي ما ماتت دكف ذبح شرعي، كىذا يعني أنيا ماتت كلـ يخرج منيا دميا 1﴾ُرثَِر َػٍَٝ ٱٌُُّٕصتِ 
الذم يحمؿ الكثير مف الميكركبات الناقمة لؤلمراض، كأف ىذا الدـ بما فيو قد يختمط بالمحـ فيؤكؿ بما 

كمثؿ ذلؾ التي ماتت مخنكقة مف الحيكانات كالمتردية عف مكاف مرتفع،  يحمؿ مف ىذه األمراض،
 ان أضرار  فإنو يسببلحـ الخنزير ككذلؾ  الصكر، ككذلؾ شرب الدـكالتي ماتت بأم صكرة تشبو ىذه 

 2.العمماءذلؾ اإلنساف كما ذكر  كأمراضان كثيرة إذا أكمو
 ومن األدلة عمى ذلك: ،انتشارهالحد من الحجر الصحي عمى المريض ومحاولة  :رابعاً 

الحجر عمى المريض كعبلجو حتى ال ينقؿ المرض إلى غيره، كفي ذلؾ قاؿ رسكؿ ا صمى  .1
" ا عميو كسمـ:  "تداككا عباد الٌمو، فإٌف الٌمو سبحانو لـ يضع داءن إاٌل كضع معو شفاءن، إاٌل اليـر

حتى يشفى، كحتى ال تنتقؿ عدكل ، حيث أمر النبي صمى ا عميو كسمـ بمداكاة المريض 3
 .مرضو إلى غيره مف األصحاء

 -: "إذا سمعتـ بوعدـ نقؿ الكباء أك االنتقاؿ إليو، كفي ىذا يقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ .2
ذا كقع بأ -الطاعكف ، كلذا لـ 4"منوان رضو كأنتـ بيا فبل تخرجكا فرار بأرضو فبل تقدمكا عميو، كا 

 5البمداف المكبكءة أك الخركج منيا إال لغرض صحيح. يجز بعض العمماء السفر إلى
نييو صمى ا عميو كسمـ المريض أف يقدـ عمى الصحيح: كذلؾ لتضييؽ دائرة المرض  .3

رادتو، كعف أبي  المعدم، كالذم قد ينتقؿ بالمخالطة إلى األصحاء فيمرضيـ بمشيئة ا كا 
"ال يعميو كسٌمـ: "ٌمى ا سممة: سمع أبا ىريرة يقكؿ: قاؿ الٌنبٌي ص . 6كردٌف ممرضه عمى مصحٍّ

   7.8كفي ركايةو: "ال تكردكا الممرض عمى المصٌح"

                                                           
 .3سكرة المائدة، آية  - 1
محمكد أحمد شكؽ، االتجاىات الحديثة في تخطيط المناىج الدراسية في ضكء التكجييات اإلسبلمية، ،شكؽ - 2
1/238 ، 

 ـ.2001 -ىػ1421النشر: الناشر: دار الفكر العربي، عاـ 
.)صحيح(:األلباني، محمد 3436باب ما أنزؿ الٌمو داءن إاٌل أنزؿ لو شفاءن، رقـ الحديث ابف ماجو، سنف ابف ماجو،  - 3

 ، الناشر: المكتب اإلسبلمي.2930، برقـ 1/565ناصر الديف، صحيح الجامع الصغير كزياداتو، 
 .26سبؽ تخريجو ص - 4
، الناشر: 2/3456يد، التحصينات الشرعية مف أنفمكنزا الخنازير كغيرىا، مكقع الدرر السنية، العبيدم، عمي بف سع- 5

 .مكقع الدرر السنية
 .22سبؽ تخريجو ص - 6
 .22سبؽ تخريجو ص - 7
 .2/3456العبيدم، التحصينات الشرعية مف أنفمكنزا الخنازير كغيرىا، مقاالت مكقع الدرر السنية،  - 8
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أمره صمى ا عميو كسمـ باالبتعاد عف بعض أصحاب األمراض المعدية كذلؾ مف باب األخذ  .4
لئلصابة بالمرض عند المخالطة إذا شاء ا سبحانو، كما  بأسباب الكقاية مما جعمو ا سببان 

، كلما جاء كفد ثقيؼ 1صٌمى ا عميو كسٌمـ: " كفٌر مف المجذكـ فرارؾ مف األسد" قكلوفي 
، فأرسؿ إليو النبي صمى ا عميو  لمبايعة النبي صمى ا عميو كسمـ كاف معيـ رجؿ مجذـك

 2.3"إنا قد بايعناؾ فارجع"كسمـ: 
 

السميم والصحيح لتفريغ الشيوة في باب الزواج والتوجيو  الشرع ونواىيو بآداب: االلتزام اً خامس
 .واجتناب الفواحش والمنكرات نسانيةاإل 
 :ذلكومن  
٠َّخا ﴿قكلو تعالى:  -1 ٓ ٌَُّذَٔه ُرسِّ ِِ ١غُ  َسةِّ َ٘ۡت ٌِٟ  ِّ  ئََِّٔه َع

َػبَٰٓءِ  ط١َِّجَخ ًۖ إال  رية الطيبةالذكال تتحقؽ ، 4﴾ٱٌذُّ
 .5إذا كانت خالية مف العيكب كاألمراض

 .6كقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ:"تخيركا لنطفكـ"
قاعدة: "لمكسائؿ حكـ المقاصد" أك  الفحص الطبي قبؿ الزكاج: كيندرج ىذا تحت قكاعد شرعية مثؿ  -2
 ".الكسائؿ تأخذ أحكاـ الغايات"

: "لما كانت المقاصد ال يتكصؿ إلييا إال بأسباب كطرؽ تفضي إلييا كانت طرقيا 7ابف القيـ يقكؿ
كأسبابيا تابعة ليا معتبرة بيا، فكسائؿ المحرمات كالمعاصي في كراىتيا كالمنع منيا بحسب إفضائيا 

                                                           
 .21سبؽ تخريجو ص - 1
 .22سبؽ تخريجو ص - 2
 .2/3456العبيدم، التحصينات الشرعية مف أنفمكنزا الخنازير كغيرىا، مقاالت مكقع الدرر السنية،  - 3
 .38سكرة آؿ عمراف، - 4
 ، جامعة القصيـ.18الطيار، عبد ا بف محمد بف أحمد، أثر األمراض المعدية في الفرقة بيف الزكجيف، ص  - 5
، 1968أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو، كتاب النكاح، باب األكفاء، رقـ الحديث ابف ماجة  - 6

فيصؿ عيسى البابي الحمبي. )صحيح(: األلباني،  -تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
 .1067، برقـ 3/57محمد ناصر الديف، السمسمة الصحيحة، 

ف القيـ ىك: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد كاشتير بابف القيـ الجكزية، مف أعبلـ اإلصبلح الديني في اب - 7
ق، كتتممذ عمى يد ابف تيمية، حيث تأثر بو تأثرنا كبيرنا كىك الذم ىذب 691القرف الثامف اليجرم، كلد في دمشؽ عاـ 

ف سجنو بقمعة دمشؽ بعد كفاة ابف تيمية، كمف أبرز كتب كتبو كنشر عممو، كسجف ابف قيـ كعٌذب عدة مرات، كأطمؽ م
ابف قٌيـ الجكزية في مجاؿ السياسة كتابو الشيير "الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية"، كما أف لو العديد مف المؤلفات 

، كقد أدل ابف القيـ عبلـ المكٌقعيف"ك "زاد المعاد"ك "مدارج السالكيف"إا: "األخرل في الشريعة كالتفسير كالفقو نذكر مني
، الناشر: 6/56ىػ. الزركمي، األعبلـ، خير الديف بف محمكد، 751دكرنا بارزنا في الفكر اإلسبلمي الحديث، تكفي عاـ 

 ـ. 2002أيار / مايك  -دار العمـ لممبلييف، الطبعة: الخامسة عشر 
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 إلى غاياتيا كارتباطاتيا بيا، ككسائؿ الطاعات كالقربات في محبتيا كاإلذف فييا بحسب إفضائيا إلى
غايتيا، فكسيمة المقصكد تابعة لممقصكد، ككبلىما مقصكد، لكنو مقصكد قصد الغايات، كىي مقصكدة 

 .1قصد الكسائؿ"
كاالبتعاد عف  كالشرع أكؿ مف دعا إلى العفة كالطيارة البعد عن العالقات الجنسية المحرمة:: اً سادس

  كقكلو تعالى:شرعية، حيث جاءت اآليات محذرة مف قرباف الفكاحش الغير الزنا كالعبلقات 
ِسَشخا ﴿ َْ فََٰ ُۥ َوب  ئَِّٔٗ

ًَٰۖٓ َٰٝ َٔ ََل رَۡمَشثُْٛا ٱٌضِّ عَ  َٚ  .2﴾بََٰٓء َعج١ِٗلا َٚ
 النبكم في باب األشربة كاألطعمة، كمف ذلؾ: التحصيف: اً سابع

 كسٌمـ أف يشرب مف فيٌ : "نيى الٌنبٌي صٌمى ا عميو قاؿ عف أبي ىريرة رضي الٌمو عنو -1
 .3الٌسقاء"

ذا شرب أحدكـ فبل إقاؿ رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ: "، عف التنفس في اإلناء يينال -2
ذا تمٌسح أحدكـ فبل يتمٌسح  ذا باؿ أحدكـ فبل يمسح ذكره بيمينو، كا  يتنٌفس في اإلناء، كا 

 .4بيمينو"
الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿ: "أطفئكا األمر بتغطية اإلناء في الميؿ كلك بعكد: قاؿ رسكؿ  -3

كأحسبو قاؿ  -المصابيح إذا رقدتـ، كغٌمقكا األبكاب، كأكككا األسقية، كخٌمركا الٌطعاـ كالٌشراب 
 .5كلك بعكدو تعرضو عميو" -

 
 طبية. التدابيرالمطمب الثاني: 

 : الفحص الطبي قبل الزواج: األول الفرع
الكسائؿ الكقائية الفعالة جدان في الحد مف مف أىـ الطبي قبؿ الزكاج  لفحصاأثبتت الدراسات الطبية أف 

 .6األمراض الكراثية كالمعدية الخطرة

                                                           
،  3/108جكزية، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، ابف القيـ،  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ ال - 1

 ـ.1991 -ىػ 1411ييركت، الطبعة: األكلى،  –)تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ، الناشر: دار الكتب العممية 
 .32سكرة اإلسراء،  - 2
 .5628باب الٌشرب مف فـ الٌسقاء، رقـ البخارم، الصحيح، كتاب األشربة،  - 3
. مسمـ، الصحيح، كتاب األشربو، باب 5630باب الٌنيي عف التٌنٌفس في اإلناء، رقـ البخارم، الصحيح، كتاب األشربة،  - 4

 .267كراىة التٌنٌفس في نفس اإلناء، كاستحباب التٌنٌفس ثبلثنا خارج اإلناء، رقـ 
صحيح، كتاب األشربو، باب األمر بتغطية اإلناء . مسمـ، ال5624باب تغطية اإلناء، رقـ البخارم، الصحيح، كتاب األشربة،  - 5

يكاء الٌسقاء، رقـ   .2012كا 
 .13الطيار، أثر األمراض المعدية في الفرقة بيف الزكجيف، ص  - 6
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، كألف معظـ المعدية كنظران لمخطكرة الشديدة التي تنطكم عمييا بعض األمراض): 1يقكؿ الدكتكر كنعاف
إلزاـ المقبميف عمى الزكاج  ىذه األمراض ليست ليا أعراض ظاىرة في بادئ أمرىا، فإننا نميؿ إلى

بإجراء فحص طبي قبؿ الزكاج لبياف سبلمتيما مف ىذه األمراض، كفي حاؿ اكتشاؼ كاحد مف ىذه 
األمراض عند أحد الطرفيف يجب عميو شرعان أف يخبر الطرؼ السميـ ليككف عمى بينة مف أمره، فإف 

ف شاء تكقؼ، ىذا إذا كاف المرض مف  النكع الذم ال يرجى برؤه كيشكؿ شاء مضى بإتماـ الزكاج كا 
خطران أكيدان عمى حياة الطرؼ اآلخر، أما إف كاف المرض قاببلن لمشفاء فيؤخر الزكاج إلى ما بعد 

 2.(الشفاء
 

 :3لمفحص الطبي قبل الزواج منياذكرىا العمماء وىنالك إيجابيات عديدة 
الفعالة جدان في الحٌد مف األمراض . تعتبر الفحكصات الطبية قبؿ الزكاج مف الكسائؿ الكقائية 1

 الكراثية كالمعدية كالخطرة.

                                                           
جامعة  ، حصؿ عمى شيادة  الدكتكراه في الطب البشرم،1948، عاـ دمشؽ ىك أحمد محمد كنعاف مف مكاليد- 1

مف ثبلثيف  السعكدية ألكثر ، شغؿ منصب رئيس قسـ مكافحة األمراض المعدية بصحة الشرقية1973، عاـ دمشؽ
 .https://ar.wikipedia.org/wiki عامان، كىك ال زاؿ رئيسان ليذا القسـ.

 :التعامؿ مع األمراض التي ال يرجى برؤىا كنعاف، أحمد محمد، أحكاـ ك أخبلؽ - 2
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3233. 

حص الطبي قبؿ الزكاج إيجابيات كذلؾ لو سمبيات بسببيا ذىب بعض العمماء إلى عدـ جكاز إجراء ككما أف لمف - 3
الفحص الطبي قبؿ الزكاج كابف باز رحمو ا، حيث نصح المقدميف عمى الزكاج بإحساف الظف با، كألف الكشؼ 

 يعطي نتائج غير صحيحة، كمف ىذه السمبيات التي ذكرىا العمماء:
اإلحباط االجتماعي، بحيث إذا أثبتت الفحكصات أف ىناؾ احتماالن إلصابة المرأة بالعقـ، أك بسرطاف ( كجكد 1) 

الثدم، كعمـ اآلخركف بذلؾ فإف ذلؾ يسبب ليا أضراران نفسية كاجتماعية، كفي ىذا قضاء عمى مستقبميا، خاصة أف 
 األمكر الطبية تخطىء كتصيب.

 كيائسة إذا ما تـ إخبار الشخص بأنو مصاب بمرض عضاؿ ال شفاء منو. ( جعؿ حياة بعض الناس قمقة مكتئبة 2)
 ( تككف نتائج التحاليؿ احتمالية في العديد مف األمراض، كىي ليست دليبلن صادقان الكتشاؼ األمراض المستقبمية.3)
 ( تحـر ىذه الفحكصات البعض مف فرصة االرتباط بزكاج نتيجة فحكصات قد ال تككف أكيدة.4)
( مرض 3000مما يخمك إنساف مف أمراض، خاصة إذا عممنا أف األمراض الكراثية التي صنفت تبمغ أكثر مف )( ق5)

 كراثي.
 ( التسرع في إعطاء المشكرة الصحية في الفحص يسبب مف المشاكؿ أكثر مما يحؿ.6)
ضاران. الطيار، أثر  ( قد يساء لؤلشخاص المقدميف عمى الفحص، بإفشاء معمكمات الفحص كاستخداميا استخدامان 7)

 .14األمراض المعدية في الفرقة بيف الزكجيف، ص 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
السعودية%20لأكثر
السعودية%20لأكثر
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. كىي تشكؿ حماية لممجتمع مف انتشار األمراض كالحد منيا كالتقميؿ مف أم ككارث تحدث ىزات 2
نسانية لؤلفراد كاألسر كالمجتمعات، خاصة لدل ارتفاع نسب المعاقيف  في المجتمع كالمصابيف مالية كا 

 نساني مف ككف متطمباتيـ أكثر مف حاجات األفراد اآلخريف.كتأثيره المالي كاإل
ج الخاطبيف اك ز أصحاء سميميف عقميان كجسديان مف . تحاكؿ ىذه الفحكصات أف تضمف إنجاب أطفاؿ 3

 المعنييف كعدـ انتقاؿ األمراض الكراثية التي يحمميا أك يظيرىا أحد الخاطبيف أك كبلىما.
لى حد ما. تحديد قابمية الزكجيف 4 ألف أسباب العقـ  ؛المؤىميف لئلنجاب مف عدمو بصكرة عامة كا 

لمعرفة األسباب المحتممة لمعقـ كبيذا يقدماف عمى الزكاج  معركفة كميا كيحقؽ رغبة الخاطبيف ليست
ألف كجكد العقـ في أحد الزكجيف قد يككف مف  ؛بإذف اذرية  مطمئنيف بأنيما سيككف ليما أكالن  كىما

 اب االختبلؼ كالنزاع بيف الزكجيف كقد يصؿ ذلؾ إلى الطبلؽ.أىـ أسب
. كييدؼ الفحص الطبي إلى التحقؽ مف قدرة كؿ مف الزكجيف المؤىميف عمى ممارسة عبلقة جنسية 5

سميمة مع الطرؼ اآلخر بما يشبع رغبات كؿ منيما بصكرة طبيعية كالتأكد مف عدـ كجدكد عيكب 
 أماـ ىذا اليدؼ المشركع لكؿ مف الزكجيف.عضكية أك فيزيكلكجية مرضية تقؼ 

. كذلؾ ييدؼ الفحص الطبي لمتحقؽ مف كجكد أمراض مزمنة مؤثرة عمى مكاصمة الحياة بعد الزكاج 6
 مثؿ السرطانات كغيرىا مما لو دكر في إرباؾ استقرار الحياة الزكجية المؤممة.

سيان كحياتيان كالتأكد مف . ضماف عدـ تضرر صحة كؿ مف الخاطبيف نتيجة معاشرة اآلخر جن7
سبلمتيما مف األمراض الجنسية كالمعدية كغيرىا مف الكبائيات كيشتمؿ كذلؾ عمى عدـ تضرر صحة 

 1المرأة أثناء الحمؿ كبعد الكالدة نتيجة اقترانيا بالزكج المأمكؿ.
 أىمية الوقاية من العدوى:: الفرع الثاني

بكيفية المحافظة عمى حالتو مف مزيد مف التدىكر، ككؼ ، كتكعيتو معدو المريض بمرض  عبلجكذلؾ ب
 .العدكل عف اآلخريف

ال يرجى برؤه، حتى آخر لحظة  معدو ينبغي تقديـ الرعاية الطبية كاالجتماعية البلزمة لممريض بمرض ك 
مف حياتو، السيما كأنو قد يعيش لسنكات طكيمة، كقد يؤدم خدمات جميمة لممجتمع، كربما عثر الطب 

ستقبؿ عمى عبلج ناجع لو، كقد سجؿ تاريخ الطب اكتشاؼ العديد مف العبلجات الناجعة في الم
 2كيمة يعتقدكف أف ال أمؿ بشفائيا.ألمراض ظؿ األطباء لقركف ط

                                                           
. بكاسطة: عفانو، حساـ الديف بف مكسى، فتاكل يسألكنؾ، 85 – 84مستجدات فقيية في قضايا الزكاج ص  - 1
 فمسطيف. –، الطبعة: األكلى، الناشر: مكتبة دنديس، الضفة الغربية 6/472
 :التعامؿ مع األمراض التي ال يرجى برؤىا كنعاف، أحكاـ ك أخبلؽ - 2

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3233. 
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كفضؿ النظافة عمى التنظيؼ كفضؿ  نظافة التي ىي ركف القانكف الصحي.ال ومن جية أخرى فإن
 1الكقاية عمى المعالجة.

كنظران لمخطكرة البالغة في بعض األمراض السارية فإنو ينبغي عمى السمطات الصحية أف تمـز العامميف 
األطباء، التمريض، فنيي المختبرات، بنكؾ الدـ، أقساـ الطكارئ، أقساـ الكالدة، )في المرافؽ الصحية 

ل خبلؿ فترة عبلجيـ، باتخاذ كافة االحتياطات البلزمة لحماية المرضى مف العدك  (..غرؼ العمميات
ككذلؾ حماية العامميف أنفسيـ مف اإلصابة بالعدكل مف مرضاىـ، كما ينبغي أف تنص التشريعات 
القانكنية عمى عقكبات مشددة تطبؽ بحؽ العامميف الصحييف الذيف ييممكف ىذه االحتياطات أك ال 

 2يتقيدكف بيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، الناشر: دار صادر )تصكيرا عف: 1/354الجميؿ، أميف، الكصايا الصحية، مجمة الزىكر المصرية، العدد السابع، - 1

 ـ. 1913 - 1910، عاـ النشر: صدرت مف مصر( -مطبعة المعارؼ بشارع الفجالة 
 :التعامؿ مع األمراض التي ال يرجى برؤىا كنعاف، أحكاـ ك أخبلؽ - 2

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3233. 
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 العباداتتبة عمى انتقال األمراض المعدية في الفقيية المتر : األحكام نيالفصل الثا

 :ينحثويشتمل عمى  مب

 األحكام الفقيية في الطيارة والصالة.:المبحث األول

 .األحكام الفقيية في الحج المبحث الثاني:
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 األحكام الفقيية في الطيارة والصالة.:المبحث األول

 وفيو أربعة مطالب:

 حكم اغتسال المصاب بالماء الراكد والوضوء منو. :المطمب األول

 المطمب الثاني: حكم حضور الجمعة والجماعات لممريض مرضًا معديًا.

 .مكان خاص بيم لمعبادة في المسجد أو في البمد تخصيصالمطمب الثالث:

 حكم إمامة المصاب بالمرض المعدي. :المطمب الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 حكم اغتسال المصاب بالماء الراكد والوضوء منو. :األولالمطمب 

مف شركط  ان شرط )الكضكء(كالحدث األصغر )الغسؿ(جعؿ الشارع الحكيـ الطيارة مف الحدث األكبر
ُۡ ﴿: -عز كجؿ  -لقكؿ ا تقبؿ الصبلة بدكنيا، الصبلة، بحيث ال صحة  زُ ّۡ ْا ئَِرا لُ َٰٛٓ ُٕ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ أ٠َُّٙ

َٰٓ ََٰ٠

َىؼۡ ئٌَِٝ  ٌۡ ُۡ ئٌَِٝ ٱ أَۡسُخٍَُى َٚ  ُۡ َغُسْٛا ثُِشُءِٚعُى ِۡ ٱ َٚ َشافِِك  َّ
ٌۡ ُۡ ئٌَِٝ ٱ أ٠َِۡذ٠َُى َٚ  ُۡ ُخَُٛ٘ى ُٚ ِح فَٱۡغِغٍُْٛا  َٰٛ ٍَ ُۡ ٱٌصَّ ئِْ ُوٕزُ َٚ  ِۚٓ ج١َۡ

 ُخُٕجا 
ۚ
َُّشْٚا أنو  -صمى ا عميو كسمـ  -عف النبي  -رضي ا عنو  -كلحديث أبي ىريرة ، 1﴾ب فَٱطَّٙ

رضي ا عنيما يرفعو: "ال  3؛ كلحديث عبد ا بف عمر2تقبؿ صبلة مف أحدث حتى يتكضأ"قاؿ: "ال 
 -عف النبي  -رضي ا عنو  - 5؛ كلحديث عمي4تقبؿ صبلة بغير طيكر، كال صدقة مف غمكؿ"

 .6"أنو قاؿ: "مفتاح الصبلة الطيكر، كتحريميا التكبير، كتحميميا التسميـ -صمى ا عميو كسمـ 
 مريضان.أـ مسافران صحيحان كاف أـ مسمـ مقيمان كؿ بلة فريضة عمى الصك 
ب في المحافظة عميو كأرشد إلى االقتصاد في حاجة الناس إلى الماء رغٌ  عمـ اإلسبلـلما ليذا ك 

كىك  -رضي ا عنو  -بسعد -صمى ا عميو كسٌمـ  -مٌر رسكؿ ا استعمالو كعدـ اإلسراؼ  فيو، 
ف كنت عمى نيرو  ؟ , قاؿ: " نعـ , كا  يتكٌضأ، فقاؿ: ما ىذا الٌسرؼ؟ " , فقاؿ: أفي الكضكء إسراؼه

                                                           
 .6سكرة المائدة، آية  - 1
الطيارة، باب كجكب  ، كمسمـ، كتاب135، كتاب الكضكء، باب ما جاء في الكضكء، برقـ الصحيح البخارم - 2

 .225الطيارة لمصبلة، برقـ 
ابف عمر ىك: عبد ا بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ القرشي العدكم، أبك عبد الٌرحمف، كاف رضي الٌمو عنو مف  - 3

فتكاه،  أىؿ الكرع كالعمـ، ككاف كثير اإلتباع آلثار رسكؿ الٌمو صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ. شديد التحرم كاالحتياط كالتكقي في
ككؿ ما يأخذ بو نفسو، مات عبد الٌمو بف عمر بمكة سنة ثبلث كسبعيف، كعمره أربع كثمانكف سنة. ابف عبد البر، 

 .3/336.كابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 952-3،950االستيعاب في معرفة األصحاب، 
 .224ـ ، كتاب الطيارة، باب كجكب الطيارة لمصبلة، برقالصحيح مسمـ - 4
عمي بف أبي طالب ىك: الخميفة الرابع لممسمميف عمي بف أبي طالب رضى ا عنو بف عبد المطمب بف ىاشـ بف  - 5

أكؿ مف آمف بالٌمو  ،عبد مناؼ ابف قصي القرشي الياشمي، أبا الحسف، ابف عـ رسكؿ الٌمو صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ
كبرسكلو محمدو صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ مف الرجاؿ عمي بف أبي طالب كىك ابف خمس عشرة سنة، تكفي كىك ابف ثبلث 

.كابف األثير، أسد الغابة في معرفة 1107-3/1091كستيف سنة. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 
 .4/87الصحابة، 

ف األشعث بف إسحاؽ بف بير بف شداد بف عمرك األزدم الٌسجستاني، سنف أبي داكد، كتاب سميماف بأبك داكد،  - 6
 –، المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 61الطيارة، باب فرض الكضكء، برقـ 

يح(: األلباني، محمد ناصر ، )صح3بيركت.كالترمذم، كتاب الطيارة، باب ما جاء أف مفتاح الصبلة الطيكر، برقـ
 –، إشراؼ: زىير الشاكيش، الناشر: المكتب اإلسبلمي 8/ 2الديف، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، 

 ـ.1985 -ىػ  1405بيركت، الطبعة: الثانية 
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" عف  جاءحيث  يعتدكف في الماء؛ عف قكـ مف ىذه األمة صمى ا عميو كسمـ النبي بؿ كأخبر ،1جارو
"إٌنو سيككف في ىذه األٌمة قكـه يعتدكف في الٌطيكر كالٌدعاء"" :قكلو ا عميو كسمـالنبي صمى 

 2.  
ال يبكلٌف صمى ا عميو كسمـ:" قاؿ ك ، عف البكؿ في الماء الراكدنيى النبي صمى ا عميو كسمـ ك 

ـٌ يغتسؿ فيو" أحدكـ في الماء الٌدائـ اٌلذم ال يجرم، ث
ٌمى رسكؿ ا ص كعف أبي ىريرة، يقكؿ: قاؿ، 3

"ال يغتسؿ أحدكـ في الماء الٌدائـ كىك جنا عميو كسٌمـ: " قاؿ:  ؟يا أبا ىريرة فقاؿ: كيؼ يفعؿ به
 .4"يتناكلو تناكالن "
كؿ في الماء الدائـ الذم ال يجرم، كالخزانات كالصياريج عف البنيى  لنبي صمى ا عميو كسمـفا

ألف ىذه الفضبلت القذرة سبب في انتشار  كالمكارد التي يستقى منيا الناس؛ كالغدراف في الفمكات،
األمراض الفتاكة، كما نيى صمى ا عميو كسمـ عف االغتساؿ بغمس الجسـ أك بعضو في الماء الذم 
ال يجرم، حتى ال يكرىو كيكسخو عمى غيره، بؿ يتناكؿ منو تناكالن كما أرشد إلى ذلؾ أبك ىريرة رضي 

ذا كاف المغتسؿ جنبان ا  فالنيي أشد، كالنيي ىنا يتضمف الكضكء أيضان، حيث كرد في إحدل  عنو، كا 
عف أبي ىريرة، عف رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿ: "ال يبكلٌف أحدكـ في الماء الٌدائـ، الركايات 

ـٌ يتكٌضأ منو" ث
 6، كألف الغسؿ كالكضكء مستكياف في المعنى المقتضي لمنيي.5

كىنا نرل أف النبي صمى ا عميو كسمـ نيى عف التبكؿ في الماء الراكد كجاء النيي أيضان عف 
االغتساؿ في الماء الراكد مف الجنابة لممحافظة عمى طيارة الماء مف النجس كمف األمراض التي 

ذا اضطر أحدنا الستعماؿ الماء الراكد يتناكلو تناكالن كما كضح  ذلؾ أبك ىريرة تسبب ضرران لئلنساف، كا 
رضي ا عنو، كقد اكتشؼ العمـ الحديث أف االنغماس في الماء الراكد مف أىـ طرؽ انتقاؿ العدكل ال 

إذا كاف  :يعترض عمى حديث أبي ىريرة األخير فيقكؿ ان ، كلعؿ معترض7سيما مرض البميارسيا المعكية
بؿ  :و كتناكلو كما بٌيف أبك ىريرة، فنقكؿالمرض ينتقؿ باالنغماس في الماء الراكد فينتقؿ أيضان باستعمال

                                                           
 .7/860، 3292. )صحيح(:األلباني، السمسمة الصحيحة، برقـ 11/637، 7065أحمد، المسند، رقـ الحديث  - 1
 كقاؿ محققو األرنؤكط: )حديث حسف(. .96باب اإلسراؼ في الماء، رقـ الحديث أبك داكد، السنف، كتاب الطيارة،  - 2
 .239باب البكؿ في الماء الٌدائـ، رقـ الحديث البخارم، الصحيح، كتاب الكضكء،  - 3
 .283اكد، رقـ الحديث باب الٌنيي عف االغتساؿ في الماء الرٌ مسمـ، الصحيح، كتاب الطيارة،  - 4
، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك 57باب الماء الٌدائـ، رقـ الحديث النسائي، احمد بف عمي، سنف النسائي، كتاب الطيارة،  - 5

.الترمذم، سنف الترمذم، ابكاب 1986 – 1406حمب،الطبعة: الثانية،  –غدة، الناشر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية 
.)صحيح(:األلباني، صحيح الجامع الصغير 68ؿ في الماء الٌراكد، رقـ الحديث الطيارة، باب كراىية البك 

 .7594، برقـ 2/1259كزياداتو،
 www.alukah.net.فكائد مف أحاديث النبي صمى ا عميو كسمـ، ،األلككة:العراقي، أبك أحمد - 6
7
 http://www.emro.who.int/ar/health-.صيب األمعاء الغميظة كالكبد كالطحاؿي مرض طفيمي -

topics/schistosomiasis/.  
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ف لـ يصرح بو الشرع الحكيـ كلنستمع إلى ما يقكؿ الطب الحديث  ىناؾ فرؽ أثبتو الطب الحديث كا 
 لنعمـ  عظمة ىذا الديف العظيـ.

نرل أنو في انغماس اإلنساف في الماء تنجذب إليو ىذه  كىكذا):1يقكؿ الدكتكر يحيى إبراىيـ محمد
مف محيط الماء، كما أنو يفقد طبقة الدىف عمى الجمد التي تمثؿ كقاية  -مذنبات البميارسيا–المذنبات 

ككسطا يقتؿ المذنبات، كتتشرب طبقة الكيراتيف بالماء، فيسيؿ عمى ىذه المذنبات بعد االنغماس 
حداث اإلص االنغماس فيو فإف الماء  ف في تناكؿ الماء لبلستخداـ دكفابة فيو، كلكاختراؽ الجمد كا 

المتناكؿ يككف بعيدان عف تجمع المذنبات فبل يحكم منيا إال القميؿ ميما كانت اإلصابة عالية في الماء 
كبعد انجذاب المذنبات لجدراف اإلناء، فإف ما يقع منيا عمى الجمد، يجده في تماـ الكقاية، ثـ ينساب 

فإف مف دالالت اإلعجاز في الحديث النبكم،  كأخيران ... ثـ تابع  فقاؿ: الماء عميو كال يمتصؽ بو
تخصيص الماء الدائـ بتحريـ تمكيثو كالحذر منو، ثـ إلحاؽ المحافظة عمى عمـك الماء في حرمة تمكيثو 

لقكاقع كال أطكار الطفيؿ عمى ذلؾ، فإف الماء الجارم ال يناسب حياة ا سكاء الراكد أك الذم يجرم قياسان 
الضعيفة، ككذلؾ فإف القكاقع التي تقكـ عمييا حياة الطفيميات تنقطع عف الماء الراكد الذم يجؼ أك 

أما الماء الدائـ فإنو ماء راكد، كلكف تتـ فيو دكرات الحياة لمطفيميات، ، ينقطع في بعض مكاسـ العاـ
 . 2(كما رأينا لعدـ انقطاعو فترات تيمؾ القكاقع

الذم بيؿ فيو، كيحـر  في الماءفيحـر االغتساؿ مف الجنابة  ،يقتضي التحريـ في األحاديث كالنيي 
 3.البكؿ في الماء الراكد كيمحؽ بذلؾ تحريـ التغكط كاالستنجاء في الماء الراكد

 لحاؽ الضرر بيـ بأم عمؿ مف األعماؿ التي لـ يؤذف فييا.ا  اديث دلت عمى تحريـ أذية الناس ك فاألح
ف الشارع إمرض المعدم في الماء الراكد، إذ أك كضكء صاحب ال انغماسكبيذا نستطيع القكؿ بتحريـ 
 كضكء المصاب يتحقؽ فيو اإليذاءف غسؿ ك أذية المسمميف، كما مف شؾ الحكيـ نيى عف كؿ ما فيو أ

ذا كاف النيي في حؽ مف كانت بو جنابة قطعان  مف آكد ك  المصابحؽ فالنيي في بتحريـ االغتساؿ ، كا 
ك اغتساؿ الجنب في الماء الراكد إال مف أجؿ عدـ تنجيس أكلى، كىؿ كاف النيي مف البكؿ باب أ

 كما أف، بطريؽ األكلى المصابانغماس ة ىنا مف النيي متحققة في الماء كانتشار األمراض، فالعم
 4أعمـ.كا في النيي ظاىر األحاديث يدؿ عمى أنو ال فرؽ بيف الماء القميؿ كالكثير 

                                                           
طبيبان ، يعمؿ القاىرة –بكالكريكس الطب كالجراحة العامة مف جامعة عيف شمس الدكتكر يحيى إبراىيـ محمد ىك - 1

 .ألمراض النساء كالتكليد بالمستشفى العسكرم العائمي بالقاىرة
http://www.noo-problems.com/vb/archive/index.php?t-45640.html. 

الميػاه الراكدة كدكرة البميارسيا. مكقع إعجاز: محمد، يحيى إبراىيـ،  - 2
http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Humanities-and- 

 www.alukah.net.يو كسمـ، مكقع األلككو،العراقي، أبك أحمد، فكائد مف أحاديث النبي صمى ا عم - 3
 www.alukah.net.األلككة، العراقي، فكائد مف أحاديث النبي صمى ا عميو كسمـ،-4
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 .ًا معدياً مرض المطمب الثاني: حكم حضور الجمعة والجماعات لممريض

ألصؿ في العبادات أف يؤدييا اإلنساف امتثاالن ألمر ا سبحانو، كأداء لحقو، كشكران لنعمو، كالعبادات ا
 ىي البياف العممي لما استقر في النفس مف عقيدة، كعمى قدر سبلمة االعتقاد كصحتو تككف استقامة

 اإلنساف عمى منيج ا فيما يؤدم مف عبادات.
كلبلجتماع المشركع في العبادات شأف كبير عند ا تعالى، كلو فكائد كثيرة اجتماعية كفردية دينية 

 كدنيكية.
كلقد عني اإلسبلـ بالصبلة أعظـ عناية، فأمر بيا لصبلة، ااالجتماع كمف تمؾ االجتماعات التي فييا  

يجتمع المسممكف ألدائيا  ليا االجتماع في أكقات معمكمة، في كؿ يكـ كليمة رعكحذر مف تركيا، كش
كاالجتماع فييا أكبر مف االجتماع اليكمي، كؿ أسبكع يجتمعكف لصبلة الجمعة،  خمس مرات، كفي

كفي كؿ سنة، يتكرر مرتيف، كىك االجتماع لمعيديف لجماعة كؿ بمد، كىك أكبر مف االجتماع 
 1األسبكعي.

تكتؼ الشريعة اإلسبلمية مف المسمـ أف يؤدم الصبلة كحده في عزلة عف المجتمع الذم يعيش كلـ 
نما رغبت كضاعفت أجرىا عمى صبلة المنفرد، بؿ كزجرت فضميا  تصبلة الجماعة، كبين في فيو، كا 

عف ابف عمر رضي ا عنيما، أف رسكؿ ا كصبلىا منفردان بدكف عذر، كتخمؼ عنيا مف تركيا 
، ك عف أبي 2ا عميو كسمـ قاؿ: "صبلة الجماعة أفضؿ مف صبلة الفذ بسبع كعشريف درجة"صمى 

ىريرة، قاؿ: أتى الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ رجؿه أعمى، فقاؿ: يا رسكؿ ا، إٌنو ليس لي قائده يقكدني 
و، فرٌخص لو، فمٌما إلى المسجد، فسأؿ رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ أف يرٌخص لو، فيصٌمي في بيت

عف أبي ىريرة أيضان، قاؿ: ك ، 3كٌلى، دعاه، فقاؿ: "ىؿ تسمع الٌنداء بالٌصبلة؟" قاؿ: نعـ، قاؿ: "فأجب"
إٌف أثقؿ صبلةو عمى المنافقيف صبلة العشاء، كصبلة الفجر، كلك ٌمى ا عميو كسٌمـ: "قاؿ رسكؿ ا ص

ـٌ آمر رجبلن فيصٌمي بالٌناس،  يعممكف ما فييما ألتكىما كلك حبكنا، كلقد ىممت أف آمر بالٌصبلة، فتقاـ، ث

                                                           
الطيار، عبد ا بف محمد بف أحمد، الصبلة كصؼ مفصؿ لمصبلة بمقدماتيا مقركنة بالدليؿ مف الكتاب كالسنة،  - 1

، الناشر: مدار الكطف لمنشر، الطبعة: 1/288كبياف ألحكاميا كآدابيا كشركطيا كسننيا مف التكبير حتى التسميـ،
 ىػ.1425العاشرة 

باب فضؿ صبلة الجماعة، كبياف الٌتشديد في الٌتخٌمؼ  ،مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة - 2
 .650عنيا، برقـ 

مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب فضؿ صبلة الجماعة، كبياف الٌتشديد في الٌتخٌمؼ  - 3
 .653عنيا، برقـ 
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ـٌ أنطمؽ معي برجاؿو معيـ حزـه مف حطبو إلى قكـو ال يشيدكف الٌصبلة، فأحٌرؽ عمييـ بيكتيـ  ث
  هكمف العمماء مف استدؿ بيذ، 1"بالٌنار
؛ ألنيا لك كانت سنة لما ىدد النبي صمى ا عميو كسمـ تاركيا 2ديث عمى كجكب صبلة الجماعةاحاأل

فيي كاجبة عمى كؿ رجؿ مسمـ بالغ حر مقيـ، كقد كاظب عمييا كأما ما يتعمؽ بالجمعة بالتحريؽ، 
"لينتييف أقكاـ عف كدعيـ الجمعات أك ليختمف النبي صمى ا عميو كسمـ كغمظ عمى مف تركيا فقاؿ: 

  3ا عمى قمكبيـ ثـ ليككنف مف الغافميف"
جماعة حتى تكفاه ا، كما زاؿ أصحابو في العمى الصبلة مكاظبان  النبي صمى ا عميو كسمـلـ يزؿ ك 

يادل بيف مف بعده كالتابعكف ليـ بإحساف يحافظكف عمى فعميا في الجماعة حتى كاف يؤتى بالرجؿ ي
رضي ا  -الرجميف مف شدة المرض حتى يكقؼ في الصؼ كما صح بذلؾ األثر عف ابف مسعكد 

،  عنو حيث قاؿ رضي ا عنو:"لقد رأيتنا كما يتخٌمؼ عف الٌصبلة إاٌل منافؽه قد عمـ نفاقو، أك مريضه
 إف كقاؿ: " ...يأتي الٌصبلةإف كاف المريض ليمشي بيف رجميف حٌتى 

ٌف مف سنف اليدل الٌصبلة في المسجد اٌلذم يؤٌذف رسكؿ ا  صٌمى ا عميو كسٌمـ عٌممنا سنف اليدل، كا 
 4.5فيو"

                                                           
 ،مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،ساجد كمكاضع الصبلةمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الم - 1

 .651باب فضؿ صبلة الجماعة، كبياف الٌتشديد في الٌتخٌمؼ عنيا، برقـ 
مالؾ كالشافعي كأبي  -كىك رأم األكزاعي، كأحمد، كداكد الظاىرم، كذىب جميكر أىؿ العمـ مف اإلئمة الثبلثة  - 2

بدائع الصنائع في ترتيب  ،سنة مؤكدة. الكاساني،  عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد كغيرىـ عمى أنيا-حنيفة 
ـ. ابف رشد الحفيد، أبك الكليد محمد 1986 -ىػ 1406، الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: الثانية، 1/155الشرائع، 

القاىرة، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر:  – ،  الناشر: دار الحديث1/150بف أحمد، بداية المجتيد كنياية المقتصد،
المجمكع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي  ،ـ. النككم،  أبك زكريا محيي الديف يحيى 2004 -ىػ 1425

، الناشر: دار الفكر. ابف قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد، المغني البف قدامة، 4/182كالمطيعي((،
،  تبة القاىرة، الطبعة: بدكف طبعة.، الناشر: مك2/130 أبك محمد عمي بف أحمد، المحمى ابف حـز

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ. ، الطبعة:بيركت –دار الفكر  الناشر:،3/104باآلثار،
 .865مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الجمعة، باب الٌتغميظ في ترؾ الجمعة، برقـ  - 3
 ،مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،لصبلةمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع ا - 4

باب  ،مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة
 .654صبلة الجماعة مف سنف اليدل، برقـ 

، الناشر: الكتاب 33-31، ص-صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ-سعد، عادؿ، الجامع ألحكاـ الٌصبلة كصفة صبلة الٌنبٌي  - 5
ـ. الغامدم، محمد بف إبراىيـ، إدراؾ الركعة  2006 -ىػ  1427لبناف، الطبعة: األكلى،  –العالمي لمنشر، بيركت 

 1425 - 37السنة  - 192المدينة المنكرة، الطبعة: العدد ، الناشر: الجامعة اإلسبلمية ب289ص ،كالجماعة كالجمعة
 ىػ.
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ذا كاف مف أمر صبلة الجماعة ما سمؼ، فيؿ  كالجمعة لترؾ الجماعة المرض المعدم يككف مسكغان كا 
 ؟امو مف حضكرىعكمن

 :1في ىذه المسألة عمى ثالثة أقوال اختمف الفقياء
 يمنع المريض بمرض معد مف المسجد كحضكر الجمعة  كالجماعات. :األولالقول 

 .4كبعض المالكية 3كالحنابمة 2ةكىك قكؿ جميكر الفقياء مف الشافعي
  :كقد استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بعدة أدلة منيا

ا عميو كسمـ نيى  ىكقالكا: إف النبي صم ،5حديث " كفر مف المجذكـ فرارؾ مف األسد " -1
 ،لئبل يككف قدر ا عمى المختمط بو مثؿ دائو ؛عف مخالطة المريض بمرض معد لؤلصحاء

 كحضكر المريض ألداء الصمكات جماعة مظنة ليذا االختبلط.
أذكف مف المريض المصاب بمرض معد حيث إف المصميف يت ،6"حديث "ال ضرر كال ضرار -2

ف ال يقربا ا عميو كسمـ بأ ي صمىكالثـك كقد أمرىما النبشد مف تأثرىـ بمف يأكؿ البصؿ أ
 7المسجد.

رضي ا عنو أنو مر بامرأة  –في المكطأ عف عمر بف الخطاب  8األثر الذم ركاه مالؾ -3
يا أمة ا ال تؤذم الناس لك جمست في بيتؾ فجمست  :مجذكمة كىي تطكؼ بالبيت فقاؿ ليا

                                                           
 .sultan.i@qu.edu.qa  عة االسبلمية مف األمراض المعدية، المكقع االلكتركني:مكقؼ الشريالياشمي، -1
الكتب  ،الناشر: دار1/476شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، الشربيني، -2

 ـ.1994 -ىػ 1415العممية، الطبعة: األكلى، 
، الناشر: المكتب اإلسبلمي، 1/699السيكطي،  مصطفى بف سعد بف عبده، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى،  - 3

نبؿ، ـ.الحجاكم، مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف ح1994 -ىػ 1415الطبعة: الثانية، 
لبناف. البيكتى، منصكر بف يكنس بف  –، ا المحقؽ: عبد المطيؼ محمد مكسى، لسبكي،الناشر: دار المعرفة بيركت 1/176

،  الناشر: عالـ الكتب، الطبعة: األكلى، 2/285صبلح الديف، دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات،
 ـ.1993 -ىػ 1414

، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدكف 1/333مد بف أحمد بف عرفة الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، الدسكقي، مح - 4
 طبعة كبدكف تاريخ.

 .20سبؽ تخريجو ص  - 5
ابف ماجة،  أبك عبد ا محمد بف يزيد، سنف ابف ماجو ت األرنؤكط، كتاب األحكاـ، باب مف بنى في حٌقو ما يضٌر بجاره،  - 6
 .896، 3/408. )صحيح(: األلباني، إركاء الغميؿ، 2867، أحمد، مسند أحمد، برقـ 2341ـ برق

فبل يقربٌف مسجدنا". البخارم، صحيح البخارم،  -يعني الٌثـك  -قاؿ الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ: "مف أكؿ مف ىذه الٌشجرة  - 7
 .853، رقـ الحديث كتاب األذاف، باب ما جاء في الٌثـك الٌنٌي كالبصؿ كالكٌراث

مالؾ ىك: شيخ اإلسبلـ، حٌجة األٌمة، إماـ دار اليجرة، أبك عبد ا مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامرو بف عمرك بف  - 8
، كدارو فاخرةو كنعمةو ظاىرةو، كرفعةو ف ، كعبيدو ي الحارث، كاف ىذا اإلماـ مف الكبراء الٌسعداء، كالٌسادة العمماء، ذا حشمةو، كتجٌمؿو

الٌدنيا كاآلخرة، كاف يقبؿ اليدٌية، كيأكؿ طٌيبان، كيعمؿ صالحان كلد مالؾو عمى األصٌح في سنة ثبلثو كتسعيف ك مات سنة تسعو 
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كنت  ما :تفقال ،خرجياالذم كاف نياؾ قد مات ف إف :ليافمر بيا رجؿ بعد ذلؾ فقاؿ 
 .1عصيو ميتان"أألطيعو حيان ك 

عف ابف عمر رضي الٌمو عنيما: أٌف الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿ في غزكة خيبر: "مف  -4
فمنع آكؿ الثكـ عف الحضكر ألنو  ،2فبل يقربٌف مسجدنا" -يعني الٌثكـ  -أكؿ مف ىذه الٌشجرة 
 .حضكر المصاب بمرض معدو أذية كبيرة لمغير كما ىك معركؼيؤذم غيره، كفي 

كىذه بعض نصكص الفقياء الصريحة في سقكط الجماعات عف المجذـك كاألبرص كمثميما 
 غيرىما، كمنع الصبلة مع الجماعة عمييما ما داما يؤذياف أك يعدياف.

(كالجماعة شٌدة كحؿو ف -الجمعة-قاؿ صاحب التاج كاإلكميؿ:")كعذر تركيا ..)أك جذاـه( ابف .مطرو
: عمى الجذماء الجمعة كال يمنعكف مف دخكؿ المسجد فييا خاٌصةن كلمٌسمطاف منعيـ مف غيرىا  حبيبو
ف كثركا كليـ أف يجٌمعكا ظيرنا بغير أذافو  مف الٌصمكات كقالو مطٌرؼه كقاؿ سحنكف: ال جمعة عمييـ، كا 

ألٌف في حضكرىـ الجمعة إضرارنا بالٌناس  ؛ابف يكنس .في مكضعيـ كال يصٌمكف الجمعة مع الٌناس
ألٌنيـ كانكا يأتكف إلييا مف أعماليـ  ؛غسؿ الجمعة عمى الٌناس -الٌسبلـ الصبلة ك عميو  -كأكجب 

ا بنتف أعراقيـ، فالجذاـ أشٌد، كمنعيـ يكـ الجمعة أكلى الجتماع الٌناس، ككما جاز  فيؤذم بعضيـ بعضن
 .3(كاف أحرل أف يفٌرؽ بينو كبيف الٌناس في الجمعة أف يفٌرؽ بينو كبيف زكجتو إذا تجٌذـ

تكقؼ في الجذاـ كالبرص، قاؿ الزركشي: كالمتجو أنو )أسنى المطالب عف األسنكم أنو:  صاحبكنقؿ 
، قاؿ كقد نقؿ القاضي عياض عف العمماء أف  ؛يعذر بيما ألف التأذم بيما أشد منو بأكؿ الثـك

.. قاؿ األسنكم: .المجذكـ كاألبرص يمنعاف مف المسجد كمف صبلة الجمعة كمف اختبلطيما بالناس
ال لـ يسقط عنو طمبيا  نما يتجو جعؿ ىذه األمكر أعذاران لمف ال تتأتى لو إقامة الجماعة في بيتو كا  كا 
ف قمنا إنيا سنة، قاؿ في المجمكع: كمعنى ككنيا أعذاران سقكط اإلثـ عمى قكؿ  لكراىة االنفراد لمرجؿ كا 
الفرض كالكراىة عمى قكؿ السنة ال حصكؿ فضميا كيكافقو جكاب الجميكر عف خبر مسمـ )سأؿ أعمى 

لو فمما كلى دعاه النبي صمى ا عميو كسمـ أف يرخص لو في الصبلة ببيتو لككنو ال قائد لو فرخص 

                                                                                                                                                                                

، 202-7/150كسبعيف كمائةو. الذىبي،شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز، سير أعبلـ النببلء، 
 ـ.2006-ىػ1427الطبعة:  القاىرة، -الناشر: دار الحديث

 .1603مالؾ، مكطأ مالؾ، كتاب الحج، برقـ  - 1
 .853البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب ما جاء في الٌثـك الٌنٌي كالبصؿ كالكٌراث، رقـ الحديث  - 2
، 556-2/555التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ،  ،المٌكاؽ، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم - 3

 .ـ1994-ىػ1416الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى، 
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 بأنو سأؿ ىؿ لو رخصة في الصبلة ببيتو منفردان  1فقاؿ: ىؿ تسمع النداء فقاؿ: نعـ، قاؿ: فأجب(
 .2(تمحقو بفضيمة مف صمى جماعة فقيؿ: ال

قياسنا عمى أكؿ الٌثكـ كنحكه، بجامع  "ككذا مف بو برصه جذاـه يتأٌذل بو)"قاؿ صاحب كشاؼ القناع:
 .3(ر منع الجذمى مف مخالطة األصٌحاءاألذل كيأتي في الٌتعزي

: ال يمنع المريض بمرض معد مف المسجد كحضكر الجمعة كالجماعات كصبلة العيد لقول الثانيا
 .4كأداء الحج كالعمرة كىك قكؿ عند المالكية

ف عمر رضي ا عنو لـ يعـز عمييا و كقالكا: بأباألثر السابؽ عف عمر رضي ا عن :واستدلوا
نما خاطبيا عمى سبيؿ الرفؽ مف باب األمر بالمعركؼ كالنيي  ،الطكاؼ كدخكؿ البيت عفبالنيي  كا 

  .عف المنكر
 

 ،تسقط عنيـ صبلة الجمعة كالجماعات إذا لـ يجدكا مكضعان  يتميزكف فيو عف الناس :القول الثالث
  .5كىذا أحد األقكاؿ عند المالكية .كأما لك كجدكا كجبت عمييـ كمنعت المخالطة

مكف فيو كال يمحؽ فإذا كجدكا مكانان يص ،بأنيـ  يمنعكا مف حضكر المسجد لتضرر الناس بيـ :واستدلوا
  .ف الجمعة كالجماعات كاجبة عمييـضررىـ بالناس فإ

رجحاف قكؿ أصحاب الرأم األكؿ في منع المريض  كبعد عرض ىذه األقكاؿ يظير :الراجح القول
كضعؼ رأم  كذلؾ لقكة ما استدلكا بو ككجاىتو، ؛كالجماعاتبمرض معد مف حضكر المسجد كالجمعة 

 .المخالؼ
 مجذـك مسمـ في صحيحو انو كاف ىناؾ رجؿكيمكف أف يستدؿ ألصحاب ىذا القكؿ بما أخرجو اإلماـ 

إنا "في كفد ثقيؼ الذم جاء مبايعان لمنبي صمى ا عميو كسمـ فأرسؿ إليو النبي صمى ا عميو كسمـ 
 .6"فارجعقد بايعناؾ 

                                                           
1
باب فضؿ صبلة الجماعة، كبياف الٌتشديد في الٌتخٌمؼ عنيا،  ،مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة -

 .653برقـ 

،  1/215زكريا بف محمد بف زكريا، زيف الديف أبك يحيى، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب،  ،األنصارم- 2
 الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

، 1/498البيكتى، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع،  - 3
 العممية. الناشر: دار الكتب

 .1/389الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،  - 4
 .1/389الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،  - 5
 .22سبؽ تخريجو ص - 6
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خكؿ المدينة بؿ منعو مف د ؛فالنبي صمى ا عميو كسمـ لـ يمنع ىذا الرجؿ مف دخكؿ المسجد فحسب
 .حماية ليا مف الكباء

أك  ،كمرض الجذاـ يعتبر مرضان معديان لكنو ليس أشد فتكان مف مرض الطاعكف أك الككليرا أك الجدرم
 .أسرع انتشاران مف مرض أنفمكنزا الخنازير

المريض بأنفمكنزا الخنازير لمصبلة جماعة في المساجد مظنة لنقؿ العدكل كتفشي الكباء بيف كحضكر 
كسمـ في قكلو " ال ضرر كال  فتحصؿ ليـ الضرر الذم نيى عنو النبي صمى ا عميو ،الناس
 .1"ضرار

كجكب  -المصاب بمرض معدو –فإنو حينئذ يسقط عنو )مرجحان ىذا القكؿ: 2يقكؿ الدكتكر سعد الشثرم
صبلة الجماعة بؿ األظير أنو يمنع مف حضكر صبلة الجماعة حينئذ، ألنو سيؤذم المصميف في 
المسجد فإذا كاف النبي صمى ا عميو كسمـ نيى مف أكؿ كراثان أك ثكمان أك بصبلن مف اإلتياف لممسجد 

 .3(فيذا أكلى بالمنع كقاؿ "إف المبلئكة تتأذل مما يتأذل منو بنك آدـ
 

 .مكان خاص بيم لمعبادة في المسجد أو في البمد تخصيصالثالث: المطمب 

فبو  ؛لبلجتماع في العبادات شأف كبير عند ا تعالى، كلو فكائد كثيرة اجتماعية كفردية دينية كدنيكية
تعميـ الجاىؿ، كتنشيط  بو يككفيحصؿ التكاصؿ كالتعاكف، كيظير عز اإلسبلـ كقكة المسمميف، ك 

العاجز، كالتعاكف عمى البر كالتقكل كالتنافس في أعماؿ الخير؛ مف العطؼ عمى الفقير كالعاجز كغير 
 4ذلؾ مف الفكائد العظيمة التي تعكد عمى الفرد كالمجتمع بالخير كالبركة.

 ،التراكيح كصبلة ،كصبلة الجمعة ،كلذلؾ كثرث العبادات التي فييا اجتماع كالصبلكات الخمس
 ككالحج كىك مف أكبر االجتماعات في االسبلـ.  ،كصبلة االستسقاء ،كصبلة الكسكؼ ،كصبلة العيديف

كسبحاف ا كـ ىي الفكائد التي تترتب عمى االجتماع مع اإلخكة في ا كعمى طاعة مف الطاعات، 
مر كتنيى جماعة األمة لمقياـ بعبادة مف ، كما ىي أجمؿ تمؾ اآليات التي تأالعباداتأك في عبادة مف 

                                                           
 .47سبؽ تخريجو ص  - 1
ىػ،  حاصؿ عمى الدكتكراه في 1389سعد بف ناصر بف عبد العزيز أبك حبيب الشثرم، المكلكد عاـ  الدكتكرىك  - 2

عضك ىيئة كبار العمماء، كيعمؿ  ،عمـ األصكؿ مف كمية الشريعة بالرياض، بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية
مدرسان  بكمية الشريعة بالرياض لمقررات مقاصد الشريعة، كالقكاعد الفقيية، كأصكؿ الفقو، كما أنو يقـك بتدريس الفقو 

كما أنو يدرس في جامعة المعرفة العالمية لمقررات المدخؿ لعمـك الحديث الشريؼ كفقو  جامعة الممؾ سعكد كأصكلو في
  .https://ar.wikipedia.org/wiki األسرة.

 الشثرم، سعد بف ناصر، أحكاـ فقيية تتعمؽ باألكبئة كاألمراض المعدية، بحث عمى شبكة اإلنترنت: - 3
http://www.alfeqh.com/montda/topic/26153-. 

 .31صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ،ص-سعد، الجامع ألحكاـ الٌصبلة كصفة صبلة الٌنبٌي  - 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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تعظيـ الخالؽ سبحانو،  األمة ركح الكحدة كاالجتماع عمى اآليات التي تبث في هكلنقرأ ىذالعبادات، 
َٰٛ ﴿ يقكؿ ا تبارؾ كتعالى:كشكره عمى نعمو كآالئو،  ٍَ ٱٌصَّ َٚ ِد  ََٰٛ ٍَ فِظُْٛا َػٍَٝ ٱٌصَّ ِ َزَٰ ْٛا ّلِلَّ ُِ لُٛ َٚ  َٰٝ ۡعطَ ُٛ ٌۡ ِح ٱ

 َٓ ِٕز١ِ َٓ ﴿، 1﴾لََٰ ِوِؼ١ َغ ٱٌشََّٰ َِ ٱۡسَوُؼْٛا  َٚ حَ  َٰٛ َو َءارُْٛا ٱٌضَّ َٚ حَ  َٰٛ ٍَ ْٛا ٱٌصَّ ُّ أَل١ِ ٱۡعُدِذٞ ﴿،  2﴾َٚ َٚ ُُ ٱۡلُٕزِٟ ٌَِشثِِّه  ۡش٠َ َّ ََٰ٠

 َٓ ِوِؼ١ َغ ٱٌشََّٰ َِ ٱۡسَوِؼٟ  َٚ﴾3 ،﴿ َْ جُِذٚ َؼَٰ ٌۡ َْ ٱ ئِجُٛ
َٰٓ َْ  ٱٌزََّٰ ِوُؼٛ َْ ٱٌشََّٰ ئُِسٛ

َٰٓ َْ ٱٌغََّٰ ُذٚ ِّ َسَٰ ٌۡ ۡؼُشِٚف ٱ َّ
ٌۡ َْ ثِٱ ُشٚ ِِ َْ ٱۡۡلَٰٓ ِدُذٚ ٱٌغََّٰ

 َٓ ١ِٕ ِِ ۡإ ُّ ٌۡ ِش ٱ ثَشِّ َٚ  ِِۗ َْ ٌُِسُذِٚد ٱّللَّ فِظُٛ َسَٰ ٌۡ ٱ َٚ َٕىِش  ُّ ٌۡ ِٓ ٱ َْ َػ ٱٌَّٕبُ٘ٛ ٱۡعُدُذْٚا ﴿، 4﴾َٚ َٚ ُْٕٛا ٱۡسَوُؼْٛا  َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ أ٠َُّٙ
َٰٓ ََٰ٠

ُۡ رُفۡ  َخ١َۡش ٌََؼٍَُّى ٌۡ ٱۡفَؼٍُْٛا ٱ َٚ  ُۡ ٱۡػجُُذْٚا َسثَُّى َٚ َْ ۚ َٚ ﴿ ،5﴾ٍُِسٛ ِٗ َعج١ِٗلا ِٓ ٱۡعزَطَبَع ئ١ٌَِۡ َِ ج١َِۡذ  ٌۡ ِ َػٍَٝ ٱٌَّٕبِط ِزحُّ ٱ  ،6﴾ّلِلَّ
في  ، كقكلو صمى ا عميو كسمـ7صمكا كما رأيتمكني أصٌمي..."صمى ا عميو كسمـ: "كيقكؿ النبي 
كفي ركاية" يا أٌييا ، 8ال أحٌج بعد حٌجتي ىذه" لتأخذكا مناسككـ، فإٌني ال أدرم لعٌمي ":شأف الحج

 .10:" أٌييا الٌناس قد فرض ا عميكـ الحٌج، فحٌجكا"كقاؿ في شأنو أيضان  ،9الٌناس، خذكا مناسككـ"
تجكاؿ بيف كبعد ال ،الجمعةك المريض مف الجماعة  حضكركقد بحثنا في المطمب السابؽ عف حكـ 

مف االجتماع مع الناس في  منعوكجكب نا حجر خمصنا ك  ،كعرض أدلتيـأقكاؿ أىؿ العمـ في المسألة 
لعامة المسمميف، كلكف ىؿ مف حؽ ىؤالء المرضى عمينا تخصيص  ءذاييقع اإللئبل  ؛اكف عبادتيـأم

ؿ تحقيقيا؟ كىؿ يجكز بناء بادة ا سبحانو كالتجمع في سبيأماكف عبادة ليـ، كعدـ حرمانيـ مف ع
 أماكف عبادة خاصة بيـ ؟ أك ىؿ مف الممكف تحقيؽ ذلؾ؟

لة، كما ينبغي فعمو مف أجؿ تحقيؽ ال بد أكالن مف تصكر حيثيات المسألئلجابة عف ىذه األسئمة 
بيـ بناء مسجد خاص تخصيص مكاف خاص لممرضى أك ، فإذا أردنا كالكصكؿ إلى المطمكب المأمكؿ
كال بد مف  ،منيـ أك مف كاف في مثؿ حاليـكغيرىـ  اـكخدٌ مؤذف ك  مكظفيف مف إماـ تعييف مف فبل بد 

صحاء مف دخكؿ المسجد، خاص بيـ كذلؾ، كال بد مف منع األ صبلح شؤكف المسجدإلكجكد طاقـ 
أضؼ إلى ذلؾ العبء المالي الذم سيقع عمى الدكلة كالمجتمع، كؿ ىذه عقبات مف الصعكبة بمكاف 

                                                           
 .238سكرة البقرة، آية  - 1
 .43، آية سكرة البقرة - 2
 .43سكرة آؿ عمراف، آية  - 3
 .112سكرة التكبة، آية  - 4
 .77سكرة الحج، آية - 5
 .97سكرة آؿ عمرف،آية  - 6
، البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف،  - 7 باب األذاف لممسافر، إذا كانكا جماعةن، كاإلقامة، ككذلؾ بعرفة كجمعو

 . 631رقـٌميمة الباردة أك المطيرة، بكقكؿ المؤٌذف: الٌصبلة في الٌرحاؿ، في ال
 .1297باب استحباب رمي جمرة العقبة يـك الٌنحر راكبنا، برقـ مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الحج،  - 8
، برقـ النسائي، سنف النسائي، كتاب مناسؾ الحج،  - 9 باب: الٌرككب إلى الجمار كاستظبلؿ المحـر

 .4/271.)صحيح(:األلباني، إركاء الغميؿ، 3062
 .1337باب فرض الحٌج مٌرةن في العمر، برقـ مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الحج،  - 10
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ند كجكد العذر، التكميؼ كالحرج عرىاؽ كالتكميؼ بما ال يطاؽ كالشرع رفع لماذا ىذا اإلثـ تجاىميا، 
ب ئَِلَّ ﴿قاؿ تعالى:  ُ َٔۡفغ  ۡعَؼَٙبۚ  ََل ٠َُىٍُِّف ٱّللَّ ُۡ ﴿: ا تعالى ، كيقكؿ1﴾ُٚ ب ٱۡعزَطَۡؼزُ َِ  َ بؿ بيف  ،2﴾فَٱرَّمُْٛا ٱّللَّ

غير منقكص، يقكؿ النبي صمى ا  كامؿإذا ترؾ العمؿ النبي صمى ا عميو كسمـ أف أجر المعذكر 
ا"  .3عميو كسمـ:" إذا مرض العبد، أك سافر، كتب لو مثؿ ما كاف يعمؿ مقيمنا صحيحن

إف كجكد مثؿ ىذه المساجد في مجتمع مف المجتمعات ينافي المقصكد مف االجتماع لمعبادة مف 
كالتقكل كالتنافس في أعماؿ التكاصؿ كالتعاكف، كتعميـ الجاىؿ، كتنشيط العاجز، كالتعاكف عمى البر 

د كالمجتمع مف العطؼ عمى الفقير كالعاجز كغير ذلؾ مف الفكائد العظيمة التي تعكد عمى الفر  :الخير
شعاؿ ركح الفرقة في المجتمع كتعزيزىا بؿ إبالخير كالبركة، بؿ ربما يؤدم مثؿ ىذا العمؿ إلى 

لى دخكؿ الشحناء كالبغضاء كاألحقاد كالعداكة بيف أفراد األمة.  كتغذينيا، كا 
اكف المأمكلة، فما شرعت الجماعة إال لمتع فيا ليت شعرم أيف ىي المصمحة المرجكة، كما ىي الثمرة

قامة  لياب القمكب بنكر اإليمافا  كقدح العزائـ ك  كزيادة اإليماف التناصر كالتآخي كرفع اليمـك تآلؼ كال كا 
كتأسي بعضيـ ببعض في الخير،  لديفشعائر اإلسبلـ، كلما في ذلؾ أيضان مف التعارؼ كالتفقو في ا

غاظة أعداء اإلسبلـ مف المنافقيف  كلما في ذلؾ أيضان مف زيادة الفضؿ كاألجر بكثرة الجماعة كا 
 كغيرىـ باتحاد الكممة كعدـ الفرقة.

كسرت قمكبيـ كضاقت انفقدت كؿ تمؾ المعاني كالثمرات ك  أما إذا انعزؿ ىؤالء المرضى في مسجدىـ 
فينمك ربما شعركا بأنيـ منبكذكف مستقذركف مبعدكف، حنقان كغيضان، بؿ كىـ امتؤلت صدر نفكسيـ ك 

 فانطبؽ، فجئنا لنرفع ضرران كقعنا في ضرر أشدالحقد كالغؿ كالكره كالبغض عمى المجتمع كأفراده،  
، 5كالقاعدة الشرعية تقكؿ:" الٌضرر ال يزاؿ بمثمو " ال أرضان قطع كال ظيران أبقى،  4بتعمينا كصؼ المنٌ 

إف –، فأرل أف مفسدة 6"ي أعظميما ضررا بارتكاب أخفيماكأخرل تقكؿ: " إذا تعارض مفسدتاف ركع
عدـ حضكر المرضى لمجماعة ىي أقؿ مف مفسدة جعؿ مكاف خاص بيـ لمعبادة في -اعتبرناىا كذلؾ

                                                           
 .286سكرة البقرة: آية   - 1
 .16سكرة التغابف، آية - 2
 .2996باب يكتب لممسافر مثؿ ما كاف يعمؿ في اإلقامة، رقـ البخارم، صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير، - 3
انفصؿ عنيـ.انبٌت الٌرجؿ في الٌسير: جيد داٌبتو حتى أعيت. الدكتكر أحمد مختار عبد انبٌت الٌرجؿ عف قكمو:  - 4

ىػ  1429، الناشر: عالـ الكتب، الطبعة: األكلى، 1/156الحميد عمر بمساعدة فريؽ عمؿ، المغة العربية المعاصرة، 
 ـ. 2008 -
، كضع 1/74ر عمى مذىب أبي حنيفة الٌنعماف، ابف النجيـ،  زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، األشباه كالٌنظائ - 5

ىػ  1419لبناف، الطبعة: األكلى،  –حكاشيو كخرج أحاديثو: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
 ـ. 1999 -
 ،1/76ابف النجيـ، األشباه كالٌنظائر عمى مذىب أبي حنيفة الٌنعماف،  - 6
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ذا كاف ذلؾ كذلؾ  فإني كلذلؾ  ،1ؼ" درء المفاسد أكلى مف جمب المصالح "المسجد أك في البمد، كا 
 لمعبادة في المسجد أك في البمد لذكم األمراض المعدية؛ ناء مكاف خاصب الحاجة إلىلى عدـ ميؿ إأ

عية الجماعة، كما أنو يمكف أف يستدؿ عمى التحريـ بفعؿ النبي صمى ا ك ألف ذلؾ ينافي مقصكد مشر 
ى ا عميو كسمـ في كفد ثقيؼ الذم جاء مبايعان لمنبي صم نو كاف ىناؾ رجؿ مجذكـأعميو كسمـ 

، فالنبي عميو أزكى الصبلة كالتسميـ أمره 2فأرسؿ إليو النبي صمى ا عميو كسمـ إنا قد بايعناؾ فارجع
باعتزاؿ الناس كلـ يجعؿ لو كلمف في مثؿ حالو مكانان خاصان لمعبادة، كىذا كذلؾ فعؿ خميفتو مف بعده 

 .3عتزاؿ الناس كمنعيا مف الطكاؼ في الكعبةعمر رضي ا عنو مع المرأة المجذكمة حيث أمرىا با
دكف حاجة، كالحاجة ىنا  مف قياـ جمعتيف في نفس البمد كفمنعأىؿ العمـ ي عامةأضؼ إلى ذلؾ أف  

 .4بضيؽ المسجد الجامع كالحاجة إلى جكامع أخرلقيدكىا 
مراكز خاصة تقكـ الدكلة ىتماـ بمثؿ ىذه األمكر األكلى االىتماـ بما ىك أنفع كبناء ثـ إنو بدالن مف اال

، حتى آخر لحظة مف حياتو، السيما معدو  جتماعية البلزمة لممريض بمرضبتقديـ الرعاية الطبية كاال
كأنو قد يعيش لسنكات طكيمة، كقد يؤدم خدمات جميمة لممجتمع، كربما عثر الطب في المستقبؿ عمى 

 عبلج ناجع لو، كقد سجؿ تاريخ الطب اكتشاؼ العديد مف العبلجات الناجعة 
 5كيمة يعتقدكف أف ال أمؿ بشفائيا.ألمراض ظؿ األطباء لقركف ط

في مكاف خاص كمصمى صغير بالعدكل اجتماع المصابيف فقد أجاز بعض العمماء ل مف جية أخر 
لمصبلة جماعة بشرط أف ال يؤذم بعضيـ بعضان، كلنستمع إلى تكجيو الدكتكر سعد الشثرم حكؿ ىذه 

تطكؿ مدتيا_ ككاف الذيف أف المرضى بمرض معدو إذا كاف مرضيـ طكيبلن _األمراض التي )المسألة:
اعة في البمد فإنو يشرع ليـ أف يصمكا جماعة مجتمعيف إذا لـ يكف بعضيـ يتضرر مف أصيبكا بو جم

َْ ٱ﴿ة الجماعة كما في قكلو تعالى: بعضيـ اآلخر فإف األصؿ مشركعية صبل ُ أَْ رُۡشفََغ فِٟ ث١ٍُُٛد أَِر ّللَّ

ٱۡۡلََٰٓصبِي  َٚ  ِّٚ ُغُذ ٌۡ ُٗۥ ٠َُغجُِّر ٌَُٗۥ ف١َِٙب ثِٱ ُّ ٠ُۡزَوَش ف١َِٙب ٱۡع ََل ث١ٌَۡغ َػٓ ِرۡوِش ٱ ِسَخبي   ٦٣َٚ َٚ َشح   ُۡ رَِدَٰ ِٙ ١ِٙ ٍۡ َِ َلَّ رُ ئِلَب َٚ  ِ ّللَّ

                                                           
العظيمة، فالشرع دائمان يغمب جانب درء المفسدة عمى جانب جمب المصمحة. السبكي، تاج ىذه مف قكاعد الشرع  -1

ـ.الغزم، 1991 -ىػ1411، الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى 1/105الديف عبد الكىاب، األشباه كالنظائر، 
ىػ  1424لبناف، الطبعة: األكلى،  –سالة، بيركت ، الناشر: مؤسسة الر 1/422محمد صدقي، ميٍكسيكعىة القىكاًعدي الًفٍقًييَّة، 

 ـ. 2003 -
 .20 سبؽ تخريجو ص - 2
ص - 3  . 46 سبؽ تخريجو ن
بيركت، الطبعة: بدكف  –،  الناشر: دار المعرفة 2/121محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة، السرخسي،  - 4

. النككم، المجمكع 556-2/555لمختصر خميؿ،  ـ. المٌكاؽ، التاج كاإلكميؿ1993 -ىػ 1414طبعة، تاريخ النشر: 
 .2/248. ابف قدامو،المغني، 4/591شرح الميذب، 

 :التعامؿ مع األمراض التي ال يرجى برؤىا كنعاف، أحكاـ ك أخبلؽ - 5
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3233. 
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ِا  ۡٛ َ٠ َْ ِح ٠ََخبفُٛ َٰٛ َو ئ٠ِزَبَِٰٓء ٱٌضَّ َٚ ِح  َٰٛ ٍَ ِٗ ٱٌصَّ ُش  ب رَزَمٍََُّت ف١ِ ٱۡۡلَۡثَصَٰ َٚ مٍُُُٛة  ٌۡ ٍُٛاْ  ٦٣ٱ ِّ ب َػ َِ  َٓ ُ أَۡزَغ ُُ ٱّللَّ ١ٌَِۡدِض٠َُٙ

ِٗۗۦِ  ٓ فَۡضٍِ ِِّ ٠َِض٠َذُُ٘  ٓ ٠ََشبَُٰٓء ثَِغ١ِۡش ِزَغبةٖ  َٚ َِ ُ ٠َۡشُصُق  ٱّللَّ َءارُْٛا ﴿ككما في قكلو تعالى ، 1﴾َٚ َٚ حَ  َٰٛ ٍَ ْٛا ٱٌصَّ ُّ أَل١ِ َٚ

 َٓ ِوِؼ١ َغ ٱٌشََّٰ َِ ٱۡسَوُؼْٛا  َٚ حَ  َٰٛ َو نقكؿ: المرضى بمرض معدو يجتمعكف في مكاف كاحد كيصمكف  فحينئذ، 2﴾ٱٌضَّ
  .3(اصبلة جماعة ليؤدكا الفرض الكاجب عمييـ في ىذ

 
 حكم إمامة المصاب بالمرض المعدي. :المطمب الرابع

الجماعة  إلىبمرض معدو قد بحثنا في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث عف حكـ حضكر المريض 
كالجمعة، كبعد التجكاؿ بيف أقكاؿ أىؿ العمـ في المسألة كعرض أدلتيـ، خمصنا كرجحنا كجكب منعو 

 مف االجتماع مع الناس في أماكف عبادتيـ؛ لئبل يقع اإليذاء لعامة المسمميف.
لممأمكميف النسبة ماـ، كبالتالي ما قمناه باإليقع مف ككما أف الضرر كاألذل يقع مف المأمكميف كذلؾ 

 يقاؿ ىنا كال حاجة لمتكرار.
لك أصيب اإلماـ _إماـ  -يعنى المأمكـ المصاب-كمثموحيث يقكؿ:) الشثرم كىذا ما رجحو الدكتكر

المسجد_ بالمرض المعدم فإنو حينئذ يستنيب عنو في المسجد مف يصمي عنو لئبل ينقؿ مرضو إلى 
ذاء اآلخريف كيقكـ بتككيؿ مف يقكـ باإلمامة عنو جماعة مسجده، فحينئذ ينفي اإلثـ عنو المتمثؿ في إي

 .4كجكب أدائو لصبلة الجماعة إمامان( ليسقط عنو الكاجب المتمثؿ في
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .38-36سكرة النكر، اآليو  - 1
 .43سكرة  البقرة، اآليو - 2
 الشثرم، أحكاـ فقيية تتعمؽ باألكبئة كاألمراض المعدية، بحث عمى شبكة اإلنترنت:-3

http://www.alfeqh.com/montda/topic/26153-. 
 الشثرم، أحكاـ فقيية تتعمؽ باألكبئة كاألمراض المعدية، بحث عمى شبكة اإلنترنت:- 4

http://www.alfeqh.com/montda/topic/26153-. 
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  .حكم الحج والعمرة في حق المصاب بالمرض المعدي أو النيابة عنو:المطمب األول

 كفيو ثبلث مسائؿ:
 .في حق المصاب بالمرض المعدي ابتداءً أو العمرة حكم الحج  :المسألة األولى

ربانية الدركس فيو أيضان مف الطاقة إيمانية ىائمة، ك مف العبادات التي يتحصؿ فييا العبد عمى الحج 
عظيمة، افترضو ا عمى اإلنساف مرة في العمر لما فيو مف الزاد الذم يكفي المؤمف عمره كمو، فيك ال
 العبد إلى ربو.، كىك مف خير األعماؿ التي يتقرب بيا فيرجع منو كيكـ كلدتو أمو ارة لذنبوكف

ۚ َٚ : ﴿يقكؿ ا تعالى ِٗ َعج١ِٗلا ِٓ ٱۡعزَطَبَع ئ١ٌَِۡ َِ ج١َِۡذ  ٌۡ ِ َػٍَٝ ٱٌَّٕبِط ِزحُّ ٱ َسحُّ ﴿، كيقكؿ أيضان: 1﴾ّلِلَّ ٌۡ  أَۡشُٙش   ٱ

َسحَّ فََٗل  ٌۡ َّٓ ٱ ِٙ ٓ فََشَض ف١ِ َّ  فَ
ذ ۚ ََِٰ ۡؼٍُٛ َِّ  ۡٓ ِِ ب رَۡفَؼٍُْٛا  َِ َٚ  

َسحِِّۗ ٌۡ ََل ِخَذاَي فِٟ ٱ َٚ ََل فُُغَٛق  َٚ  َسفََث 

ُٗ ٱ َخ١ۡشٖ  ّۡ تِ ٠َۡؼٍَ جََٰ ٌۡ ٌِٟ ٱۡۡلَ ْٚ َٰٓأُ ََٰ٠ ِْ ٱرَّمُٛ َٚ  
ًۖ َٰٜ َٛ اِد ٱٌزَّۡم َّْ َخ١َۡش ٱٌضَّ ِ ُدْٚا فَا َّٚ رََض َٚ  ُِۗ الناس آمران تعالى ا  ، كيقكؿ2﴾ّللَّ

أَرِّْ فِٟ ٱٌَّٕبِط ﴿: بالحج َسحِّ ٠َۡأرَُٛن ِسَخبَلا َٚ ٌۡ َٰٝ ثِٱ َػٍَ َٚ شٖ    ِِ ًِّ َضب ًِّ فَح   ُو ٓ ُو ِِ  َٓ ١كٖ  ٠َۡأر١ِ ِّ ١ٌَِّۡشَُٙذٚاْ  ٧٣ َػ

 َٖ َٰٟٓ أ٠ََّب ِ فِ َُ ٱّللَّ ٠َۡزُوُشْٚا ٱۡع َٚ  ُۡ فَِغ ٌَُٙ
ََٰٕ ٍذ  َِ ََِٰ ۡؼٍُٛ َِّ ُّ أَۡطِؼ َٚ َٙب  ٕۡ ِِ ًُِۖ فَُىٍُْٛا  َؼَٰ ۡٔ ِخ ٱۡۡلَ َّ ١ِٙ ٓۢ ثَ ِِّ ب َسَصلَُُٙ  َِ  َٰٝ جَبَٰٓئَِظ َػٍَ ٌۡ ْٛا ٱ

فَم١َِش  ٌۡ ُۡ  ٧٨ٱ ١َۡمُضْٛا رَفَثَُٙ ٌۡ  َُّ َؼز١ِكِ ثُ ٌۡ ج١َِۡذ ٱ ٌۡ فُْٛا ثِٱ َّٛ ١َطَّ ٌۡ َٚ  ُۡ ١ُٛفُْٛا ُُٔزَٚسُ٘ ٌۡ أبي ىريرة رضي الٌمو  ، كعف3﴾َٚ
مف حٌج لٌمو فمـ يرفث، كلـ يفسؽ، رجع كيـك "عنو، قاؿ: سمعت الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ يقكؿ: 

األعماؿ  ، كعف أبي ىريرة رضي الٌمو عنو، قاؿ: سئؿ الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ أمٌ 4"كلدتو أٌمو
ـٌ ماذا؟ قاؿ: " ـٌ ماذا؟ قاؿ: "جياده في سبيؿ الٌموأفضؿ؟ قاؿ: "إيمافه بالٌمو كرسكلو" قيؿ: ث حجّّ " قيؿ: ث

 .5"مبركره 
 ابعث ا بي تيالالخمسة أنو أحد أركاف اإلسبلـ إذ عات؛ كالحج مف أفضؿ العبادات كأجؿ الطا

 .التي ال يستقيـ ديف العبد إال بومحمدان صمى ا عميو كسمـ، ك 

 : عف ابف عمر، رضي الٌمو عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ " بني اإلسبلـ عمى خمسو
يتاء الزٌ  قاـ الٌصبلة، كا   .6كاة، كالحٌج، كصكـ رمضاف"شيادة أف ال إلو إاٌل الٌمو كأٌف محٌمدنا رسكؿ الٌمو، كا 

                                                           
 .97سكرة آؿ عمراف، اآلية  - 1
 .197سكرة البقرة، اآلية  - 2
 .29-27سكرة الحج، اآليات  - 3
.مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب 1521البخارم، صحيح البخارم، كتاب الحج، باب فضؿ الحٌج المبركر، رقـ الحديث  - 4

 .1350الحج، باب باب في فضؿ الحٌج كالعمرة، كيـك عرفة، رقـ الحديث 
 .1519البخارم، صحيح البخارم، كتاب الحج، باب فضؿ الحٌج المبركر، رقـ الحديث  - 5
، رقـ «بني اإلسبلـ عمى خمسو »البخارم، صحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب قكؿ الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ:  - 6

، رقـ  صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب قكؿ الٌنبٌي صٌمى ا ،.مسمـ8الحديث  عميو كسٌمـ بني اإلسبلـ عمى خمسو
 .16الحديث 
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مف المعاني الربانية الشيء الكثير، فتجد فيو التجرد الكامؿ ، كاالرتباط بالمشاعر يحمؿ الحج ف
المقدسة كما فييا مف نسؾ يربط الفرد بسير األنبياء كالصالحيف، كتظير فيو األخكة اإلسبلمية في 

سكد إال بالتقكل، كؿ كأقكل مظاىرىا فبل فضؿ لعربي عمى أعجمي كال ألبيض عمى أ ،أسمى معانييا
 صطؼ الجميع في صعيد كاحد يسألكف ا المغفرة كالقبكؿ.ي الناس سكاء

لتبقى رسالة  يفتح ا بيا عمى عباده كيميميـ بيا كؿ عاـ ال تنتييالمعاني المتجددة التي ىي كذلؾ ك 
. ءكماعمى مر الزماف  ينضب كالبئر التي ال تبكر يجؼ كال الذم ال عيف الماء الحج بمثابة   زمـز

بعض المعكقات التي قد تككف سببان في حرمانو كؿ ىذه األجكر العظيمة نساف اإليطرأ عمى كلكف قد 
يككف ذلؾ سببان  معدو بمرض و عندما يصاب مف يريد الحج ف، كالفضائؿ الجميمة كاألمراض المعدية مثبلن 

، بؿ يجب منعو مف الحج؛ ألف دفع المفسدة كىي أف يتعدل المرض عنوأك العمرة  الحج كطسقي ف
ركاف اإلسبلـ أي أداؤه لفريضة الحج الذم ىك مف جمب المصمحة كى ى مفإلى جمكع المسمميف أكل

 الخمس.

، كذلؾ ماعاتأصيب بالجذاـ كالبرص مف حضكر الجمعة كالج عمى منع مفنص الفقياء المتقدمكف 
ىذه كتخريجان عمى يسببو المجذكـ كاألبرص مف اإليذاء كالضرر لممصميف مف خبلؿ اختبلطو بيـ، لما 

المسألة ككما أنو يمنع ىؤالء مف الجمعة كالجماعات فمف باب أكلى أف يمنع المصاب بالعدكل مف 
دكل إلى ، كبجامع اإليذاء حيث تسرم العالحج كالعمرة ألنيما مظنة االختبلط الذم بو تنتقؿ العدكل

 . النفس كالنسؿ

كىذه بعض نصكص الفقياء الصريحة في سقكط الجماعات عف المجذكـ كاألبرص كمثميما غيرىما، 
 كمنع الصبلة مع الجماعة عمييما ما داما يؤذياف أك يعدياف.

( -الجمعة-قاؿ صاحب التاج كاإلكميؿ:")كعذر تركيا ..)أك جذاـه( ابف .كالجماعة شٌدة كحؿو فمطرو
 : عمى الجذماء الجمعة كال يمنعكف مف دخكؿ المسجد فييا خاٌصةن كلمٌسمطاف منعيـ مف غيرىا حبيبو

ف كثركا كليـ أف يجٌمعكا ظيرنا بغير أذافو  مف الٌصمكات كقالو مطٌرؼه كقاؿ سحنكف: ال جمعة عمييـ، كا 
بالٌناس ابف يكنس: ألٌف في حضكرىـ الجمعة إضرارنا  .في مكضعيـ كال يصٌمكف الجمعة مع الٌناس

غسؿ الجمعة عمى الٌناس، ألٌنيـ كانكا يأتكف إلييا مف أعماليـ فيؤذم  -عميو الٌسبلـ  -كأكجب 
ا بنتف أعراقيـ، فالجذاـ أشٌد، كمنعيـ يـك الجمعة أكلى الجتماع الٌناس، ككما جاز أف  بعضيـ بعضن

 .1الجمعة" يفٌرؽ بينو كبيف زكجتو إذا تجٌذـ كاف أحرل أف يفٌرؽ بينو كبيف الٌناس في
كنقؿ صاحب أسنى المطالب عف األسنكم أنو: )تكقؼ في الجذاـ كالبرص، قاؿ الزركشي: كالمتجو أنو 
، قاؿ كقد نقؿ القاضي عياض عف العمماء أف المجذـك  يعذر بيما ألف التأذم بيما أشد منو بأكؿ الثـك

                                                           
 .556-2/555صر خميؿ، ، التاج كاإلكميؿ لمختالمٌكاؽ - 1
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نما يتجو .. .كاألبرص يمنعاف مف المسجد كمف صبلة الجمعة كمف اختبلطيما بالناس قاؿ األسنكم: كا 
ال لـ يسقط عنو طمبيا لكراىة  جعؿ ىذه األمكر أعذاران لمف ال تتأتى لو إقامة الجماعة في بيتو كا 
ف قمنا إنيا سنة، قاؿ في المجمكع: كمعنى ككنيا أعذاران سقكط اإلثـ عمى قكؿ الفرض  االنفراد لمرجؿ كا 

كاب الجميكر عف خبر مسمـ )سأؿ أعمى النبي كالكراىة عمى قكؿ السنة ال حصكؿ فضميا كيكافقو ج
صمى ا عميو كسمـ أف يرخص لو في الصبلة ببيتو لككنو ال قائد لو فرخص لو فمما كلى دعاه فقاؿ: 

تمحقو  بأنو سأؿ ىؿ لو رخصة في الصبلة ببيتو منفردان  1ىؿ تسمع النداء فقاؿ: نعـ، قاؿ: فأجب(
 .2بفضيمة مف صمى جماعة فقيؿ: ال(

:)"ككذا مف بو برصه جذاـه يتأٌذل بو" في سياؽ مف يمنع مف حضكر المسجد احب كشاؼ القناعقاؿ ص
 .3قياسنا عمى أكؿ الٌثكـ كنحكه، بجامع األذل كيأتي في الٌتعزير منع الجذمى مف مخالطة األصٌحاء(

الحج مف راض المعدية كأفتكا بمنع المصابيف باألم ،أيضان  ىذه المسألةالمعاصركف العمماء  كقد بحث
، كلبياف كجية النظر القائمة كالضرار كالشارع قد نيى الضرر ،لممسمميف ان عنيـ؛ ألف فييا إضرار كالعمرة 

 بيذا الصدد. في فتاكييـ بالتحريـ أعرض بعض ما ذكره العمماء 

لمناس حيث أكجب  كثيفان  الحج مف المكاسـ الدينية التي تشيد اجتماعان ): 4يقكؿ الدكتكر محمد سعدم
ِٓ ٱۡعزَطَبَع ئ١ٌَِِۡٗ َٚ ﴿ا سبحانو كتعالى الحج عمى المستطيع قاؿ تعالى:  َِ ج١َِۡذ  ٌۡ ِ َػٍَٝ ٱٌَّٕبِط ِزحُّ ٱ ّلِلَّ

 ۚ كالمصاب بالمرض المعدم إف كانت العدكل محققة، كستنتقؿ لمغير، كستتسبب في ضرر ، 5﴾َعج١ِٗلا
، كعمى ىذا فإف المصاب بالمرض المعدم يسقط عنو 6ضرار باآلخريف، فالقاعدة الفقيية: ال ضرر كال

الحج؛ ألٌف تحقيؽ مصمحة المجتمع في السبلمة مف المرض مقدمة عمى مصمحتو في أداء فريضة 
 الحج، كقد سقط كجكب الحج عنو حتى يشفى، فإف شفاه ا بادر بالحج، فإف كاف مرضو ىذا مرضان 

 غيره سكاء أكانت الحجة حج الفريضة أك حج التطكع.كال شفاء منو فمو أف ينيب عنو  مزمنان 

                                                           
1
باب فضؿ صبلة الجماعة، كبياف الٌتشديد في الٌتخٌمؼ عنيا،  ،مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة -

 .653برقـ 

،  1/215زكريا بف محمد بف زكريا، زيف الديف أبك يحيى، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب،  ،األنصارم- 2
 الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

، 1/498البيكتى، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع،  - 3
 العممية. الناشر: دار الكتب

 الشرعي بشبكة إسبلـ أكف اليف، كعضك االتحاد العالمي لعمماء المسمميف.ىك: الباحث  الدكتكر محمد سعدم - 4
http://www.flyingway.com/vb/archive/index.php/t-. 

 .97سكرة آؿ عمراف، اآلية  - 5
6
 .55ضرار". كسبؽ تخريج الحديث صعمييا حديث النبي صمى ا عميو كسمـ:"ال ضرر كال ىذه القاعدة نص  -
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كعمى كلي األمر أف يسف مف القكانيف المانعة مف تأدية الحج لمثؿ ىذا المصاب، حتى ال يتسبب 
 .1(المصاب بالمرض المعدم مف إصابة الناس

 مف المعمكـ اآلف أٌف الدكؿ تعمؿ احتياطات لمنع العدكل في السفر، كذلؾ) :2يقكؿ عطية صقرك 
ذا لـ تكف ىناؾ  بالتطعيـ أك بكسائؿ أخرل، كمف عنده مرض معدو ستحكؿ السمطات دكف سفره، كا 
سمطات تقكـ باإلجراءات الصحية، فيؿ يجكز لو السفر ألداء الفريضة مع احتماؿ أف يصيب غيره 

 بالعدكل؟
عف إف كانت العدكل محققة أك يغمب عمى الظف حصكليا كاف ىذا المرض مسقطنا لكجكب الحج 
 .3المريض حتى يبرأ مف مرضو؛ ألف القاعدة الفقيية تقكؿ: درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح

كبخاصة أف المصمحة في الحج تعكد عمى الشخص نفسو أكثر مما تعكد عمى غيره، أما المفسدة 
فتصيب كثيريف غيره، كمع سقكط الحج عنو أرل أف مخاطرتو بالسفر عمى الرغـ مف الظف الغالب 

معدكل ممنكعة، إما عمى سبيؿ الكراىة أك التحريـ تبعنا لدرجة احتماؿ العدكل، كاألحاديث تحٌذر مف ل
قاؿ لرجؿ مجذكـ جاء  عميو كسمـ  صمى ا مسمـ أف النبيالتعرض لمعدكل كالتسبب فيو. ركل 

ذكـ فرارؾ مف " فٌر مف المج النبي صمى ا عميو كسمـ:كقاؿ  ،4" إٌنا قد بايعناؾ فارجع " :يبايعو
 .5األسد"

كمف أجؿ النيي عف الضرر كالضرار حٌرـ اإلسبلـ عمى حامؿ ميكركب المرض أف يخالط األصحاء، 
أك يتسبب في اإلصابة بالمرض بطريؽ مباشر أك غير مباشر، كلذلؾ حٌرـ البصاؽ في الطريؽ 

ما يرتاده الناس، كأمر بإبادة  كاألماكف العامة، كحٌرـ التبكؿ كالتبرز في مكارد المياه كمكاقع الظؿ ككؿ
 الحشرات كاليكاـ ككؿ ما يؤذم حتى لك كاف أثناء اإلحراـ.

 
أف عمر بف الخطاب ػ رضي ا عنو رأم امرأة مجذكمة  :"كمما يؤثر فيما يتصؿ بالسؤاؿ ما ركاه مالؾ

                                                           
 الحج كاألمراض الكبائية، دراسة شرعية: ،محمدمكقع أكف اليف: سعدم،  - 1
-06-2009-counsels/8466/69526-umrah-and-http://www.onislam.net/arabic/hajj

32.html-27-11%2021. 
 22كلد الشيخ عطية صقر في .عطية صقر رئيس لجنة الفتكل باألزىر سابقان كعضك بمجمع البحكث اإلسبلمية - 2

 9تكفى فى  .بقرية بينا بام، مركز الزقازيؽ. حفظ الشيخ القرآف الكريـ منذ أف كاف عمره تسع سنكات 1914نكفمبر 
 عاما: 92عف عمر يناىز  2006ديسمبر 

https://www.facebook.com/elromoz/posts/10735234939625. 
3
 .61ينظرص-
 .22سبؽ تخريجو ص - 4
 .22سبؽ تخريجو ص - 5
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بيا رجؿه بعد تطكؼ بالبيت فقاؿ ليا: يا أمة الٌمو ال تؤذم الٌناس لك جمست في بيتؾ! فجمست، فمٌر 
 .1"ذلؾ، فقاؿ ليا: إٌف اٌلذم كاف قد نياؾ قد مات فاخرجي، فقالت ما كنت ألطيعو حيِّا كأعصيو مٌيتنا

مكاطني دكلة أكغندا مف دخكؿ األراضي  2001كقد راعت السمطات السعكدية ىذا فمنعت في عاـ 
مف الدكؿ  الببلد، كما ألزمت عددان المقدسة ألداء مناسؾ الحج نتيجة انتشار مرض إيبكال القاتؿ في 

المكبكءة كفقا آلخر نشرات منظمة الصحة العالمية، بتقديـ شيادة تطعيـ ضد الحمى الصفراء سارية 
المفعكؿ، كشيادة أخرل تفيد بإبادة الحشرات كالبعكض عمى الطائرات القادمة مف ىذه الدكؿ، كتقديـ 

دة ال تقؿ عف عشرة أياـ كال تزيد عف ثبلث سنكات، ( بمA/C شيادة تطعيـ ضد الحمى الشككية )بمقاح
 كما يمنع حجاج ىذه الدكؿ مف جمب أم مكاد غذائية معيـ.

عمى أننا إذا افترضنا أنو بإمكاف السمطات المنظمة لفريضة الحج مف أخذ اإلجراءات كاالحتياطات 
في مكاف خاص بيـ في  كأف تعزليـ التي تمنع مف نقؿ العدكل مف المصابيف بيا لغيرىـ مف األصحاء

بيـ، كفي  خاصان  بيـ أك مكانان  خاصان  كأف تحدد ليـ كقتان  آمنان  كسعيان  ، كتكفر ليـ طكافان عرفة مثبلن 
الرمي ينيبكف عنيـ مف يرمي ليـ، فإذا كانت الحاؿ ىكذا فإف فريضة الحج ال تسقط عف المصاب 

 .2(بالمرض المعدم
حكـ ذىاب المريض )أفتى الدكتكر الشثرم حيث قاؿ:كبسقكط الحج كالعمرة عف المريض بالعدكل 

كذلؾ  ؛ج أك العمرةفنقكؿ مف كاف كذلؾ فإنو يمنع مف السفر إلى الح ،بمرض  معدو لمعمرة أك الحج
يعة قد نيت المسمـ ، كالشر بيذا في إلحاؽ الضرر باآلخريف فيككف آثمان  ، فيككف سببان لئبل يعدم غيره
بمرض معدو كقد رغب في الحج كالعمرة كبذؿ أسبابيما فترؾ الحج  ، كمف كاف مريضان عف إيذاء غيره

كالعمرة مراعاة لمحكـ الشرعي فإنو يكتب لو ثكاب كأجر الحج كامبلن بدكف نقصاف كذلؾ أف قاعدة 
رادتو فإنو حينئذ  الشريعة: أف مف أراد عمبلن صالحان كبذؿ أسبابو كمنع منو بمانع خارج عف قدرتو كا 

مبلن، كما قاؿ صمى ا عميو كسمـ " إذا مرض العبد أك سافر كتب لو ما كاف يؤديو يكتب لو األجر كا
ككما جاء في الحديث اآلخر أف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ لممجاىديف  ،3صحيحان مقيمان "

شركككـ  طعتـ كاديان إالالمسافريف معو إلى تبكؾ لما عادكا قاؿ " إف بالمدينة لرجاالن ما سرتـ مسيران كال ق
فمف أراد الحج كالعمرة كأصيب بمرض معدو فتركو  خكفان عمى إخكانو ، 4، حبسيـ العذر "في األجر

                                                           
 .48سبؽ تخريجو ص - 1
 مكقع أكف إسبلـ: منتدل الممتقى اإلسبلمي، الحج كاألمراض الكبائية دراسة شرعية: -2
 http://www.onislam.net/arabic/hajj-and-umrah-counsels. 
 .2996البخارم، الصحيح، كتاب الجياد كالسير، باب يكتب لممسافر مثؿ ما كاف يعمؿ في اإلقامة، برقـ  - 3
 .2839البخارم، الصحيح، كتاب الجياد كالسير، باب مف حبسو العذر عف الغزك، برقـ  - 4
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، ككتب لو أجر بقائو كأجر نيتو الصالحة في عدـ إلحاؽ الحج كالعمرة كامبلن إف شاء اكتب لو أجر 
 .1الضرر بإخكانو(
 .بالمرض المعديحكم النيابة في الحج عن المصاب  :المسألة الثانية
 كعمى ىذا تـ أف مف شركط الكجكب لمحج االستطاعة،  -رحميـ ا- 2صرح الفقياء

 :" كجممة ذلؾ أٌف الحٌج إٌنما يجب بخمس شرائط: اإلسبلـ، 3تفاؽ، يقكؿ ابف قدامواال
 .4كالعقؿ، كالبمكغ، كالحٌرٌية، كاالستطاعة. ال نعمـ في ىذا كٌمو اختبلفنا"

ۚ َٚ ﴿ الٌمو تعالى:كاستدلكا بقكؿ  ِٗ َعج١ِٗلا ِٓ ٱۡعزَطَبَع ئ١ٌَِۡ َِ ج١َِۡذ  ٌۡ ِ َػٍَٝ ٱٌَّٕبِط ِزحُّ ٱ  .5﴾ّلِلَّ
بحديث النبي صمى ا عميو كسمـ كفيو: أف رجبلن االستطاعة كقد فٌسر ىذه اآلية كثير مف أىؿ العمـ 

 .6قاؿ: "الٌزاد كالٌراحمة"قاـ إلى النبي صمى ا عميو كسمـ فقاؿ: يا رسكؿ الٌمو ما يكجب الحٌج؟ 
الحج إنما يجب عمى مف استطاع إليو سبيبلن بنٌص القرآف كالسنة ): 7يخ اإلسبلـ ابف تيميةقاؿ ش

جماع المسمميف، كمعنى قكلو: "المستفيضة كاستطاعة السبيؿ عند أبي عبد  ف استطاع إليو سبيبلن"م، كا 

                                                           
 الشثرم، أحكاـ فقيية تتعمؽ باألكبئة كاألمراض المعدية، بحث عمى شبكة اإلنترنت: - 1

http://www.alfeqh.com/montda/topic/26153-. 
 .3/442 ،. المكاؽ المالكي، لتاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ2/120الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  - 2

 -، المحقؽ: الشيخ عمي محمد معكض 4/7الماكردم،  أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب،الحاكم الكبير، 
ـ.  1999-ىػ  1419لبناف، الطبعة: األكلى،  –الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 

 .3/213ابف قدامو، المغني، 
عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي. فقيو محٌدث كلد ابف قدامو ىك:  - 3

بجماعيؿ، كىى قرية بجبؿ نابمس بفمسطيف. ثـ رحؿ إلى دمشؽ، كقرأ القرآف، كاف حجة في المذىب الحنبمي، برع كأفتى 
ؽ، كثير التبلكة لمقرآف، كثير الصياـ كالقياـ، قاؿ كناظر كتبحر في فنكف كثيرة، ككاف زاىدنا كرعنا متكاضعنا، حسف األخبل

ابف تيمية في حقو: ما دخؿ الشاـ بعد األكزاعي أفقو مف ابف قدامة، لو كتب كثيرة أشيرىا: المغني في شرح الخرقي في 
 ىػ. 620الفقو، تكفي 

 .3/213ابف قدامو، المغني،  - 4
 .97سكرة آؿ عمراف، اآلية  - 5
، 2896، عف ابف عباس رضي الٌمو عنيما، كرقـ 1897المناسؾ، باب ما يكجب الحج، برقـ ابف ماجو، كتاب  - 6

عف ابف عمر رضي الٌمو عنيما، كالترمذم عف ابف عمر، كتاب الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد كالراحمة، 
زادنا كراحمةن كجب عميو الحٌج.  ، كحسنو الترمذم، كقاؿ: كالعمؿ عميو عند أىؿ العمـ: أٌف الٌرجؿ إذا ممؾ813برقـ 

، كقاؿ األلباني أيضان 167/ 4كضعفو األلباني في ضعيؼ سنف ابف ماجو، كفي ضعيؼ الترمذم. كفي إركاء الغميؿ، 
 : )حسف لغيره(.1131عف حديث ابف عمر عند ابف ماجو برقـ  20/ 2في صحيح الترغيب كالترىيب، 

أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد ابف ابف تيمية ىك: تقي الديف أبك العباس  - 7
تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي. شيخ اإلسبلـ في زمانو كأبرز عممائو، فقيو أصكلي كمفتي كصاحب اآلثار الكبرل في 

ىربنا مف غزك التتار كاف مف ، كرحؿ إلى دمشؽ مع أسرتو ق661عاـ  عمـك الديف كالفكر اإلسبلمي. كلد بحٌراف بتركيا
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كجكد الماؿ، فمف كجد الماؿ كجب عميو الحج بنفسو الٌمو كأصحابو: ممؾ الزاد كالراحمة، فمناط الكجكب 
ف كاف قادران ببدنو  .1(...أك بنائبو، كمف لـ يجد الماؿ لـ يجب عميو الحج كا 

كاالستطاعة المشترطة: ممؾ الزاد كالراحمة، كبو قاؿ الحسف، كمجاىد، كسعيد بف ) :ويقول في المغني
سحاؽ، قاؿ الترمذم: كالعمؿ   .2(عميو عند أىؿ العمـجبير، كالشافعي، كا 

 
.. أما األكثركف الذيف فٌسركا االستطاعة بالزاد كالراحمة، فحجتيـ .)رحمو الٌمو تعالى:  3قاؿ الشنقيطي

 ،...بتفسير االستطاعة في اآلية: بالزاد كالراحمة -صمى ا عميو كسمـ  -األحاديث الكاردة عف النبي 
كقد ركم عنو ذلؾ مف حديث: ابف عمر، كمف حديث ابف عباس، كمف حديث أنس، كمف حديث 

 .4(...عائشة، كمف حديث جابر، كمف حديث عبد الٌمو بف عمرك بف العاص، كمف حديث ابف مسعكد
ذا كاف ذلؾ كذلؾ كاف مف قبؿ السمطات لمرضو، أك منع مف الحج  الذمفصاحب المرض المعدم  كا 

عمى فيك كجدت فيو شرائط كجكب الحٌج،  يمحؽ بجمكع المسمميف في الحج ان ضرر سبب ي لمحج ذىابو

                                                                                                                                                                                

أشد مفكرم اإلسبلـ نقدا لمفمسفة كعمـ الكبلـ، ذىب ابف تيمية إلى مصر فسجف بيا، كرجع إلى دمشؽ، كجاىد ضد 
التتار كحبسو السمطاف لفتكاه عف طبلؽ الثبلث، كتحرش بو عمماء دمشؽ عند السمطات ليكقعكا بو، فحبس ثانية في 

البمدة عمى بكرة أبييا تشيع جنازتو. تربك مصنفاتو عمى ثبلثمائة مجمد في عمـك قمعة دمشؽ كمات فييا. كخرجت 
اإلسبلـ المختمفة مف أىميا: اقتضاء الصراط المستقيـ في الرد عمى أىؿ الجحيـ؛ السياسة الشرعية في إصبلح الراعي 

كعة العربية العالمية ىػ. نقبل عف المكس728كالرعية؛ الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿ، تكفي رحمو ا 
http://www.mawsoah.net.   

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد ابف ابف تيميو،  - 1
، المحقؽ: د. صالح بف محمد الحسف، الناشر: 1/134تيمية الحراني، شرح العمدة في بياف مناسؾ الحج كالعمرة، 

 ـ. 1988 -ىػ  1409الرياض، الطبعة: األكلى،  –مكتبة الحرميف 
 .8/ 5ابف قدامو، المغني، - 2
الشنقيطي ىك: محمد األميف بف محمد المختار. عالـ كمحقؽ كمفسر. لو العديد مف الكتب. كلد في ببلد شنقيط  - 3

طمب العمـ في سف مبكرة فحفظ القرآف كدرس الفقو المالكي، ثـ رحؿ إلى الحج، كآثر  ،ىػ1325)مكريتانيا اآلف( سنة 
البقاء في المممكة العربية السعكدية، فدرس عمى شيكخيا كتتممذ عمى كثير مف عممائيا، تكلى التدريس في المعاىد 

اء كعضكنا في رابطة العالـ اإلسبلمي. ترؾ العممية كالكميات الشرعية في الرياض كالمدينة، ككاف ضمف ىيئة كبار العمم
عدة كتب أبرزىا تفسيره المشيكر أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف الذم كصؿ فيو إلى سكرة المجادلة، كأتمو فيما 
ي بعد تمميذه الشيخ عطية سالـ. كيعد تفسير الشنقيطي متميزنا في بابو، حيث أكدعو عمكمنا نافعة كمسائؿ محقٌقة. تكف

، رسالة ماجستير، 144ػ  1/76ىػ. الشيمي، أحمد سيد، الشنقيطي كمنيجو في التفسير، 1393الشنقيطي بمكة سنة 
 ـ.2001ىػ ػ 1422جامعة القاىرة،

 .المكتبة الشاممة .بكاسطةhttp://www.mawsoah.netنقبل عف المكسكعة العربية العالمية 
-4/310 ،الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف - 4

 مػػػػ. 1995 -ىػ  1415 :لبناف، عاـ النشر –دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت  :، الناشر311

http://www.mawsoah.net.بواسطة/
http://www.mawsoah.net.بواسطة/


61 

كبمعنى آخر ، ف مف العمماءياألكثر  حسب رأمككجدت االستطاعة عنده ف يعتبر مف المستطيعيذلؾ 
ؿ مف ينكب عنو ألداء الحج كبالتالي يجب عميو تككي أنو كجدت فيو شرائط كجكب الحٌج الخمسة

 عنو. ةكالعمر 
صاحبو بو كيمكف أف يتماثؿ كلو عبلج طبي  مف كاف مرضو بسيطان كليس خطيران   *مالحظة:
عميو أف يصبر حتى يبرأ كيستطيع كيحج بنفسو، كىؤالء ال  يشمميـ الجكاز بالتككيؿ فيذا بالشفاء 

نما نقصد ىنا   فاء.جى برؤه، كليس لمرضو سبيؿ لمعبلج كالشالمريض الذم ال ير بكاإلنابة في الحج، كا 
 يقول ابن قدامو في حق من كان مريضًا ووجدت فيو شرائط وجوب الحّج:

ا ال يستمسؾ عمى الٌراحمة، أقاـ مف يحٌج عنو كيعتمر، كقد ) ا ال يرجى برؤه، أك شيخن فإف كاف مريضن
ف عكفي، كجممة ذلؾ أٌف مف كجدت فيو شرائط كجكب الحٌج، ككاف عاجزنا عنو لمانعو  أجزأ عنو كا 

زكالو، كزمانةو، أك مرضو ال يرجى زكالو، أك كاف نضك الخمؽ، ال يقدر عمى الثٌبكت عمى كسو مف ؤ يم
الٌراحمة إاٌل بمشٌقةو غير محتممةو، كالٌشيخ الفاني، كمف كاف مثمو متى كجد مف ينكب عنو في الحٌج، 

 .1(كماالن يستنيبو بو، لزمو ذلؾ. كبيذا قاؿ أبك حنيفة، كالٌشافعيٌ 
ثـٌ مف لـ يجب عميو الحٌج بنفسو لعذرو كالمريض، كنحكه، كلو ماؿه ):لصنائعصاحب بدائع ايقول 

 .2(يمزمو أف يحٌج رجبلن عنو...
كالمستطيع بغيره اثناف )أحدىما( مف ال يقدر عمى الحٌج بنفسو لزمانةو أك ): في المجموع يقول النووي

 كبرو كلو ماؿه يدفعو إلى مف يحٌج عنو فيجب عميو فرض الحٌج ألٌنو يقدر عمى أداء 
 .3الحٌج بغيره كما يقدر عمى أدائو بنفسو فيمزمو فرض الحٌج"

مف خثعـ قالت: يا رسكؿ الٌمو إف فريضة  ابف عباس رضي الٌمو عنيما: أف امرأةبحديث كاستدؿ ىؤالء 
الٌمو عمى عباده في الحج أدركت أبي شيخان كبيران ال يستطيع أف يثبت عمى الراحمة أفأحج عنو؟ قاؿ: 

 .4"نعـ"، كذلؾ في حجة الكداع. كفي ركاية لمسمـ: "فحجي عنو"
 الحج ببدنو كمعو مف الماؿ ما يستطيع أف عف ال يمـز مف عجز  ان مف الجدير بالذكر أف مالك

كمف )لتفريع في فقو اإلماـ مالؾ: اينيب عنو غيره كمف عجز عنو ببدنو، حيث يقكؿ صاحب 

                                                           
 .222-3/221ابف قدامو، المغني،  - 1
 .2/124الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  - 2
 .7/93النككم، المجمكع،  - 3
، كمسمـ، كتاب الحج، 1854البخارم، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمف ال يستطيع الثبكت عمى الراحمة، برقـ  - 4

 .1334باب الحج عف العاجز لزمانةو كىرـو كنحكىما أك لممكت، برقـ 



62 

كلـ يستمسؾ عمى راحمتو سقط عنو فرضو، كلـ يمزمو أف يحٌج  ببدنو، -الحجأم  -عجز عنو
 1(مف مالو غيره عنو، كيكره لو أف يحج عنو غيره...

 
 .حكم اإلحصار بالمصاب بالمرض المعدي في الحج والعمرة :الثالثةالمسألة 

ًِٞۖ ﴿قاؿ الٌمو سبحانو كتعالى:  َٙۡذ
ٌۡ َٓ ٱ ِِ ب ٱۡعز١ََۡغَش  َّ ُۡ فَ ْۡ أُۡزِصۡشرُ ِ ، اإلحصار: المنع عف الكجو اٌلذم 2﴾فَا

ًِ ﴿يقصده، كمنو قكلو سبحانو كتعالى:  َٓ أُۡزِصُشْٚا فِٟ َعج١ِ فُمََشآَِٰء ٱٌَِّز٠ ٍۡ ٌِ ِ ، أم: أحصرىـ الجياد، 3﴾ٱّللَّ
ُۡ ﴿فمنعيـ الٌتصٌرؼ، كحصرتو أم: حبستو، كقكلو عٌز كجٌؿ:  ٱۡزُصُشُٚ٘ ، أم: احبسكىـ، يقاؿ لمف 4﴾َٚ

َٓ ﴿حبس في الٌسجف: حصر، كالحصير: الٌسجف، قاؿ الٌمو سبحانو كتعالى:  فِِش٠ َىَٰ ٍۡ ٌِ َُ َّ َٕب َخَٕٙ
ٍۡ َخَؼ َٚ

ا  6أم: سجننا. ، 5﴾َزِص١ش 
ذا أحـرك  فيؿ ىذا يعتبر مف الحاج بالحج أك قصد العمرة ثـ أصابو مرض مف األمراض المعدية  ا 

 مف اإلحراـ؟ محصران كيحؿيككف أسباب اإلحصار كبالتالي 
 في ىذه المسألة عمى قولين:العمم اختمف أىل 
، كالٌنخعٌي، كالٌثكرٌم،ابف مسعكدو ك كىك قكؿ  القول األول: كركاية عند  ةكبعض المالكي لحنفيةكا عطاءو

ف اإلحصار يككف مف العدٌك أك المرض أك الحبس أك الكسر أك العرج، كغيرىا مف إقالكا  أحمد:
ب ٱۡعز١ََۡغَش ﴿بعمكـ قكلو تعالى: المكانع مف إتماـ ما أحـر بو حقيقةن أك شرعنا، كاستدلكا  َّ ُۡ فَ ْۡ أُۡزِصۡشرُ ِ فَا

 ًِۖٞ َٙۡذ
ٌۡ َٓ ٱ يككف مف العدٌك يككف مف المرض كغيره، كالعبرة  ، كاإلحصار ىك المنع، كالمنع كما7﴾ِِ

 8.بعمكـ الٌمفظ ال بخصكص الٌسبب؛ إذ الحكـ يتبع الٌمفظ ال الٌسبب

                                                           
،  المحقؽ: 1/191ب، عبيد ا بف الحسيف بف الحسف أبك القاسـ، التفريع في فقو اإلماـ مالؾ بف أنس، ابف الجبٌل  - 1

 لبناف -سيد كسركم حسف، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
 ـ. 2007 -ىػ  1428الطبعة: األكلى، 

 .196سكرة البقرة، اآلية  - 2
 .273سكرة البقرة،اآلية  - 3
 .5، اآليةسكرة الٌتكبة -4
 .8سكرة اإلسراء، اآلية - 5
-، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط7/284البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء، تفسير البغكم،  - 6

 ـ.1983 -ىػ 1403دمشؽ، بيركت، الطبعة: الثانية،  -محمد زىير الشاكيش، الناشر: المكتب اإلسبلمي 
 .196سكرة البقرة، اآلية  - 7
. القرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد 2/175الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  - 8

ابف  ـ. 1994بيركت، الطبعة: األكلى،  -، مجمكعة محققيف، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي3/190الرحمف، الذخيرة، 
 .3/331قدامو، المغني، 
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؟  واستدلوا ك عف حبس المحـر ـٌ سممة، قاؿ:سألت الحٌجاج بف عمرو بما ركاه عبد الٌمو بف رافعو مكلى أ
: "مف كسر أك مرض أك عرج فقد حٌؿ، كعميو الحٌج -صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ  -فقاؿ: قاؿ رسكؿ الٌمو 

" قاؿ عكرمة: فحٌدثت بو ابف عٌباسو كأبا ىريرة، فقاال: صدؽ  .1مف قابؿو
 2ي: جاز لو أن يحّل بغير دٍم.وقولو حّل، أ 
 

 ، كالمشيكر عند 4، كالٌشافعيٌ 3مالؾه ك  ،عٌباسو ، كابف كىك قكؿ ابف عمر القول الثاني:
، 5الحنابمةمذىب  : كىؤالء قالكا أنو مف يتعٌذر عميو الكصكؿ إلى البيت بغير حصر العدٌك، مف مرضو

، أك ذىاب نفقةو، كنحكه، أٌنو ال يج  بذلؾ. كز لو الٌتحٌمؿأك عرجو
ًِٞۖ ﴿ بقكؿ ا تعالى: واستدلوا  َٙۡذ

ٌۡ َٓ ٱ ِِ ب ٱۡعز١ََۡغَش  َّ ُۡ فَ ْۡ أُۡزِصۡشرُ ِ قالكا نزلت في أصحاب رسكؿ  ،6﴾فَا
حيف أحصركا مف العدٌك، كفي آخر اآلية الٌشريفة دليؿه عميو، كىك قكلو  -صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ  -الٌمو 

ُۡ ﴿عٌز كجٌؿ:  ٕزُ ِِ ، كابف عمر كاألماف ، 7﴾فَاَِرآَٰ أَ رضي الٌمو  -مف العدٌك يككف، كركم عف ابف عٌباسو
. -عنيما    8أٌنيما قاال ال حصر إاٌل مف عدكٍّ
: مف كجييف -فإذا أمنتـ-أم  عف الٌتعٌمؽ بو فالجكاب):عف أدلة المخالفيف مجيبان  9الكاسانييقكؿ 

إذا زاؿ مرض اإلنساف أمف ٌف األمف كما يككف مف العدٌك يككف مف زكاؿ المرض؛ ألٌنو إأحدىما: 
 المكت منو أك أمف زيادة المرض.
                                                           

 .قاؿ األرنؤكط: )أسناده صحيح(.3078ابف ماجو، سنف ابف ماجو، باب المحصر، رقـ الحديث  - 1
 .2/175الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  - 2
 .3/190القرافي، الذخيرة،  - 3
كينسب إلى شافع  الشافعي ىك: محمد ابف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع القرشي بف عبد المطمب بف عبد مناؼ - 4

فيقاؿ لو الشافعي، أحد األئمة األربعة عند أىؿ السنة، كلد بمدينة غزة بفمسطيف، حفظ القرآف بيا في سف السابعة كحفظ مكطأ 
مالؾ في سف العاشرة. اختمط بقبائؿ ىذيؿ الذيف كانكا مف أفصح العرب فاستفاد منيـ كحفظ أشعارىـ كضرب بو المثؿ في 

فعي فقو مالؾ عمى يد مالؾ، كاف الشافعي إمامنا لو مذىبو المستقؿ كمنيجو الخاص بو، كقد انتشر مذىب الفصاحة. تمقى الشا
الشافعي في الحجاز كالعراؽ كمصر كالشاـ كفمسطيف كعدف كحضرمكت، كىك المذىب الغالب في إندكنيسيا كسريبلنكا كلدل 

 204كثيرة، أشيرىا كتاب األـ كالرسالة كغيرىا، تكفي رحمو ا سنة مسممي الفمبيف كجاكه كاليند الصينية كأستراليا، لو تصانيؼ 
 .27-6/26ىػ. الزركمي، األعبلـ، 

 .3/331ابف قدامو، المغني،  - 5
 .196البقرة، اآلية  - 6
 .196البقرة، اآلية  - - 7
 . 3/331.ابف قدامو، المغني، 2/315مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، الشربيني،  .3/190القرافي، الذخيرة،  - 8
ىك أبك بكرعبلء الديف بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي، منسكب إلى كاساف، كىي بمدة بالتركستاف خمؼ نير سيحكف،  - 9

تفقو عمى السمرقندم صاحب كتاب تحفة الفقياء، كقاـ بشرحو في كتاب بدائع الصنائع، فقاـ السمرقندم بتزكيجو ابنتو، مف 
ىػ، كدفف في حمب. القرشي، عبد القادر بف محمد بف نصر ا، 587انيفو: السمطاف المبيف في أصكؿ الديف، تكفي عاـ تص

 ، دكف طبعة كدكف تاريخ.4/25الجكاىر المضية في طبقات الحنفية،
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كاـ الزٌ " –ى الٌمو عميو كسٌمـ صمٌ  -ككذا بعض األمراض قد تككف أماننا مف البعض كما قاؿ الٌنبٌي: 
ٌف ىذا يدٌؿ عمى أٌف المحصر مف العدٌك مراده مف اآلية الٌشريفة، كىذا ال إ :كالثٌاني ،1أمافه مف الجذاـ"

، كابف عمر ينفي ككف  رضي الٌمو عنيما  -المحصر مف المرض مرادنا منيا، كما ركم عف ابف عٌباسو
ٌنو ال يرل نسخ الكتاب بالٌسٌنة، كقد ركم  - أٌنو إف ثبت فبل يجكز أف ينسخ بو مطمؽ الكتاب، كيؼ كا 

"عميو الحٌج مف مف كسر أك عرج فقد حٌؿ، ك قاؿ " -و عميو كسٌمـ صٌمى المٌ  -أٌف رسكؿ الٌمو  ، 2قابؿو
؛ ألٌنو لـ يؤذف لو بذلؾ شرعنا، كىك كقكؿ الٌنبٌي  ى الٌمو صمٌ  -كقكلو حٌؿ، أم: جاز لو أف يحٌؿ بغير دـو

، كمعناه: حٌؿ لو 3نا فقد أفطر الٌصائـ"إذا أقبؿ الٌميؿ مف ىينا كأدبر الٌنيار مف ىي" –عميو كسٌمـ 
صار محصرنا مف العدٌك، كمف خصالو الٌتحٌمؿ اإلفطار فكذا ىينا معناه حٌؿ لو أف يحٌؿ، كألٌنو إٌنما 

لمعننى ىك مكجكده في المرض كغيره، كىك الحاجة إلى الٌترفيو، كالتٌيسير لما يمحقو مف الٌضرر كالحرج 
 بإبقائو عمى اإلحراـ مٌدةن مديدةن.

بؿ أكلى؛ كالحاجة إلى الٌترفيو كالتٌيسير متحٌققةه في المريض كنحكه، فيتحٌقؽ اإلحصار، كيثبت مكجبو 
ألٌنو يممؾ دفع شٌر العدٌك عف نفسو بالقتاؿ فيدفع اإلحصار عف نفسو، كال يمكنو دفع المرض عف نفسو 

 .4(فمٌما جعؿ ذلؾ عذرنا فؤلف يجعؿ ىذا عذرنا أكلى، كالٌمو أعمـ
 :ترجيح

ْۡ ﴿ كلعؿ القكؿ األكؿ ىك األرجح كاألقرب إلى الصكاب بدليؿ أف اآلية الكريمة ِ ب ٱۡعز١ََۡغَش فَا َّ ُۡ فَ أُۡزِصۡشرُ

 ًِۖٞ َٙۡذ
ٌۡ َٓ ٱ يككف مف العدٌك كما أنو المنع لغة، مطمؽ جاءت عامة، ككما أف اإلحصار الذم ىك  5﴾ِِ
لممرض ىك أقرب مف حيث المغة، كىذا ما  يككف مف المرض كغيره، بؿ إف معنى اإلحصاركذلؾ 

                                                           
رسكؿ ا صٌمى الٌمو عف أنس بف مالؾو قاؿ: قاؿ لـ أجده بيذا المفظ، ككرد بمفظ شبيو لو عند البييقي في الشعب:  - 1

عميو كسٌمـ: " ال تكرىكا أربعةن فإٌنيا ألربعةو: ال تكرىكا الٌرمد , فإٌنو يقطع عركؽ العمى , كال تكرىكا الٌزكاـ , فإٌنو يقطع 
عركؽ الجذاـ , كال تكرىكا الٌسعاؿ فإٌنو يقطع عركؽ الفالج , كال تكرىكا الٌدماميؿ فإٌنو يقطع عركؽ البرص ". البييقي، 
أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى، شعب اإليماف، كتاب الجياد، فصؿ في ذكر ما في األكجاع كاألمراض 

، حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد، 9426كالمصيبات مف الكٌفارات، برقـ 
اليند، الناشر: مكتبة الرشد  –سمفية ببكمبام أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو: مختار أحمد الندكم، صاحب الدار ال

ـ.قاؿ  2003 -ىػ  1423لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند، الطبعة: األكلى، 
(.نفس المرجع.  المحقؽ: )ىذا إسناد غير قكمٍّ

 .66سبؽ تخريجو ص - 2
ىا ىنا، كأدبر الٌنيار مف ىا ىنا، كغربت الٌشمس فقد أفطر الٌصائـ"، ركاه البخارم كمسمـ بمفظ: "إذا أقبؿ الٌميؿ مف  - 3

، باب: متى يحٌؿ فطر الٌصائـ، رقـ الحديث  صحيح مسمـ،  ،.مسمـ1954البخارم، صحيح البخارم، كتاب الصـك
 .1100كتاب الصياـ، باب بياف كقت انقضاء الٌصـك كخركج الٌنيار، رقـ الحديث 

 .176-2/175ائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، بدائع الصن - 4
 .196سكرة البقرة، اآلية  - 5
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قالكا اإلحصار في )الحصر كاإلحصار:بينان الفرؽ بيف صرح بو صاحب الفركؽ المغكية حيث قاؿ م
الٌمغة منع بغير حبس كالحصر المنع بالحبس قاؿ الكسائب ما كاف مف المرض قيؿ فيو أحصر كقاؿ 
أبك عبيدة ما كاف مف مرض أك ذىاب نفقة قيؿ فيو أحصر كما كاف مف سجف أك حبس قيؿ فيو 

 . كا أعمـ.1(ا لفكات الحجحصر... فمعنى قكلو تعالى )فإف أحصرتـ( عرض لكـ شيء يككف سبب
 ويتفرع عن ىذه المسألة مسألة أخرى وىي ماذا يجب عمى المحصر بعد التحمل من إحرامو؟

 اختمؼ الفقياء في إيجاب اليدم عمى المحصر عمى النحك اآلتي:
تحمؿ مف إحرامو فعميو إذا الذم أحصر إلى أف الحاج  3كالشافعية 2الفقياء كالحنفية بعض*ذىب 
بقكلو كاستدلكا ، 4سكاءه كاف شرط عند اإلحراـ اإلحبلؿ بغير ذبحو عند اإلحصار، أك لـ يشترطاليدم 
ُۥ﴿ :تعالى ِسٍَّٗ َِ  ُٞ َٙۡذ

ٌۡ َٰٝ ٠َۡجٍَُغ ٱ ُۡ َززَّ ََل رَۡسٍِمُْٛا ُسُءَٚعُى اليدم محٌمو فيذبح،  حٌتى يبمغ"معناه: قالكا  5 ﴾َٚ
نيى عٌز كجٌؿ عف حمؽ الٌرأس قبؿ ذبح اليدم في محٌمو، كىك الحـر مف غير فصؿو بيف ما إذا كاف 
معو ىدمه كقت اإلحصار أـ ال، شرط المحصر عند اإلحراـ اإلحبلؿ عند اإلحصار أك لـ يشرط، 

فسخ اإلحراـ كالخركج منو قبؿ  فيجرم عمى إطبلقو، كألٌف شرع الٌتحٌمؿ ثبت بطريؽ الٌرخصة لما فيو مف
 .6"أكانو، فكاف ثبكتو بطريؽ الٌضركرة، كالٌضركرة تندفع بالٌتحٌمؿ باليدم، فبل يثبت الٌتحٌمؿ بدكنو

، حيث قاؿ صاحب البدائع:" فيذا ال يتحٌمؿ في الحـراليدم  اشترط ذبح 7كتجدر اإلشارة أف أبا حنيفة*
باليدم أك بثمنو ليشترم بو ىدينا فيذبح عنو، كما لـ يذبح ال إاٌل باليدم كىك: أف يبعث -أم المحصر–

 .8يحٌؿ"
                                                           

، حققو كعمؽ عميو: 1/115العسكرم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف، الفركؽ المغكية،  - 1
 مصر. –محمد إبراىيـ سميـ، الناشر: دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة 

 . 2/178كاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ال - 2
 .2/315الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج،  - 3
 . 2/178الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  - 4
 .196سكرة البقرة، اآلية  - 5
 .2/178الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  - 6
ىػ، كاف أبك حنيفة بالغ التديف 80أبك حنيفو ىك: اإلماـ األعظـ أبك حنيفة النعماف بف ثابت الفارسي، كلد في الككفة سنة  - 7

اف شديد التنسؾ عظيـ العبادة، صائمان بالنيار قائمان بالميؿ تاليان لكتاب ا، خاشعان دائبان في طاعة ا، قاـ الميؿ ثبلثيف سنة كك
ـ ديدنو كأنيسو، ككاف فقييان مستقبلن قد سمؾ في تفكيره مسمكان استقؿ بو كتعمؽ فيو، ككاف أشير فقياء الرأم،  قاؿ عنو القرآف الكري

أحد العمماء: "أقمت عمى أبي حنيفة خمس سنيف فما رأيت أطكؿ منو صمتان، فإذا سئؿ عف شيء مف الفقو تفتح كساؿ كالكادم 
تقى أبك حنيفة بكبار التابعيف كجالسيـ كدارسيـ كركل عنيـ كتمقى فقييـ، كاما تبلميذه فقد كاف كسمعت لو دكيان كجيارة بالكبلـ"، ال

ألبي حنيفة رضي ا عنو تبلميذ كثيركف، منيـ مف كاف يرحؿ إليو كيستمع أمدان ثـ يعكد إلى بمده بعد أف يأخذ طريقو كمنياجو، 
: "ىؤالء ستة كثبلثكف رجبلن منيـ ثمانية كعشركف يصمحكف لمقضاء، كستة كمنيـ مف الزمو. كقد قاؿ ىك في أصحابو الذيف الزمكه

( لميجرة.الزركمي، 150يصمحكف لمفتكل، كاثناف أبك يكسؼ كزفر يصمحاف لتأديب القضاة كأرباب الفتكل"،  تكفي رحمو ا سنة )
 .37-8/36األعبلـ، 

 .178-2/177الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  - 8
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إذا منعو مانع أك حبسو قاؿ أنو لمحج بمعنى اشترط عندما نكل بيف مف  1حنابمةالكفرؽ بعضيـ ك *
، 2ضباعة بنت الزبير ، كذلؾ لحديثىدمحابس فمحمو حيث حبسو ا، فإنو يحؿ مف ىذا اإلحراـ ببل 

النبي صمى ا عميو كسمـ فقاؿ ليا" لعٌمؾ أردت الحٌج؟ قالت: كالٌمو ال أجدني إاٌل  عميياحيف دخؿ 
كجعةن. فقاؿ ليا: حٌجي كاشترطي، كقكلي: الٌميـٌ محٌمي حيث حبستني"

أما إذا لـ يشترط ىذا الشرط ، 3
َّ ﴿امو، كعميو اليدم، لقكلو تعالى: فمو أف لو يتحمؿ مف إحر  ُۡ فَ ْۡ أُۡزِصۡشرُ ِ ًِٞۖ فَا َٙۡذ

ٌۡ َٓ ٱ ِِ   .4﴾ب ٱۡعز١ََۡغَش 
 .5كأٌنو إف كاف معو ىدمه نحره حيث حؿٌ  اليدم، إلى أنو ال يجب عمى المحصرالمالكية  *كذىب 

ًِٞۖ ﴿ :ؿ ا تعالىك قكاستدلكا ب َٙۡذ
ٌۡ َٓ ٱ ِِ ب ٱۡعز١ََۡغَش  َّ ُۡ فَ ْۡ أُۡزِصۡشرُ ِ ، فاآلية صريحة في أف عمى 6﴾فَا

كعف ابف عباس رضي ا عنيما، أٌف النبي صمى ا عميو محصر أف يذبح ما استيسر مف اليدم، ال
" قد أحصر رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ، فحمؽ رأسو، كجامع نساءه، كنحر ىديو، حٌتى كسمـ 

" ا قاببلن اعتمر عامن
7. 

ٌنما كاف ىدينا سيؽ ابتداءن، كجبيكأجاب المالكية عمى الم ، كا  ف لميدم أٌف ذلؾ اليدم لـ يكف ىدم تحٌمؿو
 8أٌف األصؿ ىك أف ال ىدم عميو إاٌل أف يقكـ الٌدليؿ.في إيجاب اليدم  المالكيةكحٌجة 

  .واهلل أعمم.فقتو لمدليؿ حديث ضباعة رضي ا عنيااكقكؿ الحنابمة ىك الراجح لمك  الترجيح:
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/332ابف قدامو، المغني،  - 1
ىي الصحابية ضباعة بنت الزبير بف عبد المطمب بف ىاشـ القرشية الياشمية ابنة عـ النبي صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ  - 2

زكج المقداد بف عمرك فكلدت لو عبدا ا ككريمة، قتؿ عبد ا يـك الجمؿ مع عائشة رضي ا عنيا. ركل عف 
. كابف 7/176. المجزرم، أسد الغابة، ق50، تكفيت سنة رجضباعة بف عباس، كجابر، كأنس، كعائشة، كعركة، كاألع

 .4/1874عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 
.مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب 5089البخارم، صحيح البخارم، كتاب االنكاح، باب األكفاء في الٌديف، رقـ الحديث  - 3

 .1207رقـ الحديث الحج، باب جكاز اشتراط المحـر الٌتحٌمؿ بعذر المرض كنحكه، 
 .196سكرة البقرة، اآلية  - 4
 .2/120ابف رشد الحفيد، بداية المجتيد كنياية المقتصد،  - 5
 .196سكرة البقرة، اآلية  - 6
 .1809البخارم، صحيح البخارم، كتاب الحج، باب إذا أحصر المعتمر، رقـ الحديث  - 7
 .2/121 ابف رشد الحفيد، بداية المجتيد كنياية المقتصد، - 8
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 التقصير لشعر الرأس في حق المصاب بالمرض المعدي. الحمق أو : حكم إيجابالثانيالمطمب 

 الحمؽ أك التقصير ليس مف أركاف الحج أك العمرة إنما ىك مف الكاجباتأف عمى نص أكثر أىؿ العمـ 
 فمف ترؾ الحمؽ أك التقصير فعميو دـ إال أف يككف لو عذر شرعي كلذلؾ. 1كىذا قكؿ جميكر أىؿ العمـ

في تأخير الحمؽ أك التقصير ىك: الشرعي فبل شىء عميو، كذكر أىؿ العمـ العذر كبذلؾ  في تأخيره
   .2(أف يككف في رأسو جركح ال يتمكف معيا مف الحمؽ أك التقصير فمو أف يؤخر حتى يبرأ)

اية عند ك كر  3ة*كمف الجدير بالذكر أف بعض أىؿ العمـ قيدكا التأخير إلى آخر أياـ التشريؽ كأبي حنيف
ال شيء عميو  :بعد أياـ التشريؽ، كقاؿ أخركفإذا أخر الحمؽ أك التقصير عميو الدـ  :، كقالكا4الحنابمة

ََل رَۡسٍِمُٛاْ ﴿ ؿ كقتو بقكلو عٌز مف قائؿ:ألف ا تعالى بٌيف أك  ؛-الحمؽ أك التقصير-سكل فعمو َٚ

ُۥ ِسٍَّٗ َِ  ُٞ َٙۡذ
ٌۡ َٰٝ ٠َۡجٍَُغ ٱ ُۡ َززَّ في المعتمد عند ك  6قكؿ بعض الحنفية، كلـ يبف آخر كقتو كىذا 5﴾ُسُءَٚعُى

  .7الحنابمة
كذلؾ لما قد يسببو ذلؾ مف  ؛فإنو مف كاف مصابان بمرض معدو يحـر عميو الحمؽ أك التقصيركعميو 

صابتيـ باألمراض المعدية الحمؽ أك التقصير مف شركط الحج خاصة أف ، ك إلحاؽ الضرر بالحجاج كا 
ره إلى كقت يأمف فيو مف جميكر أىؿ العمـ كما ذكرنا، فيجبر بالدـ إذا تركو، أك أنو يأخكالعمرة عند 

 .ثـ يفعمو انتقاؿ العدكل إلى اآلخريف
كلكف لما كانت معظـ "  :حكـ الحمؽ في حؽ المصاب بمرض معدو في  8المدحجي الدكتكريقكؿ 

_ ؛ألف ميكركب المرض الكبائي _ كاإليدز كالتياب الكبداألمراض المعدية تنتقؿ عف طريؽ الدـ 

                                                           
.، كعميش 2/140الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، خالؼ الشافعية الجميكر فقالكا أف الحمؽ أك التقصير مف أركاف الحج. - 1

بيركت الطبعة: بدكف  –، الناشر: دار الفكر 2/280المالكي، أبك عبد ا محمد بف أحمد بف محمد عميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، 
.كابف قدامو، المغني، 2/285. ك الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، 2/140ـ 1989ىػ/1409ة، تاريخ النشر:طبع
3/355. 
،  دار النشر: دار ابف الجكزم، الطبعة: 7/57العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع،  - 2

 ىػػ. 1428 - 1422األكلى، 
 .2/142الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/  - 3
 . بدكف طبعو كبدكف تاريخ.1/455زرزكر، سعاد،  فقو العبادات عمى المذىب الحنبمي،  - 4
 .196سكرة البقرة، اآلية - 5
 .2/142الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/  - 6
 . 1/455لحنبمي، زرزكر،  فقو العبادات عمى المذىب ا - 7
الدكتكراه مف كمية الشريعة   حاصؿ عمى درجة ـ،1975الدكتكر محمد بف ىائؿ بف غيبلف المدحجي مف اليمف، مكاليد ىك - 8

بالرياض، قسـ الفقو، بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية بدرجة امتياز، كبير مستشاريف شرعييف بمصرؼ الراجحي في 
الشرعية لمصرؼ الراجحي في ماليزيا، كعمؿ إمامان كخطيبان في كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ برأس الرياض، عضك في الييئة 

 الخيمة، كعمؿ أستاذان متعاكنان مع كمية الشريعة كالمغة العربية التابعة لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.
 .http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=10283 مكقع الممتقى الفقيي:
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مكجكد في دـ المصاب بو، كاف استعماؿ أدكات الحبلقة مف أكثر مف شخص مؤذنان بانتقاؿ ميكركبات 
التي يمكف أف تحصؿ أثناء ىذه األمراض ممف يحمميا إلى الشخص السميـ مف خبلؿ الخدكش 

أسو باستخداـ أدكات مؽ شعر ر أف يح يحـر عمى مف كاف مصابان بمرض معدو ، كبالتالي فإنو الحبلقة
صابتيـ باألمراض المعدية؛ كذلؾ لما قد يسببو ذلؾ مف إلحاؽ الضرر باحبلقة مشتركة ، كقد لحجاج كا 

نعـ قد يقاؿ بالكراىة فقط في حاؿ تعقيـ أدكات  ،1 "ال ضرر كال ضرار" :صمى ا عميو كسمـ–قاؿ 
فقد يصعب عمييـ تنظيؼ  ،رىاؽ ىؤالء الحبلقيفيشتد إ ،كلكف في الكاقع أنو مع كثرة الناس ،الحبلقة

لى فيما يظير فاألك  ،فيترككف التعقيـ لعدـ إدراكيـ األىمية الكبرل ليذا األمر ،أدكات الحبلقة كتعقيميا
 .2"، كا أعمـىك سد الباب مطمقان 

 
 المطمب الثالث: تعطيل الحج بسبب المرض المعدي.

نو إحيث  المعاصرة التي تحتاج إلى دراسة طبية فقيية معمقة، ةزلاالنالمسائؿ تعتبر ىذه المسألة مف 
ال بد مف استشارة أىؿ االختصاص مف األطباء الثقات كالجيات الطبية كأخذ آرائيـ قبؿ إصدار 

 سائؿ المستجدة.الفتاكل المناسبة لمثؿ ىذه الم
الحج المقبؿ بسبب " )إف مسألة إلغاء العمرة في رمضاف أك مكسـ  :3يقكؿ الدكتكر أحمد الريسكني

 .4إنفمكنزا الخنازير " يرجع القرار فييا إلى األطباء المسمميف المختصيف(
راسة عميقة كدقيقة مف قبؿ دكف دبإطبلؽ فتاكل فردية بإلغاء مكسـ الحج أك العمرة كال ينبغي التعجؿ 
 .، بؿ ال بد أف تككف عمى مستكل العالـ مف مجامع كىيئات فقييةأىؿ االختصاص

، بؿ اتخاذ الخطكات البلزمة -أم بإلغاء مكسـ الحج أك العمرة-ؿ الريسكني:)لكف ال ينبغي التعجؿيقك 
التي تبتدئ بتقرير، كتقدير األطباء المختصيف بشكؿ جماعي، كتنتيي بفتكل الفقياء، ثـ بتنفيذ 

 .5المسؤكليف السياسييف في البمداف المعنية، كخاصة المممكة العربية السعكدية(
أيضان: )إف منظمة المؤتمر اإلسبلمي، أك مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي مطالباف في ىذه الحالة كيقكؿ 

بتنظيـ لقاء لؤلطباء المسمميف مف عدد مف الدكؿ اإلسبلمية؛ ليتدارسكا الكضعية، كيقدركا االحتماالت، 

                                                           
 . 46 سبؽ تخريجو ص - 1
  النكازؿ في الحج: حمد بف ىائؿ، مستجدات الحج الفقيية، مالمدحجيمكقع الممتقى الفقيي:  - 2

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3725. 
المقاصد لمدراسات كالبحكث.الفقيو  الدكتكر أحمد الريسكني الخبير في مجمع الفقو اإلسبلمي. كرئيس مركزىك  - 3

 ./http://www.alislah.ma األصكلي، كىك أحد المشرفيف عمى مكسكعة القكاعد الفقيية.
 .http://www.raissouni.org/affdetail.asp?codelangue=6&info=300كني، أحمد: سريمكقع ال - 4
 .http://www.raissouni.org/affdetail.asp?codelangue=6&info=300كني: سريمكقع ال-5
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أم ىيئة فقيية تشٌكؿ كيصدركا تكصياتيـ، كبناء عمييا يقرر الفقياء في " مجمع الفقو اإلسبلمي "، أك 
 .1ليذا الغرض ما إذا كانت الضركرة تدعك إللغاء الشعيرتيف(

قبؿ دارسة ذلؾ مف أىؿ  ،أك العمرة باإللغاء ،لذلؾ نقكؿ ال يتعجمف أحد بالحكـ عمى مكسـ الحج
صدارىـ فتكل في المكضكع. ،االختصاص مف األطباء   2ثـ اعتماد عممائنا ذلؾ كا 

طباء الثقات كالجيات الطبية بأنو ال يكجد داعو إللغاء مكسـ الحج مف األكقد صرح أىؿ االختصاص 
 .بسبب األمراض المعدية كإنفمكنزا الخنازير كغيرىا

الحمد  ):اما نصيلمجمكعة مف العمماء فتكل  في شأف األمراض المعدية عامة جاء في مجمة المنار
الحج عدـ كجكد المرض العاـ في الببلد كحده.. لـ يذكر أحد مف األئمة مف شرائط كجكب أداء 

الحجازية؛ فكجكد شيء منيا فييا ال يمنع كجكب أدائو عمى المستطيع. كعمى ذلؾ ال يجكز المنع لمف 
  .كجكد ىذا المرض متى كاف مستطيعان  أراد الخركج لمحج مع

ذا لـ يعارضو كأٌما النيي عف اإلقداـ عمى األرض المكبكءة الكاردة في الحديث، فمحمكؿ عمى ما إ
ا فإٌف النيي عف الدخكؿ أك الخركج  أقكل؛ كأداء الفريضة، كما يستفاد ذلؾ مف كبلـ عممائنا. كأيضن

الدر المختار شرح تنكير تابع العتقاد الشخص الذم يريد الدخكؿ أك الخركج كما يفيده ما في 
ذا خرج مف بمدة بيا الطاعكف كىك الكباء العاـ)األبصار: كؿ شيء بقدر ا تعالى فبل فإف عمـ أف  -كا 

ف كاف عنده أنو لك خرج نجا كلك دخؿ ابتمي بو كره لو ذلؾ، فبل يدخؿ كال  بأس بأف يخرج كيدخؿ، كا 
 .3(يخرج

عمى أننا بإمكاننا أف نطبؽ في ىذه الحالة ما قمناه في اإلحصار بالحج مف أف الحاج إذا نكل عند بدء 
محمو حيث حبسو ا، فإٌنو يحؿ مف ىذا اإلحراـ ببل فدية، حجو أنو إذا منعو مانع أك حبسو حابس، ف

 أٌما إذا لـ يشترط فعميو أف يتحمؿ كأف يقدـ الفدية عمى رأم الجميكر.
يمنع مف أف تصدر السمطات  كلية الفردية لمف أراد الحج، عمى أننا ال نجد مانعان ىذا إذا نظرنا لممسؤ 

في حاؿ   المنظمة لمحج في المممكة العربية السعكدية قرارا بعزؿ أم منطقة أك منع أم حاج مف الحج
خطير مف شأنو أف ييدد سبلمة الحجاج كسيتسبب في نقؿ الكباء إلى بمداف العالـ  كجكد مرض معدو 

                                                           
 سكني: ريمكقع ال - 1

http://www.raissouni.org/affdetail.asp?codelangue=6&info=300. 
 .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179655ممتقى أىؿ الحديث:  - 2
، المحقؽ: عبد المنعـ 1/760الحصكفي،  محمد بف عمي، الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار،  - 3

 ـ.2002 -ىػ1423خميؿ إبراىيـ، الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى، 
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يـ حركة الحجيج داخؿ األراضي المقدسة تقع اإلسبلمي كغيرىا مف ببلد العالـ المختمفة، كذلؾ ألف تنظ
كاممة عمى السمطات المنظمة لمحج في المممكة كما أف مف الكاجبات التي تقع عمييا ضركرة اتخاذ 

 اإلجراءات البلزمة لتأميف سبلمة الحج كالحجيج.
ف سمطات لظنكف متكىمة فإنو أمر ال يقبؿ، عمى أ كأما الدعكل إلى إلغاء فريضة الحج بالكمية نظران 

كؿ دكلة عمييا أف تراقب مكانييا كأف تفرض الحجر الصحي عمى مف ظير عميو أعراض 
 .1"..المرض.
إنو ال مانع مف إنجاز مكسـ الحج )في شأف انفمكنزا الخنازير خاصة:  2الدكتكر حمدم السيدكيقكؿ 

الحٌجاج كالمعتمريف، ضركرة تقديـ السمطات السعكدية ضماناتو صحيةن بالحفاظ عمى كالعمرة، مع 
كأعرب عف استغرابو لمدعكات المطالبة بكقؼ مكسمي الحج كالعمرة، مؤكدنا أف العشرات يمكتكف في 
صابة عدد كبير منيـ بأمراض  األراضي المقدسة كٌؿ عاـ باإلنفمكنزا كغيرىا؛ نتيجة تقٌدـ األعمار، كا 

 .3(مزمنة كضعؼ مناعة
لغاء قد بحث المجمس األكركبمف جية أخرل فك  ي لئلفتاء كالبحكث ىذه المسألة بعنكاف: تأجيؿ العمرة كا 

تمقى المجمس استفتاءن بخصكص السفر جاء في القرار ما يمي: )الحج بسبب إنفمكنزا الخنازير، حيث 
ألداء مناسؾ الحج أك العمرة في ىذا العاـ في ضكء ما حدث أخيران مف انتشار أنفمكنزا الخنازير في 

قاـ المجمس باالتصاؿ  لعالـ، كرفع درجة التحذير مف الكباء إلى الدرجة السادسة، كقدالكثير مف بمداف ا
كليف في منظمة الصحة العالمية، فأفادكا أف ىذه الدرجات المشار إلييا ىي درجات لبلنتشار بالمسؤ 

ت الجغرافي، كال عبلقة ليا عمى اإلطبلؽ بدرجة الخطكرة، كقد أعمنت الدرجة السادسة ألف عدة حاال
كىي المفكضة  -مف المرض قد ظيرت في جميع قارات العالـ، كقد أكضحت المديرة العامة لممنظمة 

أف شدة المرض معتدلة، كال تزيد  -الكحيدة مف قبؿ دكؿ العالـ بتطبيؽ كتفسير المكائح الصحية الدكلية 

                                                           
 مكقع أكف اليف، ممتقى المنتدل اإلسبلمي، الحج كاألمراض الكبائية، دراسة شرعية: - 1
-06-2009-counsels/8466/69526-umrah-and-http://www.onislam.net/arabic/hajj 

32.html-27-02111%2. 
تخرج مف كمية الطب ثـ عيف في قسـ جراحة القمب كىك   ىك الدكتكر حمدم السيد،  نقيب األطباء المصرييف. - 2

مكسكعة .اآلف أستاذ جراحة القمب في كمية الطب جامعة عيف شمس. كعضك سابؽ بالمجنة العممية لترقية االساتذة
 /.https://ar.wikipedia.org/wiki كيكيبيديا:

:السيد، حمدم: - 3 -http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart-12 اإلسبلـ اليـك
116493.htm. 
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فمكنزا المكسمية قد دفعت عف شدة األنفمكنزا المكسمية المعيكدة. كلـ يحدث أبدان مف قبؿ أف أكبئة األن
 .. بتنفيذ.إلى منع أك تحديد الحج أك العمرة، عممان بأف حككمة المممكة العربية السعكدية قد تعيدت

الخطة المتكاممة لمكافحة الكباء، كباتخاذ االستعدادات لمنع كقكع المزيد مف الحاالت. كقد أصدرت 
لحج كالعمرة ليذا العاـ، كاحتفظت بحقيا باتخاذ كزارة الصحة في المممكة االشتراطات الصحية ألداء ا

 أم إجراءات احترازية إضافية.
كبناء عمى ما تقدـ، ال يرل المجمس مسكغان ألية فتكل يككف مفادىا تثبيط ىمـ مف يعقد العـز عمى 
أداء الحج أك العمرة ىذا العاـ. عمى أنو مف الضركرم عمى كؿ حاؿ اتخاذ التدابير الكاقية مف ىذا 
المرض كمف غيره مف األكبئة، كتتمخص ىذه التدابير بالدرجة األكلى في االمتناع عف العناؽ كالقببلت 
كالتقميؿ مف المصافحة ما أمكف، كغسؿ اليديف بعد كؿ مبلمسة لمريض، أك عقب تمكثيما، كستر 

ؿ األقنعة األنؼ كالفـ في حاؿ العطاس كالسعاؿ بمنديؿ كرقي، كاألفضؿ في أثناء التجمعات استعما
كالكمامات، مع االنتباه إلى تبديؿ ىذه األقنعة أك الكمامات مراران، كالتخمص منيا بطريقة صحية. كمف 
كسائؿ الكقاية أيضان االلتزاـ بالتكصيات الصادرة عف السمطات الصحية في السعكدية أك في البمداف 

اب األدكية البلزمة، عممان بأف التي ينتمي إلييا الحجاج كالمعتمركف، حكؿ أخذ المقاحات أك اصطح
ىذه التكصيات قد يتـ تخفيفيا أك تشديدىا بما يبلئـ الكضع الصحي السائد. كما يكصي المجمس 
بتأجيؿ القياـ بأداء ىذه المناسؾ لممسنيف كالمصابيف بأمراض مكىنة، أك المتعاطيف ألدكية تخفؼ مف 

 .1(ا مف قبؿ تخفيفان لمزحاـالمناعة، كما يكصي بذلؾ أكلئؾ الذيف حجكا أك اعتمرك 
كمف الجدير بالذكر كالمبلحظ أف بعض كسائؿ اإلعبلـ تيكؿ مف ىذا األمر, كيستغؿ بعض الحاقديف 

كمبلعب كرة القدـ،  -مع أف ىناؾ تجمعات كبيرة مماثمة  ،يف ذلؾ لمتنفير مف شعائر اإلسبلـكالمتربص
لتحذير كالتنفير مف تمؾ التجمعات، بؿ عمى كلـ نر، أك نسمع، مف أكلئؾ ا -كالميرجانات الغنائية 

 العكس مف ذلؾ، نرل التشجيع عمى الحضكر، كالمشاركة.
ف تعجب فعجب  حيث يفتكف بعدـ جكاز الذىاب إلى الحج ىذا العاـ بسبب  بعض العمماء، قكؿكا 

 ظيكر بضع حاالت في المممكة العربية السعكدية! ككانكا يشددكف أف النص النبكم في الطاعكف ال

                                                           
1 - :  .http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-115647.htm مكقع اإلسبلـ اليـك
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يقبؿ الجداؿ أنو منطبؽ عمى ىذه الحالة! كقد ظير المرض في كثير مف الدكؿ، كشفي كثير منيا، كلـ 
 1يصؿ األمر إلى إغبلؽ الدكؿ األبكاب عمى نفسيا.

)إذا قرر األطباء المسممكف أف ىناؾ احتماالت مرتفعة النتشار يمكف أف يقاؿ أنو*مف جية أخرل 
كالعمرة: فيتعيف حينئذ عمى جميع الدكؿ اإلسبلمية، كعمى المممكة العربية الكباء بكاسطة تجمع الحج، 

السعكدية عمى الخصكص، اتخاذ التدابير البلزمة لكقؼ ىذه التجمعات، كتعميقيا إلى حيف انجبلء ىذا 
مُ ﴿... إف ىذا اإلجراء ال غبار عميو، كعمى مشركعيتو، ككجكبو؛ ألف ا تعالى يقكؿ: الكباء ٍۡ ََل رُ ٛاْ َٚ

ٍَُىخِ  ۡٙ ُۡ ئٌَِٝ ٱٌزَّ في بمد  -أك الطاعكف  -كرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ: "إذا كاف الكباء  ،2﴾ثِأ٠َِۡذ٠ُى
ككذلؾ سيدنا عمر رضي ا عنو أكقؼ سير جيش بكاممو كاف يتجو  ،3منو كال تدخمكا إليو" فبل تخرجكا

 .4إلى الشاـ لما عمـ أف بيا كباء الطاعكف(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. مكقع http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179655 مكقع ممتقى أىؿ الحديث:- 1

 .http://www.islamqa.com"اإلسبلـ، سؤاؿ كجكاب"، المنجد، محمد صالح: 
 .195سكرة البقرة، اآلية  - 2
 .26سبؽ تخريجو ص - 3
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الفصل الثالث: األحكام الفقيية المترتبة عمى انتقال األمراض المعدية في أبواب الفقو 

 األخرى

 ويشتمل عمى ثالثة مباحث:

 المبحث األول: األحكام الفقيية المتعمقة بالنكاح.

 األحكام الفقيية المتعمقة بالجنايات.:المبحث الثاني

 .أحكام فقيية متفرقة:المبحث الثالث
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 المبحث األول: األحكام الفقيية المتعمقة بالنكاح.

  وفيو خمسة مطالب:

 المطمب األول: حكم زواج المصاب بمرض معٍد.

 حكم حمل المصابة بالمرض المعدي. :المطمب الثاني

 المطمب الثالث:حكم اجياض الجنين المصاب.

 حكم التفريق بين الزوجين لوجود المرض المعدي. :المطمب الرابع

رضاعو :المطمب الخامس  حكم حضانة الطفل من قبل المصاب بالعدوى وا 
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 المطمب األول: حكم زواج المصاب بمرض معٍد، وفيو مسألتان:

 (.إذا كان أحد الخاطبين ىو المصابالمسألة األولى: حكم زواجو من سميم بمعنى)
الزكاج نعمة مف نعـ ا تعالى أنعـ بيا عمى عباده، فيو الراحة كاليدكء، كالسكينة كاالطمئناف، كالسعادة 

يحمؿ بيف طياتو نظرات  ءبدءا حياتيما ببناء عش جميؿ ىادلكالسركر؛ ألنو يجمع بيف شخصيف 
البيت الذم يرجكه منيـ ليات ىذا ك مستقبمية جميمة مف التمتع بالزكاج، كالرزؽ باألكالد، كالقياـ بمسؤ 

 اإلسبلـ.
ذا كاف  االرتباط بيف بد مف الصدؽ كالكضكح في بداية  بلفاليدؼ مف الزكاج ساميان، ذلؾ كذلؾ ككاف كا 

َٓ ﴿ الخاطب كالمخطكبة لقكؿ ا تعالى: ِذل١ِ َغ ٱٌصََّٰ َِ ُوُْٛٔٛا  َٚ  َ ُْٕٛا ٱرَّمُْٛا ٱّللَّ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ أ٠َُّٙ
َٰٓ كقكلو صمى  ،1﴾٠ََٰ

ٌف الٌرجؿ ليصدؽ حٌتى يككف  ٌف البٌر ييدم إلى الجٌنة كا  ا عميو كسمـ:"إٌف الٌصدؽ ييدم إلى البٌر كا 
ٌف الٌرجؿ ليكذب حٌتى يكتب عند  ٌف الفجكر ييدم إلى الٌنار كا  ٌف الكذب ييدم إلى الفجكر كا  صٌديقنا كا 

 بما صاحبو منيما كؿ يصارح أف فبلبد منيا اجالزك  يريد مف إلى الخاطب يتقدـ فعندما، 2الٌمو كٌذابنا"
 بعد معيما ستككف نياإ حيث ؛كمعدية ممرضة كانت إذا كبخاصة ،األسقاـ أك األمراض مف يعانيو
 .الزكاج

، أك مرض كراثي يؤثر كبالتالي  عندما يقدـ الخاطب عمى الزكاج مف مخطكبتو كقد ابتمي بمرض معدو
فقد  الزكاجإال بعد  كؿ منيما ما يعانيو لآلخركلـ يبيف أك العكس ىي التي ابتميت، ما، سمبان عمى حياتي

في حرج عظيـ، كىذا يعتبر غشان كتدليسان، كقد حذر النبي صمى ا عميو كسمـ مف  نفسييما اأكقع
الغش كبٌيف أف مف يفعمو ليس عمى ىديو كسننو، قاؿ صمى ا عميو كسمـ: "... مف غٌش فميس 

ألف الطرؼ اآلخر لـ يكف صادقان في  ؛، كيؤثر ذلؾ سمبان عمى حياتيما، كيزداد الشقاؽ بينيما3مٌني"
 إيضاح أمره قبؿ الزكاج.

 
 ، 4كقد أكجب الشرع الحنيؼ عدـ اإلضرار بالنفس، في قكلو تعالى: "كال تمقكا بأيديكـ إلى الٌتيمكة"

ص مريض يقع عميو ضرر عظيـ يظؿ كعندما يفاجأ الطرؼ السميـ بيذا الكضع كأنو تزكج مف شخ
أثره في حياتو دائمان، كقد نيى الشرع الحنيؼ عف اإلضرار بالنفس كبالغير، قاؿ صمى ا عميو 

                                                           
 .119سكرة التكبة، اآلية  -1
البخارم، كتاب األدب، باب قكؿ ا تعالى:]يا أييا الذيف آمنكا اتقكا ا كككنكا مع الصادقيف[، رقـ - 2

 (.5629الحديث)
 (.147مسمـ، كتاب اإليماف، باب قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: مف غشنا فميس منا، رقـ الحديث)-3
 . 195سكرة البقرة، اآلية  -4
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، فكجب عمى الطرؼ المصاب إخبار الطرؼ السميـ بذلؾ قبؿ عقد النكاح 1كسمـ:"ال ضرر كال ضرار"
ختار االستمرار في اإلقداـ عمى الزكاج، أك حتى ينظر الطرؼ السميـ فيما يتعيف عميو فعمو، فإما أف ي

يفضؿ االبتعاد حفظان لنفسو مف الضرر كقد بيف النبي صمى ا عميو كسمـ في تكجييو ألحد الصحابة 
فقاؿ لو:"أنظرت إلييا؟" قاؿ: ال، قاؿ:"فاذىب فانظر  عندما جاءه يخبره بزكاجو مف امرأة مف األنصار،

 .2شيئنا"إلييا فإٌف في أعيف األنصار 
كىذا التكجيو في شيء ربما ال ييتـ بو أحد كلكف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أراد التنبيو إلى ضركرة 

 يككف أثره سمبيان في حياتيا. التأكد ممف يريد االرتباط بيا حتى ال يفاجأ بشيء بعد الزكاج بما
 حصكؿ األذل لمطرؼ في يتسببمرضان معديان  الخاطبيففكيؼ إذا كاف المرض الذم يحممو أم مف 

 3.السميـ كلمذرية التي تأتي منيما
 

ممف يحمؿ مرضان  أك زكاج ف أنيـ منعكا التزكيجكبلـ العمماء المتقدمي كالذم يظير كا أعمـ مف
  معديان.

نص عميو الفقياء القدامى مف منع الكلي مف تزكيج كليتو مف الزكاج برجؿ بو  ماقياسان عمى ذلؾ ك  
، كحؽ امتناع المرأة أيضان إذا دعاىا كلييا عمى ىذا -كىي مف األمراض المعدية-برص أك جذاـ

 الزكاج.
ف دعت المرأة كلييا إلى أف يزكجيا بمجذـك أك أبرص.. فيؿ لو أف  جاء في كتاب البيان ما نصو: )كا 

 تنع؟ فيو كجياف:يم
أحدىما: ليس لو أف يمتنع؛ ألف الخيار إنما يثبت ليا في النكاح؛ ألف النفس تعاؼ مف مباشرتيما، 

 كذلؾ نقص عمييا دكف الكلي، فيك كالمجبكب كالخصي.
كالثاني: لو أف يمتنع؛ ألف عمى الكلي عاران في ذلؾ، كربما أعداىا أك أعدل كلدىا فيمتحؽ العار بأىؿ 

 نسبيا.
 

ف دعاىا الكلي إلى تزكيجيا بمجذـك أك أبرص.. كاف ليا أف تمتنع؛ ألف عمييا في ذلؾ عاران  كا 
 .4كنقصان(

                                                           
 .47سبؽ تخريجو، ص  -1
 (.2552سمـ، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى كجو المرأة ككفييا لمف يريد أف يتزكجيا، رقـ الحديث)م-2
 ، جامعة القصيـ.30 -28الطيار، أثر األمراض المعدية في الفرقة بيف الزكجيف، ص  - 3
محقؽ: قاسـ محمد ، ال9/301العمراني، أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي،  - 4

 ـ.2000 -ىػ 1421جدة، الطبعة: األكلى،  –النكرم، الناشر: دار المنياج 
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ال يممؾ ]أم الكلي[منعيا]مف  :كفي األبرص كالمجذكـ كجياف؛ أحدىما)وجاء في المغني ما نصو:
لو منعيا؛ ألٌف عميو ضررنا  :الزكاج[؛ ألٌف الحٌؽ ليا، كالٌضرر عمييا، فأشبيا المجبكب كالعٌنيف. كالثٌاني

منو، فإٌنو يعٌير بو، كيخشى تعٌديو إلى الكلد، فأشبو الٌتزكيج بمف ال يكافئيا. كىذا مذىب الٌشافعٌي 
 . 1(كاألكلى أٌف لو منعيا في جميع الٌصكر؛ ألٌف عمييا فيو ضررنا دائمنا، كعارنا عمييا كعمى أىميا

ن رضيت ىي بذلك، وعمل ذلك منع تزويج أيضًا وقد رجح اإلمام أحمد  المرأة برجل معيب حتى وا 
ف رضيت الٌساعة تكرىو إذا دخمت عميو؛ ألٌف مف )بقولو: ، كا  قاؿ أحمد ما يعجبني أف يزٌكجيا بعٌنيفو

شأنيٌف الٌنكاح، كيعجبيٌف مف ذلؾ ما يعجبنا، كذلؾ ألٌف الٌضرر في ىذا دائـه، كالٌرضى غير مكثكؽو 
لٌتخٌمص إذا كانت عالمةن في ابتداء العقد، كرٌبما أفضى إلى الٌشقاؽ كالعداكة، بدكامو، كال يتمٌكف مف ا
 .   2فيتضٌرر كلٌييا كأىميا(

جاء في كتاب الفقو كالمسائؿ الطبية ما نصو:)ال يجكز لممريض بالمرض المعدم التزكيج أك التزكج 
ذا كاف المرض ميمكان ك  ال يتيسر التحفظ منو لمسالـ مف بالصحيح الغافؿ فإٌنو إضرار بو كىك كاضح،  كا 

الزكجيف ال يجكز لمسالـ إجابة المريض لمزكاج، بؿ لكٌؿ مصاحبة مؤدية إلى انتقاؿ المرض الميمؾ 
  .3إليو، النو مف االلقاء في التيمكة(

نو ال يجكز لمف يقدـ عمى الزكاج كبو مرض معد، أك مرض كراثي لو تأثير عمى مف إنقكؿ  من ىنا
 يكتـ ذلؾ المرض عف الطرؼ اآلخر.يعاشره، أف 

الزكاج مف سميـ كانتقؿ المرض إلى السميـ، ننظر فإف كاف  عمىإذا أقدـ مصاب بالعدكل ف كعميو
ذا لـ يكف  4المصاب عالمان بمرضو طبؽ عميو حد القصاص إذا مات الطرؼ المنقكؿ إليو المرض، كا 

عالمان كجب عميو الدية إذا مات الطرؼ المنقكؿ إليو المرض، كسيأتي تفصيؿ ذلؾ فيما بعد إف شاء 
 ا.

 .: إذا كان الخاطبان كالىما مصابًا بالعدوىالمسألة الثانية
قد تتكافؽ معو بأنيا  إمرأة لكي يخطبياإلى مرضان معديان تو اببيف جنيحمؿ خاطب لمزكاج قدـ قد يت

تحمؿ أيضان بيف جنباتيا مرضان معديان، كقد يصارح كؿ منيما صاحبو بأنو يحمؿ في جسده مرضان 
ذا كافؽ  كؿ منيما عمى الزكاج مف اآلخر فما ىك حكـ الشرع في ذلؾ؟ معديان، كا 

لزواج  أنيم منعوا مثل ىذا االذي يبدو واهلل أعمم ومن خالل النظر في كالم  الفقياء رحميم اهلل
منع الكلي مف تزكيج كليتو مف الزكاج برجؿ بو برص أك وذلك تخريجًا عمى ما نصوا عميو في مسألة 

                                                           
 .7/191ابف قدامو، المغني،  - 1
 .7/191ابف قدامو، المغني،  - 2
: 303المحيسني، محمد، الفقو كالمسائؿ طبية، ص - 3

http://books.rafed.net/view.php?type=c_fbook&b_id=1425&page=302 
 .107ص سيأتي إف شاء ا التفصيؿ في حد القصاص - 4
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كأيضان  ، كحؽ امتناع المرأة أيضان إذا دعاىا كلييا عمى ىذا الزكاج.-كىي مف األمراض المعدية-جذاـ
 عند كجكد البرص كالجذاـ. عمى ما نصكا عميو في مسألة التفريؽ بيف الزكجيف

ف دعاىا]أم المرأة[ الكلي إلى تزكيجيا بمجذـك أك أبرص.. كاف  جاء في كتاب البيان ما نصو: )... كا 
 .1ليا أف تمتنع؛ ألف عمييا في ذلؾ عاران كنقصان(

كفي األبرص كالمجذكـ كجياف؛ أحدىما: ال يممؾ ]أم الكلي[منعيا]مف )وجاء في المغني ما نصو:
الزكاج[؛ ألٌف الحٌؽ ليا، كالٌضرر عمييا، فأشبيا المجبكب كالعٌنيف. كالثٌاني: لو منعيا؛ ألٌف عميو ضررنا 
منو، فإٌنو يعٌير بو، كيخشى تعٌديو إلى الكلد، فأشبو الٌتزكيج بمف ال يكافئيا. كىذا مذىب الٌشافعٌي 

 . 2(ائمنا، كعارنا عمييا كعمى أىمياكاألكلى أٌف لو منعيا في جميع الٌصكر؛ ألٌف عمييا فيو ضررنا د
ن رضيت ىي بذلك، وعمل ذلك  وقد رجح اإلمام أحمد أيضًا منع تزويج المرأة برجل معيب حتى وا 

ف رضيت الٌساعة تكرىو إذا دخمت عميو؛ ألٌف مف )بقولو: ، كا  قاؿ أحمد ما يعجبني أف يزٌكجيا بعٌنيفو
لؾ ألٌف الٌضرر في ىذا دائـه، كالٌرضى غير مكثكؽو شأنيٌف الٌنكاح، كيعجبيٌف مف ذلؾ ما يعجبنا، كذ

بدكامو، كال يتمٌكف مف الٌتخٌمص إذا كانت عالمةن في ابتداء العقد، كرٌبما أفضى إلى الٌشقاؽ كالعداكة، 
 .   3فيتضٌرر كلٌييا كأىميا(

التزكج جاء في كتاب الفقو كالمسائؿ الطبية ما نصو:)ال يجكز لممريض بالمرض المعدم التزكيج أك 
ذا كاف المرض ميمكان كال يتيسر التحفظ منو لمسالـ مف  بالصحيح الغافؿ فإٌنو إضرار بو كىك كاضح،  كا 
الزكجيف ال يجكز لمسالـ إجابة المريض لمزكاج، بؿ لكٌؿ مصاحبة مؤدية إلى انتقاؿ المرض الميمؾ 

  .4إليو، النو مف االلقاء في التيمكة(
لحديث عف مسألة ترؾ الجمعة كالجماعات لمف أصيب بالبرص عند ا قاؿ صاحب التاج كاإلكميؿ

( -الجمعة-:")كعذر تركياكالجذاـ كقاؿ سحنكف: ال جمعة ... ..)أك جذاـه(.كالجماعة شٌدة كحؿو فمطرو
ف كثركا كليـ أف يجٌمعكا ظيرنا بغير أذافو في مكضعيـ كال يصٌمكف الجمعة مع الٌناس ابف  .عمييـ، كا 

غسؿ الجمعة عمى الٌناس،  -عميو الٌسبلـ  -يكنس: ألٌف في حضكرىـ الجمعة إضرارنا بالٌناس كأكجب 
ا بنتف أعراقيـ، فالجذاـ أشٌد، كمنعيـ يـك  ألٌنيـ كانكا يأتكف إلييا مف أعماليـ فيؤذم بعضيـ بعضن

                                                           
، المحقؽ: قاسـ محمد 9/301العمراني، أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي،  - 1

 ـ.2000 -ىػ 1421جدة، الطبعة: األكلى،  –النكرم، الناشر: دار المنياج 
 .7/191ابف قدامو، المغني،  - 2
 .7/191و، المغني، ابف قدام - 3
: 303المحيسني، محمد، الفقو كالمسائؿ طبية، ص - 4
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ٌذـ كاف أحرل أف يفٌرؽ بينو الجمعة أكلى الجتماع الٌناس، ككما جاز أف يفٌرؽ بينو كبيف زكجتو إذا تج
 .1(كبيف الٌناس في الجمعة

يمكن  -ما إذا كان الخاطبان كالىما مصابًا بالعدوىأي القول بعدم جواز زواج -وتأكيدًا ليذا القول 
 يمي: ماستدل أيضًا بأن ي
 لةدكاستدلكا بأقبؿ الزكاج  الفحص الطبيضركرة إجراء إلى  2ذىب كثير مف العمماء المعاصريف *

بتمي بأمراض معدية شديدة الخطكرة، كىذا يعني أنو إذا كجدكا مرضان مف ا ارتباطكذلؾ لمنع  ؛كثيرة
 يما فإنيـ ال يجيزكف ىذا الزكاج أك عمى األقؿ ال ينصحكف بو.يمعديان في أحدىما أك كم

مصابيف بالعدكل يحكؿ دكف تحقيؽ  فازكجكاف الإذا بيذه المكاصفات أم ك إف مثؿ ىذا الزكاج * 
 مقاصد الشريعة مف الزكاج.

تبعات مالية باىضة عمى الدكلة كاألفراد، كذلؾ إذا ما أيضان يترتب عمى زكاج المصابيف بالعدكل ك * 
كبالتالي فيـ بحاجة  ،المحتمؿ أف يككنكا مصابيف بالعدكلحيث مف  ،ىذا الزكاج إنجاب حصؿ مف 

يرىا مف االحتياجات الخاصة التي ال شؾ أنيا تزيد مف األعباء المالية كالبشرية إلى العبلج كالرعاية كغ
 3لمدكلة.

جكاز ىذا الزكاج يعكد بالمصمحة عمى المجتمع ككؿ، كذلؾ بمنع األسباب المؤدية إلى  * إف عدـ
ثبت ، كىذا ما جاءت السنة تقرره كتؤيده، فقد أك ما يسمى بالحجر الصحي انتشار األمراض المعدية

الطاعكف[ بأرضو فبل تقدمكا عميو،  :"إذا سمعتـ بو ] يعني ":عف النبي صمى ا عميو كسمـ أنو قاؿ
ذا كقع بأرضو كأنتـ بيا فبل تخرجكا فرارنا منو"  .4كا 

 
 
 

                                                           
، 556-2/555التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ،  ،المٌكاؽ، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم - 1

 .ـ1994-ىػ1416عة: األكلى، الناشر: دار الكتب العممية، الطب
منيـ الدكتكر محمد عمي البار كاألستاذ محمد شبير كاألستاذ عبدالرحمف الصابكني كغيرىـ.مؤلفاف:الطعيمات، -2

ىاني،كالزقيمي، عمي، األمراض المعدية كأثرىا في بعض الحقكؽ الزكجية، مؤتة لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية، المجمد 
 .2004، 4ع، ص التاسع عشر، العدد الراب

 .279الطعيمات،كالزقيمي،األمراض المعدية كأثرىا في بعض الحقكؽ الزكجية، ص  - 3
 .26سبؽ تخريجو ص  - 4
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كثبت عنو صمى ا عميو كسمـ انو قاؿ:" " ال عدكل، كال ىامة، كال صفر، كفٌر مف المجذكـ فرارؾ مف 
 1.2األسد "

أف ىذا الزكاج يؤدم إلى حرماف الطفؿ مف حقو في الحياة حيث أنو إذا كلد مصابان بالعدكل عاش * 
 3حياة مأساكية كربما مات.

 
* خطكرة زكاج مصابيف بنفس العدكل، خاصة أف الفيركس قد تتغير نكعيتو داخؿ جسـ المصاب 

 4بالعدكل، كما أف تكرار العدكل تسبب تطكر العدكل إلى مرض أخطر.
ذىب بعض الباحثيف إلى جكاز ىذا الزكاج مع كضع ضكابط لمزكجيف المصابيف كذلؾ  من جية أخرى

إذا أقر األطباء المختصكف بيذه األمراض عف طريؽ لجنة مككنة منيـ أف ىذه األمراض الغالب فييا 
يمكف لمزكجيف أنيا ال أثر ليا عمى الزكاج سمبان عمى الطرفيف، أك أف إيجابياتو أكثر، ففي ىذه الحالة 

المصابيف اإلقداـ عمى الزكاج، كلما كاف اليدؼ مف منع الزكاج ىك عدـ اتصاؿ شخص مريض 
بمرض معدو بشخص آخر سميـ لئبل يتـ انتقاؿ العدكل إليو، فينا إذا كاف الزكجاف مصابيف بنفس 

 األمراض كلك كانت معدية فينا ينتفي المنع مف الزكاج. 
ذا كاف مف الممكف عبلج ا لزكجيف قبؿ الزكاج مف ىذه األمراض، كتحصينيما بالعبلج المناسب فيذا كا 

ف كاف المرض ال يرجى معو عبلج لمزكجيف فينا النكاح بينيما ال بأس بو إذا تـ عف  أكلى كأفضؿ، كا 
رضا الطرفيف، كلكف ىذا الزكاج ال يتـ أيضان إال بعد أخذ رأم المختصيف مف الناحية الطبية عف مدل 

 5الزكاج عمى الطرفيف، كأثره في حياتيما، كما ينتج عنيما مف ذرية. تأثير ىذا
 األدلة:

 :6مف ذلؾ كقد استدؿ مف قاؿ بالجكاز ببعض األدلة العقمية

                                                           
. البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف، السنف الكبرل، 5707البخارم، الصحيح، كتاب الطب، باب الجذاـ، برقـ  - 1

يجعؿ ا تعالى بمشيئتو مخالطتو إٌياه سببنا لمرضو، رقـ الحديث كتاب النكاح، باب ال يكرد ممرض عمى مصحٍّ فقد 
 -ىػ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –، المحقؽ: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 14246
 ـ. 2003

كالدراسات اإلسبلمية، الطعيمات، كالزقيمي، األمراض المعدية كأثرىا في بعض الحقكؽ الزكجية، مؤتة لمبحكث - 2
 .2004، 279المجمد التاسع عشر، العدد الرابع، ص 

 .9/2169البار، اإليدز كمشاكمو االجتماعية كالفقيية، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد التاسع،  - 3
 (.9/2085الجندم، أحمد رجائي، الممخص، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد التاسع )-4
البار، محمد عمي، اإليدز كمشاكمو االجتماعية كالفقيية، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد التاسع،  - 5
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أف كؿ كاحد منيما مصاب بنفس المرض، أك قريبان منو، كأف كبل منيما سيتحمؿ ىذا الببلء ما داـ  *
 أنيما مشتركاف فيو، كأنو ال حاجة إلى كتماف ذلؾ بينيما.

أف ذلؾ ليس فيو ظمـ كال ضرر كال غش كال تدليس، فاألمر بينيما كاضح، ككبلىما يتحمؿ تبعات * 
 كاج.ذلؾ ما داما متفقيف عمى الز 

أف ىذا الببلء قد نزؿ بيما، كككنيما يتمتعاف معان بحياة زكجية بعيدان عف الكقكع في الحراـ أكلى  *
 ليما كلممجتمع مف حكليما، لئبل يزداد إثميما كظمميما لممجتمع، كنشر أمراضيما فيو.

 
 :1صحاب ىذا الرأيأالتي اقترحيا  ومن تمك الضوابط *

أف يككف بكاسطة بعض األدكات الطبية الحديثة التي تمنع كصكؿ العدكل، كخاصة في األمراض  أواًل:
 الخطرة مثؿ اإليدز كغيره.

االستمرار في تمقي العبلج كمتابعة األطباء المختصيف، لتككف ىناؾ ثمرة مرجكة في الشفاء مف  ثانيًا:
 ىذه األمراض أك إضعاؼ كجكدىا.

نجاب، كخاصة لمرضى اإليدز، كأما األمراض األخرل، فينظر مف الناحية الحرص عمى منع اإل ثالثًا:
الطبية، إذا كاف الجنيف ال يتأثر بيا فينا يجكز ليما اإلنجاب مع كضع الضكابط الصحية التي تساعد 
عمى الحفاظ عمى الجنيف مف ىذه األمراض، كأما إف كاف الجنيف يتأثر بمثؿ ىذه األمراض فاألكلى 

حرصان عمى عدـ كجكد أكالد مصابيف بنفس األمراض، أك التسبب في اإلعاقة الجسدية عدـ اإلنجاب 
 أك الذىنية ليـ.

 
 ل المصابة بالمرض المعدي.محكم ح :المطمب الثاني

ما مف شؾ أف ىذه المسألة مف األىمية بمكاف، ال سيما كأف الحمؿ كاإلنجاب ىك المككف لؤلسرة 
يكلد فيو الصغير كيتربى فيو منذ نعكمة أظفاره، كينشأ مف أكؿ المجتمع الصغير الذم ) كحيث ىي

عيده بالحياة في أحضانيا، ينطبع بطابعيا كيرل األشياء بعينيا، كيتعرؼ عمييا عف طريؽ ميكلو 
 كاتجاىاتو كما لو مف إيحاء حيف يستحسف ما يراه حسنان أك يستقبح ما يراه قبيحان.

ذا كانت األسرة التي تعتبر ىي الينبكع األكؿ التي تمد األمة بالرجاؿ كالنساء، إذا كاف ىذا الينبكع  كا 
طيبان صافيان خاليان مف الشكائب المفسدة، كاف إمداده خيران عمى األمة، كزادان ليا مف األفراد الصالحيف 

كمصادر سعادة، عاة فضيمة، الطيبيف الذيف يصبحكف في مجتمعيا لبنات قكية، كحمقات تعاكف، كد
ذا كاف ىذا الينبكع مشكبان بالشكائب قائمان عمى الفكضى كاإلىماؿ فإف إمداده يككف شران عمى األمة،  كا 

جٍََُذ ٱٌط١َُِّّت ٠َۡخُشُج َٔجَبرُُٗۥ ﴿ كخطران عمى مقكماتيا، كنكدان ككباالن عمييا، كصدؽ ا تعالى ذكره إذ يقكؿ: ٌۡ ٱ َٚ
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ِٗۖۦً  ِْ َسثِّ ٱٌَِّزٞ َخجَُث ََل ٠َۡخُشُج ئَِلَّ َِٔىذا  ثِاِۡر ، فإذا تـ اختيار المرأة الصالحة الطيبة السميمة مف األمراض 1﴾اۚ َٚ
 كاألسقاـ خرجت الذرية طيبة بإذف ربيا، كانتفعت بيا األسرة كالمجتمع، كالعكس صحيح.

لمبشرية، فيي طريقيا إلى الدكاـ كالتكاثر، كلذا ينبغي أف يككف التكجيو  كمف ىنا يتبيف لنا أىمية النسؿ
بما يتعمؽ بمنع الحمؿ ليس عمى اإلطبلؽ كال بد أف يحصر في نطاؽ ضيؽ، كظركؼ خاصة؛ رغبة 
في تكاثر النسؿ، كرفعان لمحرج عف الزكجيف، لكف متى كاف المكلكد مآلو العناء كالتعب في حياتو، كفي 

ا يظير ألىؿ االختصاص، كاف البد مف النظر إلى المصمحة الراجحة لكجكده مف عدمو، مستقبمو فيم
كمف ىنا حتى يككف الرأم الشرعي مبنيان عمى الحقيقة الكاضحة التي تمكنو مف البت في ىذا األمر 

صدار الحكـ الشرعي المناسب لو كاف مف الضركرم االستماع إلى الرأم الطبي مف ىذه المسألة   2.(كا 
 حمل المصابة بالمرض المعدي فيو كاآلتي.ما ما يتعمؽ بحكـ أ

 أواًل: الرأي الطبي في حمل الزوجة المصابة:

 حيث يتمخص كبلـ أف الحمؿ ىك أحد أسباب انتقاؿ المرض المعدم مف األـ إلى الجنيف، 3بينا سابقان 
ممكثان بإحدل األمراض  بأف الجنيف يتغذل مف دـ األـ عبر المشيمة كبالتالي إذا كاف دميااألطباء 

ف لـ يصالمعدية فمف المحتمؿ أف يصاب الجنيف ب ب مف الدـ فاالحتماؿ كارد كذلؾ أف العدكل، كا 
ف كتب لو النجاة مف العدكل مف ىذيف  يصاب عند كالدتو مف السكائؿ كالدماء أثناء الكالدة، كا 

رضاعيا لو كفيؿ بحصكؿ العدكل كانتقاليا  .االحتماليف فحضانة األـ كا 

:)باإلضافة إلى األطفاؿ الذيف يصابكف بمرض اإليدز نتيجة نقؿ جاء في كتاب اإليدز كباء العصر *
الدـ أك محتكياتو بسبب مرض الييمكفيميا )الناعكرية( فإف ىناؾ عددان مف األطفاؿ يصابكف بمرض 

 .4اإليدز نتيجة انتقاؿ الفيركس مف أحد األبكيف إلى الطفؿ(
ف كانت كارده لكنيا نسبة قميمة.كلكف نسبة انتقاؿ   الفيركس إلى الحمؿ كا 

% أثناء الكالدة؛ ألف 30-20%  أثناء الحمؿ كمف 10قاؿ بعضيـ: )أف نسبة انتقاؿ المرض تككف  
 .5(اإلفرازات ناقمة لمجرثكـ
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شارة إلى أف نسبة إصابة الجنيف بالعدكل تتفاكت حسب تمقي األـ العبلج أك عدـ تمقييا *كتجدر اإل
تحمؿ كىي مصابة سب الطريقة التي تمت بيا الكالدة، فتصؿ نسبة إصابة الجنيف لؤلـ التي كح

بالمرض المعدم، ثـ تمد كالدة طبيعية، ثـ تقكـ بإرضاع مكلكدىا، كال تستخدـ العبلج المضاد 
، في حيف تنخفض نسبة اإلصابة لمجنيف %45 -13لمفيركس، في ىذه الحالة تككف نسبة اإلصابة 

النسبة إلى نصؼ النسبة تستخدـ العبلج، ثـ تضع بعممية قيصرية، تنخفض  المصابة التي ال مف األـ
تستخدـ العبلج الفعاؿ، التي  األـ المصابةالسابقة تقريبان، كتقؿ نسبة اإلصابة لمجنيف بشكؿ كبير مف 

أقؿ النسبة  حيث تككفكمية الفيركس في الدـ أقؿ مف الحد األدنى لجياز التحميؿ، الذم بدكره يقمؿ 
 1.% أك أقؿ8%، سكاء كانت الكالدة طبيعية أك قيصرية مع منع الرضاع منيا، كقيؿ: إلى نسبة 2مف 

 
 ًا: الرأي الشرعي في حمل الزوجة المصابة:ثاني

 صركف في ىذه المسألة عمى قكليف:ااختمؼ العمماء المع
بؿ كيجب أف تتخذ الكسائؿ مف الحمؿ كاإلنجاب،  منع المرأة المصابة بمرض معد القول األول:

 .كاالحتياطات البلزمة التي تمنعيا
 بما يمي: واستدلوا

، ركل البخارم يـ النبي صمى ا عميو كسمـكلـ ينييعزلكف  -رضي ا عنيـ-كاف الصحابة -
، قاؿ: "كٌنا نعزؿ عمى عيد الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ كالقرآف ينزؿ"كمسمـ   2.عف جابرو

تؤيده قكاعد اإلسبلـ الكمية كما اشتممت عميو مف أف دفع المضار مقدـ عمى جمب  )كىذا القكؿ -
  .3المصالح إذا تساكت فكيؼ إذا رجحت المفاسد عمى المصالح(

 منيا:كثيرة كأضرار يترتب عميو مفاسد لممصابة الحمؿ  حصكؿ -
أف األمراض المعدية الخطرة تنتقؿ مف األـ المصابة إلى جنينيا، كذلؾ عبر المشيمة أثناء  أواًل:

% تقريبان، كأثناء 30% تقريبان، كعند الكالدة كنسبة اإلصابة بو كما بعده 10الحمؿ، كتبمغ نسبة ذلؾ 
 الرضاع أك المخالطة.

                                                           
 .52 -51الطيار، أثر األمراض المعدية في الفرقة بيف الزكجيف، ص  - 1
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ٖٓ ﴿: أف المرأة ضعيفة الخمؽ، كالحمؿ يزيدىا كىنان عمى كىف ثانيًا: ۡ٘ َٚ  َٰٝ ٕ ب َػٍَ ۡ٘ َٚ ُٗۥ  ُِّ ٍَۡزُٗ أُ َّ ، ىذا 1﴾َز
كىي معافاة سميمة، فكيؼ كقد أصابيا مرض خطير مف األمراض المعدية، فسكؼ تمـ بيا العاىات 

 زامان عمييا تجنب الحمؿ مع مثؿ ىذه األمراض.مف كؿ جانب، كلذلؾ كاف ل
بؤس نفسيا، كبؤس طفميا المصاب، أك حتى عمى فرض سبلمتو  :سيجتمع عمييا بؤساف ثالثًا:

 فسيككف عمييا عناءن كنكدان.
 عدـ قدرتيا عمى رعاية طفميا إذا اشتد بيا المرض فبل تستطيع أف تقكـ بشؤكنو. رابعًا:
أف إصابة الحمؿ أمر يغمب عمى الظف حصكلو كليس كىمان متكقعان، كاألحكاـ مبناىا عمى غمبة :خامساً 
 ، ككثير مف مسائؿ الديف كذلؾ إذ اليقيف عزيز.الظف

 جناية األـ عمى كلدىا في تحميمو مرضان عضاالن يعيش بعده في شقاء كحزف. سادسًا:
قكاعد الشريعة جاءت بدفع المفاسد، كأنو متى اجتمع في الشيء مفسدة كمصمحة فتكافأتا أك  :سابعاً 

بيذا المرض ػ فإف درء المفاسد مقدـ عمى جمب كانت المفسدة أعظـ ػ كما ىك الحاؿ في حمؿ األـ  
 المصالح.

أف الحمؿ مف جممة العكامؿ التي تقصر مرحمة كمكف المرض، كتسارع بظيكره كىذا الشؾ أنو :ثامناً 
 أمر عضاؿ يؤدم إلى تدىكر صحتو.

لمرأة تحمؿ اآلثار المترتبة كىي كجكد الكثير مف األطفاؿ المصابيف الذيف فقدكا أمياتيـ، فككف ا :تاسعاً 
 2ثـ يصبح طفميا إما مصابان أك يتيمان، أككمييما فيذا مما يؤدم إلى ضياع األكالد.

 
 القول الثاني:جواز حمل المرأة المصابة بالعدوى مع وجود ضوابط:

إلى جكاز الحمؿ لممرأة المصابة مع كجكد  3الدكتكر عبدا الطياربعض الباحثيف منيـ ذىب 
جنكحو إلى القكؿ بالجكاز إلى التقدـ الكبير في االعبلج الفعاؿ لغالبية األمراض سبب ككجو الضكابط، 

 %.2%، بؿ إلى 8المعدية الذم يخفض نسبة اإلصابة إلى أقؿ مف 
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الرأم قبؿ -منع الزكاج-كعمى الرغـ مف قكة ىذا )كمف المناسب في ىذا المقاـ نقؿ كبلمو حيث يقكؿ:
المعدية، إال أف ىناؾ عكامؿ جديدة ظيرت لمكافحة ىذه الحصكؿ عمى الدكاء لغالب األمراض 

%، كما 2%، بؿ إلى 8األمراض كىي كجكد العبلج الفعاؿ الذم يخفض نسبة اإلصابة إلى أقؿ مف 
 سبقت اإلشارة إليو في الرأم الطبي.

 كعمى ذلؾ فما داـ أىؿ االختصاص مف األطباء تكصمكا إلى ىذه النتيجة، كىي مناسبة جدان، كانخفض
معيا معدؿ احتماؿ إصابة الجنيف إلى نسبة ضئيمة لذلؾ فالذم أراه في ىذه المسألة جكاز الحمؿ لممرأة 

 المصابة مع كجكد الضكابط التالية:
 التي ترغب في الحمؿ، العبلج بانتظاـ. ،استخداـ المرأة المصابة (1)
ج، كمدل استجابة الفيركس المتابعة مف قبؿ الطبيب المختص في مدل انتظاميا باستخداـ العبل (2)

 لمعبلج أيضان.
( أف يككف المرض لدل المرأة في مراحمو األكلى، أك يأذف الطبيب كينصح بالحمؿ في تمؾ 3)

 المرحمة.
 أف تتابع مع الطبيب جميع التكصيات المكجية إلييا متى كانت راغبة في الحمؿ. (4)
 غمبة الظف في عدـ إصابة الجنيف بالمرض.( 5)

ذا كانت الزكجة سميمة كالزكج مصابان، كاستداما العشرة معان، كأرادا حصكؿ الحمؿ، فمؤلطباء رأم في  كا 
ذلؾ، حتى ينجك الطفؿ مف اإلصابة، كذلؾ بفصؿ الحيكانات المنكية مف السائؿ المنكم بالتقكيـ بطرؽ 

 خاصة.
مرأة السميمة كيككف فيأخذكف مف الزكج السائؿ المنكم، كيتـ فصؿ الحيكانات المنكية ثـ تعاد إلى ال

 سميمان. -بإذف ا -الطفؿ 
كقد كجد مائتا حالة حمؿ بيذه الطريقة كقد سممكا مف اإلصابة، كلـ تثبت إصابتيـ، فبل األـ أصيبت 
بالعدكل كال الجنيف؛ ألف الحيكاف المنكم ال يدخمو الفيركس، فكانت طريقة آمنة مأمكنة المخاطر ألف 

 .1(كم ال الحيكاف ذاتوالفيركس مكجكد بالسائؿ المن
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 المطمب الثالث:حكم اجياض الجنين المصاب.

قبؿ البدء بالحديث عف حكـ اإلجياض ال بد أكالن مف بياف مفيكـ اإلجياض مف الناحية المغكية كفي 
 طباء كمف الناحية الطبية.اصطبلح األ

 
 واصطالحًا وطبيًا:  أواًل: مفيوم اإلجياض لغةً 

سـ الجياض كالكلد جيض، أجيض، إجياضان، كالجمع مجاىيض، كاال مف الفعؿاإلجياض لغة: 
 جييض.

  1كاإلجياض يعني إلقاء المرأة أك الحيكاف حممو ناقص الخمؽ أك ناقص المدة.
تعريؼ مضبكط لكممة إجياض غير أنو ال يخرج استعماليـ  ك لـ يرد اصطبلح  اإلجياض اصطالحًا:

ما يعبركف عف اإلجياض بمرادفاتو كاإلسقاط، كاإللقاء، لكممة إجياض عف المعنى المغكم.ككثيران 
 2كالطرح، كاإلمبلص كاالستنزاؿ.

كيعرؼ اإلجياض مف الكجية الطبية بأنو: )سقط الحمؿ مف داخؿ طباء: اإلجياض في اصطالح األ
أك جراـ ػ 500، أك بمكغو كزف ػ 22الرحـ قبؿ أف يصبح قادران عمى الحياة بذاتو، أم قبؿ األسبكع الػ 

 .3أكثر(

أسبكعان تحسب مف آخر  28بأنو: )خركج محتكيات الحمؿ قبؿ  4كعرفو الدكتكر محمد عمي البار
 .5حيضة حاضتيا المرأة(

 .6بأنو: )نياية الحمؿ قبؿ األسبكع الثامف كالعشريف مف بداية الحمؿ(العقـ  صاحب كتابكعٌرفو 

                                                           
 .132-7/131ابف منظكر، لساف العرب،  - 1
، الناشر: دار الحديث، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ. 2/348الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ بف صبلح، سبؿ السبلـ،  - 2

 .2/250، حاشية البجيرمي 8/389البحر الرائؽ 
 .57الطيار، أثر األمراض المعدية في الفرقة بيف الزكجيف، ص  - 3
ـ في عدف، حصؿ عمى بكالكريكس طب كجراحة )درجة 1939لمكلكد سنة ىك فضيمة الدكتكر الطبيب محمد عمي البار، ا - 4

ـ، كحاصؿ عمى عضكية 1969ـ، كحصؿ عمى دبمـك أمراض باطنية في نفس الجامعة عاـ 1964الشرؼ( جامعة القاىرة عاـ 
ب اإلسبلمي، مركز ـ، يعمؿ أخصائي أمراض باطنية كمستشار في قسـ الط1971الكميات الممكية لؤلطباء بالمممكة المتحدة عاـ 

 جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة. لو العديد مف المؤلفات أشيرىا: خمؽ اإلنساف بيف الطب –الممؾ فيد لمبحكث الطبية 
 .http://www.feqhweb.com/vb/archive/index.php/t-19524.html ...كالقرآف

 .425البار، محمد عمي، خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف، ص -5
 . 165، أليكت، العقـ أسبابو كطرؽ عبلجو، صفيميب- 6
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أسباب انتقاؿ المرض المعدم مف األـ إلى أف الحمؿ ىك أحد : ذكرنا سابقان ثانيًا: حكم اإلجياض
طباء بأف الجنيف يتغذل مف دـ األـ عبر المشيمة كبالتالي إذا كاف حيث يتمخص كبلـ األ الجنيف،

ف لـ يصاب مف الدـ  دميا ممكثان بإحدل األمراض المعدية فمف المحتمؿ أف يصاب الجنيف بالعدكل، كا 
ف السكائؿ كالدماء أثناء الكالدة، كعميو كلتكفر إمكانية فاالحتماؿ كارد كذلؾ أف يصاب عند كالدتو م

إلى القكؿ بمنع  -كما بينت في حكـ الحمؿ كاإلنجاب ألـ المصابة –العدكل فقد  ذىب أكثر العمماء 
ػمف الحمؿ كاإلنجاب، كبؿ كيجب أف تتخذ الكسائؿ  -أيِّا كاف نكعو -المرأة المصابة بمرض معدو 
تمنعيا، لما يترتب عمى الحمؿ مف مشكبلت كمفاسد ذكرتيا في المطمب كاالحتياطات البلزمة التي 

 السابؽ.
جاء في قصة اإليدز: )كعمى األـ المصابة بالمرض أك العدكل أف تتجنب الحمؿ كالكالدة حفاظان عمى 

 .1حالتيا الصحية مف التدىكر كحماية لمجنيف أك الكليد مف اإلصابة بالعدكل(
كىك مف األمراض -مف المعمكـ أف الحمؿ يزيد في شراسة مرض اإليدزيقكؿ الدكتكر محمد البار:)

 .2كلذا فإف المرأة المصابة بيذا المرض، كلك في مراحمو األكلى، تنصح بعدـ الحمؿ( -المعدية
كلكف ىذا الحكـ ال إشكاؿ فيو السيما قبؿ حصكؿ الحمؿ فيو، أما بعد حصكؿ الحمؿ فيؿ نقكؿ بجكاز 

الحمؿ مف المفاسد كاألضرار؟ أما أف الحكـ يختمؼ في ىذه الحاؿ؟ ىذا ما  اإلجياض لما يترتب عمى
 .سنعرفو في ىذا المطمب

حكـ اإلجياض يختمؼ باختبلؼ عمر الجنيف كالمرحمة التي فييا كلذلؾ نقكؿ أف حكـ اإلجياض عمى 
 النحك اآلتي: 

، كدليؿ 3العمماء اتفاؽكىذا ب ربعة أشيراألد تماـ عنفخ الركح يككف ب أواًل: اإلجياض بعد نفخ الروح:
ـٌ يككف عمقةن مثؿ  ذلؾ قكلو صمى ا عميو كسمـ:" إٌف أحدكـ يجمع خمقو في بطف أٌمو أربعيف يكمنا، ث

، كيقاؿ لو: اكتب عممو،  ـٌ يبعث الٌمو ممكنا فيؤمر بأربع كمماتو ـٌ يككف مضغةن مثؿ ذلؾ، ث ذلؾ، ث

                                                           
. بكاسطة: الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة 19رفعت، كماؿ، قصة اإليدز، ص  - 1

 .1332، العدد التاسع، ص 8مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة، ج 
يدز كمشاكمو االجتماعية كالفقيية، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر الدكتكر محمد عمي البار، اإل - 2

 .2134، العدد التاسع، ص 9اإلسبلمي بجدة، ج 
لـ يختمؼ العمماء أٌف نفخ الٌركح فيو يككف بعد مائةو )نقؿ اإلجماع غير كاحد مف أىؿ العمـ، كالقرطبي حيث يقكؿ: - 3

، تحقيؽ: أحمد 12/8القرطبي، أبك عبد ا محمد بف أحمد، (أربعة أشيرو كدخكلو في الخامسكعشريف يكمنا، كذلؾ تماـ 
براىيـ أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية  .كنقمو النككم ـ 1964 -ىػ 1384القاىرة، الطبعة: الثانية،  –البردكني كا 

المنياج شرح صحيح مسمـ بف (النككم، عة أشيراتفؽ العمماء عمى أف نفخ الركح ال يككف إال بعد أرب:)أيضان حيث يقكؿ
( ابف اتفؽ العمماء عمى أف نفخ الركح ال يككف إال بعد أربعة أشير).كنقمو ابف حجر كذلؾ حيث يقكؿ:16/191،الحجاج

 . 11/481حجر، فتح البارم، 
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ـٌ ينفخ  ال يجكز اإلجياض بعد نفخ الركح كىذا ما ك  ،1"...فيو الٌركحكرزقو، كأجمو، كشقيّّ أك سعيده، ث
كال يجكز اإلجياض بعد نفخ )، يقكؿ الدكتكر محمد عمي البار:يعتبر قتبلن ألف ىذا  2اتفؽ عميو العمماء

الركح قكالن كاحدنا إال إذا كاف استمرار الحمؿ سيؤدم إلى قتؿ المرأة الحامؿ، كآنذاؾ تقدـ حياتيا عمى 
نيا أصمو، كىذا ما قرره الشيخ محمكد شمتكت كالشيخ يكسؼ القرضاكم كالمجامع الفقيية في حياتو ؛ أل

 .3فتاكاىا المتعددة حكؿ اإلجياض(
باألكثرية في مجمس المجمع الفقيي  قرر المشارككف إذا بمغ عمر الحمل مائة وعشرين يومًا: ثانيًا:

أف الحمؿ إذا بمغ مائة  المنعقدة بمكة المكرمة باالتفاؽة لرابطة العالـ اإلسبلمي في دكرتو الثانية عشر 
كعشريف يكمنا ال يجكز إسقاطو، كلك كاف التشخيص الطبي يفيد أنو مشكه الخمقة إال إذا ثبت بتقرير 

عندئذ يجكز لجنة طبية مف األطباء الثقات المختصيف أف بقاء الحمؿ فيو خطر مؤكد عمى حياة األـ ف
 4ألعظـ الضرريف. ان أـ ال دفع ان إسقاطو سكاء كاف مشكى

أيضان جاء في قرار مجمس المجمع الفقيي  إذا كان عمر الحمل أقل من مائة وعشرين يوًما: ثالثًا:
لرابطة العالـ اإلسبلمي المذككر آنفان بشأف حكـ اإلجياض قبؿ أف يبمغ الحمؿ مائة كعشريف يكمان 

المختصيف الثقات، كبناء عمى الفحكص الفنية  إذا ثبت كتأكد بتقرير لجنة طبية مف األطباء)مايمي:
يينا خطيرنا غير قابؿ لمعبلج، كأنو إذا بقي ككلد في ك شسائؿ المختبرية أف الجنيف مشكه تباألجيزة كالك 

كالديو. فإف بناء عمى طمب  5إسقاطومكعده ستككف حياتو سيئة كآالمنا عميو كعمى أىمو فعندئذ يجكز 
ست عالية جدان نظر حيث إف نسبة األطفاؿ المصابيف بالعدكل ليكاف الخكؼ عمى الجنيف فمجاؿ 

أما إذا كاف الخكؼ عمى األـ مف ..حسب استقراء المختصيف حتى اآلف. %45حيث ال تتجاكز 

                                                           
لقدر، باب كيفٌية . مسمـ، صحيح، كتاب ا3208باب ذكر المبلئكة، برقـ البخارم، الصحيح، كتاب بدء الخمؽ،  - 1

 .2643خمؽ اآلدمٌي في بطف أٌمو ككتابة رزقو كأجمو كعممو كشقاكتو كسعادتو، ح
.الدسكقي، حاشية الدسكقي، 8/233. ابف نجيـ، البحر الرائؽ، 2/238ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار، - 2
 .8/120.ابف قدامو، المغني،8/442.الرممي، نياية المحتاج، 2/267
 .2136، العدد التاسع، ص 9البار، اإليدز كمشاكمو االجتماعية كالفقيية، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  - 3
 1410رجب  22 - 15المجمع الفقيي لرابطة العالـ اإلسبلمي في دكرتو الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في  - 4

لبار، اإليدز كمشاكمو االجتماعية كالفقيية، مجمة مجمع ـ. بكاسطة الدكتكر محمد عمي ا 1990فبراير  17 - 10ىػ / 
 .2136، العدد التاسع، ص 9الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة، ج 

ىك قكؿ الحنفية كىك الراجح مف أقكاؿ أىؿ العمـ، يقكؿ ابف معتبر إباحة اإلجياض قبؿ نفخ الركح بعذر  - 5
المحـر لك كسر بيض الٌصيد ضمنو ألٌنو أصؿ الٌصيد فمٌما كاف يؤاخذ بالجزاء فبل أقٌؿ مف كال أقكؿ بالحٌؿ إذ )عابديف:

 .3/176أف يمحقيا ]مف أجيضت جنينيا[إثـ ىنا إذا سقط بغير عذرىا(. ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار، 
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اليبلؾ كغمب عمى الظف بقكؿ أطباء مكثكقيف فيجكز اإلجياض دفعان ألعمى الضرريف بارتكاب 
 .1أخفيما(
الجنيف ميما كاف عمره بسبب المرض المعدم ال يجكز إال في حالة  يرل الباحث أف إجياضالراجح: 

 كاحدة كىي إذا كاف استمرار الحمؿ سيؤدم إلى قتؿ األـ يقينان كبقكؿ أطباء مكثكقيف كذلؾ لما يمي:
 نسبة انتقاؿ المرض إلى الجنيف أثناء الحمؿ ضئيمة. .1
خاصة في األشير األكلى صعكبة التأكد مف أف الجنيف مصاب بالعدكل كىك في بطف أمو، ك  .2

 2مف الحمؿ.
أنقؿ قصة ركتيا إحدل الطبيبات لعميا تككف سببان لمتككؿ عمى ا كحسف فمف المناسب جدان أف  كأخيران 

، كلعميا تككف أيضان عبرة لمذيف يتعجمكف في عمميات اإلجياض، تركم إحدل تعالى ذكرهالثقة بو 
أكرد مثاالن حقيقيان لقصةو )كأطفاؿ أنابيب قصة تقكؿ فييا:كىي  استشارية نساء كتكليد كعقـ  الطبيبات

عايشنا أحداثيا مع أحد األساتذة األفاضؿ... لسيدة حامؿ سبؽ كأف حممت مرتيف، كفي كؿ مرة ينتيي 
كتتطمب كالدتيا  Hydrocephalus الحمؿ بكالدة طفؿ مصاب بتشكه خمقي "استسقاء بالدماغ" أك

ع الجنيف ككبر حجـ الرأس... كمعركؼ طبيان أف كالدة طفؿ سابؽ بيذا إجراء عممية قيصرية نظران لكض
التشكه تزيد احتماالت كالدة جنيف مصاب بنفس التشكه مرة أخرل... السيدة ىذه فكرت في اإلجياض 
كحؿ لمشكمتيا... لكف حديث الطبيب إلييا عف االحتساب كعظـ األجر كالثكاب مقابؿ ىذا االبتبلء 

ب زكجيا نكازع إيمانية لطمب األجر عنده تعالى فعدلت عف قرارىا، كرفضت حتى أف أثار في قمبيا كقم
حتى ال تمر بالمعاناة ذاتيا كما  ةتقـك بمتابعة تطكرات حالة الجنيف بجياز األمكاج الفكؽ الصكتي

الطبيب ككؿ مف حضر العممية بكالدة طفؿ  ئسبؽ... كعند قياميـ بإجراء القيصرية في ىذه المرة فكج
فَّٝ ﴿ خاؿ مف أم تشكىات... مما يجعمنا نرل قبسان مف رحمة ا كسعة فضمو...ميـ مكتمؿ س َٛ ب ٠ُ َّ ئَِّٔ

َْ أَۡخَشُُ٘ ثَِغ١ِۡش ِزَغبةٖ  جُِشٚ كىؿ ىناؾ أعظـ مف زكج كزكجة أخذا أجر االحتساب في اآلخرة .3﴾ٱٌصََّٰ
 .4(!ا مف فضمو بنعمة البنيف في الحياة الدنيا كزادىما

 

                                                           
 1410رجب  22 - 15دة بمكة المكرمة في المجمع الفقيي لرابطة العالـ اإلسبلمي في دكرتو الثانية عشرة المنعق - 1

ـ. بكاسطة الدكتكر محمد عمي البار، اإليدز كمشاكمو االجتماعية كالفقيية، مجمة مجمع  1990فبراير  17 - 10ىػ / 
 .2136، العدد التاسع، ص 9الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة، ج 

األخبلقية كاالجتماعية الناتجة عف مرض اإليدز)نقص المناعة المكتسبة(، البار، محمد عمي، بعض المشاكؿ  - 2
 .1311مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد الثامف، ص 

 .10الزمر، اآلية  - 3
 مكقع الممتقى الفقيي: اإلجياض دراسة فقيية مقاصدية،  ،فريدة، صادؽ - 4

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4951#_edn8. 
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 الرابع: حكم التفريق بين الزوجين لوجود المرض المعدي. المطمب

لمعرفة الحكـ الشرعي في مثؿ ىذه المسألة ال بد مف النظر في نصكص الفقياء كأحكاميـ في 
فالنظير كسريانيا لمنفس كالنسؿ، األمراض المعدية كالجذاـ كالبرص كالسؿ كغيرىا بجامع العدكل 

لمعمماء ف إفي أقكاؿ الفقياء نستطيع القكؿ  كبعد النظرثيمو، يعطى حكـ نظيره كالمثيؿ يعطى حكـ م
، فمنيـ مف يرل عدـ جكاز التفريؽ ميما في مسألة التفريؽ بسبب كجكد المرض المعدم ثبلثة أقكاؿ

كانت األسباب كالمكانع، كمنيـ مف يعطي حؽ طمب التفريؽ لممرأة دكف الزكج، كمنيـ مف يعطي حؽ 
مع التفريؽ بينيـ إذا المرض قبؿ  المكجكد لكؿ مف الزكجيف حؽ التفريؽطمب التفريؽ بسبب المرض 

 1.العقد أك قبمو
 كتفصيؿ ىذه األقكاؿ عمى النحك اآلتي:

: كتكجيو ىذا القكؿ أف النكاح التفريق بين الزوجين لوجود المرض المعدي عدم الجواز: القول األول
ا قبؿ العقد كالدخكؿ أـ حدث بعد العقد كقبؿ إذا صح ال يجكز فسخو مطمقنا سكاء كاف المرض مكجكدن 

في الرجؿ أك المرأة إذ ال يجكز لمقاضي كال  ال فرؽ في ذلؾ بيف كجكد المرض الالدخكؿ أك بعدىما ك 
 .3كالشككاني 2لغيره أف يفرؽ بيف زكجيف صح عقد نكاحيما بحاؿ كىذا ما ذىب إليو الظاىرية

بجذاـ حادث كال ببرص كذلؾ كال بجنكف كذلؾ كال بأف جاء في المحمى: )ال يفسخ النكاح بعد صحتو 
 .4يجد بيا شيئنا مف ىذه العيكب كال بأف تجده ىي كذلؾ(

ابف حـز عمى القائميف بالتفريؽ بيف الزكجيف لمرض معدو أك غير معدو كأنكر عمييـ أشد اإلنكار  ردكقد 
كال جاء قط  - رضي ا عنيـ -حيث قاؿ: )ىذا ىك الباطؿ الذم لـ يصح قط عف أحد مف الصحابة 

 .5في قرآف كال سنة كال في ركاية فاسدة كال أكجبو قياس كال معقكؿ(

                                                           
، العدد التاسع، ص 9الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج - 1

1978. 
، أبك محمد عمي بف أحمد، المحمى باآلثار،  - 2 الطبعة: بدكف طبعة بيركت،  –، الناشر: دار الفكر 9/279ابف حـز

 كبدكف تاريخ.
،  تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي، الناشر: دار الحديث، 6/187محمد بف عمي، نيؿ األكطار، الشككاني،  - 3

 ـ.1993 -ىػ 1413مصر، الطبعة: األكلى، 
، المحمى باآلثار،  - 4  .9/279ابف حـز
، المحمى باآلثار،  - 5  .9/211ابف حـز
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ف أمعف النظر لـ يجد في الباب ما يصمح لبلستدالؿ بو عمى الفسخ بالمعنى : )م1يقكؿ الشككاني
 .2المذككر عند الفقياء(

 
 بما يمي:أيضًا واستدلوا 

فقد حٌرـ الٌمو تعالى  -صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ  -)أٌف كٌؿ نكاحو صٌح بكممة الٌمو عٌز كجٌؿ كسٌنة رسكلو  -1
بينيما بغير قرآفو أك سٌنةو ثابتةو فقد دخؿ في صفة اٌلذيف بشرتيا كفرجيا عمى كٌؿ مف سكاه، فمف فٌرؽ 

شۡ ﴿ :تعالى ذٌميـ الٌمو تعالى بقكلو َّ
ٌۡ َٓ ٱ َْ ثِِٗۦ ث١َۡ لُٛ ب ٠ُفَشِّ َِ ب  َّ ُٙ ٕۡ ِِ  َْ ٛ ُّ ۦِۚٗ  ءِ ف١ََزََؼٍَّ ِخ ۡٚ َص َٚ﴾3)4. 

زالة لمظمـ كمنع مف  :يمكن مناقشة ىذا الكالم بأف التفريؽ بسبب ىذه العيكب ىك دفع لمضرر كا 
ذا فرؽ بينيما جازت لمف سكاه.  5انتشار األمراض المعدية كا 

: بأف اآلية نزلت في السحرة كما يفرقكف بو بيف الزكجيف وأما االستدالل باآلية فيجاب عنيا بما يمي
لضرر أصاب كدفع  المراد منيا التفريؽ لسبب يكجبو ن مف السحر كالشعكذة لعداكة أك غير ذلؾ، كليس 

أحد الزكجيف، كالقرآف كالسنة قد دال بعمكـ نصكصيما عمى رفع الضرر كالظمـ. كالسنة قد دلت عمى 
 ، مفارقة المريض كالمعيب كمف يخشى ضرره كتعدل أذاه كما كرد في حديث األمر بالفرار مف المجذـك

ـ الممرض أف يكرد عمى المصح كالعكس لما في ذلؾ مف خشية ككما في منعو صمى ا عميو كسم
 6انتشار المرض.

أقكاؿ كمذاىب العمماء في التفريؽ بسبب العيكب قاؿ:)ككٌؿ ىذه آراءه فاسدةه، ابف حـز كبعد أف ذكر   -2
، إاٌل أف يأتي نصّّ  ـٌ إمساؾه بمعركؼو أك تسريحه بإحسافو  إٌنما ىك الٌنكاح كما أمر الٌمو عٌز كجٌؿ، ث

 .7صحيحه فيكقؼ عنده(
 

                                                           
ىػ  ببمد شككاف، كىي مف ببلد اليمف، برع في الفقو كاألصكؿ 1173محمد بف عمي بف محمد الشككاني، كلد عاـ  - 1

دكف أف يتقيد بمذىب معيف، مف مؤلفاتو: إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، نيؿ األكطار مف أسرار 
 .298ص6ىػ. الزركمي، األعبلـ،ج1250منتقى األخبار، تكفي عاـ 

 .6/187نيؿ األكطار،  الشككاني، - 2
 .102سكرة البقرة، اآلية  - 3
، المحمى باآلثار،  - 4  .9/209ابف حـز
، العدد التاسع، ص 9الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  - 5

1983. 
، العدد التاسع، ص 9لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية - 6

1984. 
، المحمى باآلثار،  - 7  .9/288ابف حـز



92 

: بأف اإلمساؾ مع كجكد األذل كالضرر عمى الزكج اآلخر مف األمراض المعدية كالمنفرة ليس الجواب
 1مف اإلمساؾ بمعركؼ فيتعيف التسريح بإحساف.

يحؽ لمزكجة طمب التفريؽ مف القاضي كيجيبيا إليو، أما الزكج فبل يحؽ لو ذلؾ كيكتفي  القول الثاني:
ف شاء أمسؾ  .كىذا قكؿ الحنفية بما في يده مف ممؾ العصمة فإف شاء طمؽ كا 

ذا كاف بالزكجة عيب   .2فبل خيار لمزكج في فسخ النكاح( -أم عيب كاف  -جاء في العناية: )كا 
د محمد ال خيار لمزكج بعيب في المرأة كليا ىي الخيار بعيب فيو مف الثبلثة جاء في فتح القدير: )كعن
 .3الجنكف كالجذاـ كالبرص(

 نو يستطيع التطميؽ متى شاء بخبلؼ المرأة. إكعممكا ما ذىبكا إليو بأف الزكج يممؾ العصمة حيث 
قاضي يترتب عميو آثار أف الزكج يممؾ الطبلؽ كما قالكا إال أف تفريؽ ال) ويجاب عن ىذا االستدالل:

أخر فيرد المير إف كاف قبؿ الدخكؿ كلممرأة المير بعد الدخكؿ كيعكد بو الزكج عمى مف غره بمريضة 
ذا أعطيت المرأة الحؽ دكف الرجؿ كاف ذلؾ سببان  لضياع مالو فيجتمع عمى الزكج ضياع مالو  معيبة كا 

آمرة بحفظ الماؿ حتى كاف حفظ الماؿ كفكات زكجتو كالشريعة كما جاءت بحفظ الديف كالنفس جاءت 
مف الضركريات التي اتفقت األدياف عمى حفظيا فكيؼ يقاؿ إف الزكج لما ممؾ الطبلؽ ال حؽ لو في 

 .4(طمب التفريؽ كينسى مالو الذم أنفقو عمى ىذه المرأة المعيبة المريضة بمرض خشي تعديو إليو
العيكب كاألمراض التي يحؽ لممرأة طمب الفرقة  *كتجدر اإلشارة أف فقياء الحنفية اختمفكا في حصر

 ألجميا.
ال يتجاكزه إلى غيره، كذىب محمد إلى عدـ  5فذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ إلى حصرىا في عدد معيف

  6.الحصر، حيث نص عمى أف المرأة ترٌد إذا كاف بالٌرجؿ عيبه فاحشه بحيث ال تطيؽ المقاـ معو
 
 

                                                           
، العدد التاسع، ص 9الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  - 1

1984. 
 ، الناشر: دار الفكر4/303ية شرح اليداية، بف محمد بف محمكد، العناالبابرتي، محمد  - 2

 الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 الناشر: دار الفكر ،،4/304فتح القدير،  ،كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحدابف اليماـ،  - 3

 الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
، العدد التاسع، ص 9الفقو اإلسبلمي، ج الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع - 4

1985. 
 .4/305شرح اليداية، البابرتي، العناية  - 5
، الناشر: المطبعة الكبرل 3/25الزيمعي، عثماف بف عمي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الٌشمبٌي، - 6

 .1313بكالؽ، القاىرة، الطبعة: األكلى،  -األميرية 
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 أدلة الحنفية:
 .1كال ضرار "حديث " ال ضرر  -

كذىاب  ة كذلؾ يقع عمى الزكج بضياع مالوبأف الضرر كما يقع عمى الزكج عن الحديث:يجاب 
 زكجتو.

ِٖٓۗ ﴿قاؿ تعالى:  -  ثِاِۡزَغَٰ
ٚۡ رَۡغِش٠ُرۢ ۡؼُشٍٚف أَ َّ  ثِ

َغبُنۢ ِۡ ِ  .2﴾فَا
إمساؾ بدكف معركؼ فكجب  ف إمساكيا مع خكفيا مف انتقاؿ المرض إلييا كترقبيا ليذا الخطرإحيث 

 3التسريح باإلحساف.
  عن اآلية: يجاب

بأف اإلمساؾ مع كجكد األذل كالضرر عمى الزكج اآلخر مف األمراض المعدية كالمنفرة ليس مف 
 4اإلمساؾ بمعركؼ فيتعيف التسريح بإحساف.

مف عقد النكاح فكات المقصكد بالعقد يثبت لمعاقد حؽ رفع العقد مف أصمو كىنا قد فات المقصد  -
كأنسد عمييا الباب مف غيره فكجب ثبكت الفرقة، كال شؾ أف إمساكيا مع الخكؼ مف انتقاؿ العدكل إذا 
أصيب أحد الزكجيف يؤدم إلى فكات أىـ المقاصد التي شرع ليا النكاح كىي األلفة كالرحمة كاإلحصاف 

 5فكجب التسريح بإحساف.
صد مف النكاح بسبب العيكب كاألمراض يحصؿ لمزكج كما أف فكات المق ويمكن أن يجاب ىنا أيضًا:

يحصؿ لمزكجة، كال كجو لمتفريؽ بيف الزكج كالزكجة، بمعنى أف الضرر كما يقع عمى الزكجة كذلؾ يقع 
 عمى الزكج حذك الٌنعؿ بالٌنعؿ كالقٌذة بالقٌذة. 

 

                                                           
سنف ابف ماجو ت األرنؤكط، كتاب األحكاـ، باب مف بنى في حٌقو ما  ،بد ا محمد بف يزيدابف ماجة،  أبك ع - 1

، 3/408.حكـ الحديث: صحيح. األلباني، إركاء الغميؿ، 2867، أحمد، مسند أحمد، برقـ 2341يضٌر بجاره، برقـ 
896. 

 .229البقرة، آيةسكرة  - 2
، العدد التاسع، ص 9لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية - 3

1980. 
، العدد التاسع، ص 9الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج - 4

1984. 
، العدد التاسع، ص 9اإلسبلمي، ج الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو  - 5

1978. 
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العيكب كاألمراض التي يفسخ النكاح بسببيا بعد صحتو إما أف تككف مكجكدة قبؿ العقد  القول الثالث:
عمى  3كالحنابمة 2كالشافعية 1كالدخكؿ أك حادثة بعدىما. فالمكجكدة قبؿ العقد قد اتفؽ جميكر المالكية

ف اختمفكا في بعضيا، كأما بالنسبة لمعيكب كاألمراض الحادثة بعد العقد فقد  فرؽ بيف الرجؿ الرد بيا كا 
لممرأة حؽ طمب الفرقة فييا؛ ألنيا ال تممؾ الطبلؽ أما الرجؿ فقالكا: إنو قادر فقالكا أف  4المالكيةكالمرأة 

ف شاء أمسؾ.   عمى التخمص منيا بالطبلؽ فإف شاء طمؽ كا 
رٌد حاصمو أٌف العيكب المشتركة إف كانت قبؿ العقد كاف لكؿٍّ مف الٌزكجيف )جاء في حاشية الدسكقي:

ف كجدت بعد العقد كاف لمٌزكجة أف ترٌد بو الٌزكج دكف الٌزكج فميس لو أف يرٌد الٌزكجة؛  صاحبو بو، كا 
 .5(ألٌنو قادره عمى مفارقتيا بالٌطبلؽ إف تضٌرر؛ ألٌف الٌطبلؽ بيده بخبلؼ المرأة فمذا ثبت ليا الخيار

 
 .ولأدلة الجميور: استدلوا بالقرآن والسنة واألثر والقياس والمعق

ِٖٓۗ ﴿فمف القرآف قكلو تعالى:  -  ثِاِۡزَغَٰ
ٚۡ رَۡغِش٠ُرۢ ۡؼُشٍٚف أَ َّ  ثِ

َغبُنۢ ِۡ ِ  .6﴾فَا
التفريؽ بينيما مف التسريح بإحساف، كليس مف اإلحساف إمساكيا مع خكفيا كترقبيا كقمقيا مف 

 7المرض.
كسمـ:"ال عدكل قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو  -رضي ا عنو  -كمف السنة ما ركاه أبكىريرة  -

 .8كال طيرة كال ىامة كال صفر، كفر مف المجذـك كما تفر مف األسد"
 9فالحديث يدؿ عمى الفرار مف المجذكـ كفرار أحد الزكجيف منو ال يككف إال بالتفريؽ.

                                                           
بيركت،  –، الناشر: دار الفكر لمطباعة 3/236شرح مختصر خميؿ لمخرشي،  ،محمد بف عبد االخرشي،  - 1

 الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 .4/341الشربيني، مغني المحتاج،  - 2
 ، المحقؽ: عبد ا بف عبد المحسف التركي4/114الفتكحي،  تقي الديف محمد بف أحمد، منتيى اإلرادات،  - 3

 ـ.1999 -ىػ 1419الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، 
 .278/ 2الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،  - 4
 .278/ 2الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،  - 5
 .229سكرة لبقرة، اآلية  - 6
، العدد التاسع، ص 9ة لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج الثبيتي، رؤية إسبلمي- 7

1982. 
 .22سبؽ تخريجو ص - 8
، العدد التاسع، ص 9الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  - 9

1982. 
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ر بيا رجؿ بيا جنكف أك جذاـ أك برص عمر رضى ا عنو قاؿ" أيما امرأة غي  ما ركم عف راثاآلكمف  -
، كفي ركاية أخرل عف سعيد بف المسٌيب , 1بما أصاب منيا كصداؽ الرجؿ عمى مف غره"فميا ميرىا 

قاؿ:"قضى عمر في البرصاء كالجذماء كالمجنكنة إذا دخؿ بيا فٌرؽ بينيما , كالٌصداؽ ليا لمسيسو 
 .2"إٌياىا كىك لو عمى كلٌييا". قاؿ: قمت: أنت سمعتو؟ , قاؿ: نعـ

تزكج امرأة كبيا جنكف أك جذاـ, أك برص, فمسيا , فميا صداقيا  جؿ:"أيما ر كجاء بمفظ عند مالؾ  -
 .3, كذلؾ لزكجيا غـر عمى كلييا"كامبل

كمف القياس: حيث قاسكا النكاح عمى البيع: فكما أف البيع يثبت فيو الخيار بالعيب لممشترم برد المبيع  -
الجامع بينيما أف كبلن منيما كاسترداد الثمف، فكذلؾ يجكز فسخ النكاح بيف الزكجيف بالعيب كالعمة ك 

 4عقد معاكضة قابؿ لمرفع.
كمف المعقكؿ أف:)األمراض التي يخشى تعدم أذاىا كالجذاـ كالسؿ كاإليدز كغيرىا سبب لمشقاء كلمنفرة  -

بيف الزكجيف حتى إف الحياة لتصبح جحيمنا ال يطاؽ كفي بقاء أحد الزكجيف مع اآلخر تكميؼ ما ال 
 .5منفية شرعنا(يطاؽ كذلؾ مف األمكر ال

لقكة أدلتو بعد عرض األقكاؿ كاألدلة في المسألة، يظير لي كا أعمـ ترجيح القكؿ الثالث  الترجيح:
 لما يمي:كسبلمتو مف المناقشة ك 

ف الضرر كالفساد بسبب العيب كالمرض إال كجو لمتفريؽ بيف الزكجيف في جكاز طمب التفريؽ، حيث  -1
 سكاء.المعدم يقع عمى الرجؿ كالمرأة 

                                                           
، 3672ف أحمد، سنف الدارقطني، كتاب النكاح، باب المير، رقـ الحديث الدار قطني، أبك الحسف عمي بف عمر ب - 1

، الناشر:  حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب االرنؤكط، حسف عبد المنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز ا، أحمد برىـك
 .6/328ـ.)ضعيؼ(: األلباني، اإلركاء،  2004 -ىػ  1424لبناف، الطبعة: األكلى،  –مؤسسة الرسالة، بيركت 

رجالو ثقات(:ابف حجر، أبك الفضؿ ).3673الدار قطني، سنف الدارقطني، كتاب النكاح، باب المير، رقـ الحديث  - 2
، تحقيؽ كتخريج كتعميؽ: سمير بف أميف الزىرم، الناشر: دار 1022أحمد بف عمي، بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ، برقـ 

 ػ.ى 1424الرياض، الطبعة: السابعة،  –الفمؽ 
.)كرجالو ثقات رجاؿ الشيخيف , لكنو منقطع بيف سعيد كعمر(.األلباني، اإلركاء 1921مالؾ، المكطأ، برقـ  - 3
6/328. 
،  المحقؽ: عمي 1/366الحصني، أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف، كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار،  - 4

 .1994دمشؽ، الطبعة: األكلى،  –الخير عبد الحميد بمطجي كمحمد كىبي سميماف، الناشر: دار 
، العدد التاسع، ص 9الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج - 5

1983. 
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يتفؽ ىذا القكؿ مع قكاعد الشريعة التي جاءت لمتيسير عمى الناس كرفع الحرج عنيـ كإلزالة الضرر   -2
ريؽ، فكٌؿ ما يؤٌدم إلى الحرج كالٌتضييؽ عمى المكٌمفيف األشد بعدـ التفريؽ بالضرر األخؼ كىك التف

 1مكضكع كمرفكع عنيـ، كعدـ التفريؽ بسبب العيكب يؤدم لمكقكع في الحرج.
ىذا القكؿ رجحو صاحب بحث إجراءات الكقاية الزكجية في الفقو اإلسبلمي مف مرض اإليدز حيث   -3

أف يطمب التفريؽ حماية لنفسو كمستقبمو، كمستقبؿ أكالده مف العدكل ]الطرؼ السميـ[يجكز لو ...قاؿ: )
 .2الممكنة في كؿ كقت بالدـ أك المعاشرة أك المبف(

 
رضاعو.بالعدوى طفل من قبل المصاب حكم حضانة ال :المطمب الخامس  وا 

إف مما اشترطو الفقياء في الحاضف سبلمتيا مف األمراض المعدية التي تنتقؿ عف طريؽ التنفس أك 
الممس أك المخالطة كاستخداـ الحاجيات كخاصو إذا كاف المرض خطيران، كقد ذكرنا سابقان أف بعض 

  3كالمبلمسة كالمخالطة.األمراض المعدية قد ينتقؿ عف طريؽ المعاب 
ف كاف بالحاضف جذاـ أك برص، فإف كاف خفيفان :لرسالة ما نصواجاء في شرح  ف كاف  )كا  فمغتفر كا 

 .4فمانع مف الحضانة( فاحشان 
كرغـ أف انتقاؿ العدكل بمثؿ ىذه الطرؽ محتمؿ إال أف ىذا االحتماؿ ضعيؼ كال تقع العدكل إال في 

ا.بأنو اص، أك حتى نستطيع القكؿ حاالت نادرة كما ذكر أىؿ االختص يكاد يككف معدكمن
 5 

كأما بالنسبة إلرضاع األـ المصابة لطفميا السميـ، فقد ذكر أىؿ االختصاص بأف ىناؾ حاالت معدكدة 
 في العالـ كمو يعتقد أف العدكل فييا قد انتقمت عف طريؽ لبف المرضع. 

ذا كاف ذلؾ كذلؾ كلتكفر ىذه المعطيات مف  أىؿ االختصاص حينئذو نقكؿ إف مف الظمـ كعميو كا 
حيث إف حضانة  حرماف الرضيع كالمرضع مف حقيما كتفكيت المؤكد مف مصمحتيما البدنية كالنفسية،

                                                           
 .9/309الغزم، مكسكعة القكاعد الفقيٌية،  - 1
المكسى، أحمد مكسى، إجراءات الكقاية الزكجية في الفقو اإلسبلمي مف مرض نقص المناعة المكتسبة )اإليدز(،  - 2

 .2054، العدد التاسع، ص 9مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة، ج 
لفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر الجندم، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع ا- 3

 .2092، العدد التاسع، ص 9اإلسبلمي بجدة، ج 
،  أعتنى بو: أحمد فريد 2/104التنكخي، قاسـ بف عيسى بف ناجي، شرح متف الرسالة البف أبي زيد القيركاني،  - 4

 ـ.2007 -ىػ  1428لبناف، الطبعة: األكلى،  –المزيدم، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
الجندم، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر  - 5

 .2092، العدد التاسع، ص 9اإلسبلمي بجدة، ج 
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ىي مميزات ال يجكز ك  األـ لمطفؿ ليا مميزات عديدة مف حيث التطكر النفسي كالنشأة الطبيعية لمطفؿ
راز مف كقكعو كال سيما إذا راعت األـ األساسيات لمجرد احتماؿ ضئيؿ لضرر يمكف االحتأف يضحى 

البسيطة لعدـ نقؿ العدكل، ككذلؾ إذا حرصت المرضع عمى تنفيذ كصاية األطباء بأف تتجنب 
 1 اإلرضاع المباشر عند كجكد تشققات بحممة الثدم.

مف أمو  بجكاز إرضاع المصابو لطفميا السميـ إال أف األحكط كاألسمـ لمطفؿ عدـ أرضاعو قكؿالكمع 
المصابة ال سيما مع تكفر البديؿ عف لبف األـ الذم يحقؽ لو معظـ المزايا الغذائية الذم يزكده بيا لبف 

 األـ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ص ، العدد التاسع، 9الجندم، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج - 1

2092- 2093. 
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 األحكام الفقيية المتعمقة بالجنايات.:المبحث الثاني

 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول: التسبب في نقل المرض بطريق العمد.
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 المطمب األول: التسبب في نقل المرض بطريق العمد.

  :يتعمؽ بيذا المطمب فرعاف
 العدوى.الفرع األول: حكم تعّمد نقل 

قد يتعمد بعض المصابيف بأمراض معدية خطيرة ال يرجى برؤىا نقؿ العدكل إلى غيرىـ مف األصحاء، 
كذلؾ ألسباب نفسية أك جنائية أك اجتماعية مختمفة، كىك فعؿ الشؾ بحرمتو، لما فيو مف إضرار 

، كفي ىذا مخالفة بالغير قد يصؿ إلى حد المكت في بعض األمراض المعدية الخطيرة "كاإليدز مثبلن "
 .1" ر"ال ضرر كال ضرا :صريحة لقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ

تعٌمد نقؿ العدكل بمرض مف األمراض )بؿ إف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي في مؤتمره التاسع عٌد: 
، كيعٌد مف  المعدية القاتمة مثؿ مرض اإليدز إلى السميـ بأية صكرة مف صكر التعمد ىك عمؿ محـر

 .2الذنكب كاآلثاـ...(كبائر 
أف ناقؿ العدكل عمدان مف المفسديف في األرض كبالتالي يطبؽ عميو إحدل الدكتكر محمد البار  كاعتبر

ُؤاْ ﴿ :عقكبات الحرابة المذككرة في اآلية الكريمة
َٰٓ ب َخَضَٰ َّ َْ فِٟ  ئَِّٔ ۡٛ ٠َۡغَؼ َٚ َسُعٌَُٛٗۥ  َٚ  َ َْ ٱّللَّ َٓ ٠َُسبِسثُٛ ٱٌَِّز٠

اْ  ۡٛ ٚۡ ٠ُٕفَ ٍف أَ ٓۡ ِخٍََٰ ِِّ أَۡسُخٍُُُٙ  َٚ  ُۡ ِٙ ٚۡ رُمَطََّغ أ٠َِۡذ٠ ْا أَ َٰٛٓ ٚۡ ٠َُصٍَّجُ ْا أَ َٰٛٓ ُ ٍَّ ا أَْ ٠ُمَز ُۡ  ٱۡۡلَۡسِض فََغبد  ٌَِه ٌَُٙ َٓ ٱۡۡلَۡسِضۚ َرَٰ ِِ

  ٞ ُۡ فِٟ ٱ ِخۡض ٌَُٙ َٚ ١َبًۖ  ۡٔ ٌُ فِٟ ٱٌذُّ  3.4﴾ۡۡلَِٰٓخَشِح َػَزاٌة َػِظ١
 

 ناقل العدوى عمدًا. اآلثار المترتبة عمىالفرع الثاني: 
 ، كىذا ما يطمؽ عميو الفقياء القتؿ بالتسبب، كالفقياء بعد أفقتؿعمدان إلى النقؿ العدكل  يتسبب قد
اختمفكا في كجكب القصاص بالتسبب فمف قد  يـنجكب القصاص في القتؿ العمد، إال أعمى ك  كااتفق

العمماء مف قاؿ أف القتؿ الذم يكجب القصاص ىك القتؿ بالمباشرة فقط، كمنيـ مف سكل بيف المباشرة 
كالتسبب في القتؿ بحيث يككف القتؿ بسبب العدكل كقتؿ المباشرة الذم يجب فييما القصاص عمى 

 السكاء كتفصيؿ أقكاليـ عمى النحك اآلتي: 
القتؿ الذم يكجب القصاص ىك الذم يككف بالمباشرة كأما القتؿ بالتسبب ال يكجب  األول: القول

قصاصان؛ ألف القتؿ تسبيبان ال يساكم القتؿ مباشرة، فمف حفر حفرة أك بئران عمى قارعة الطريؽ فكقع 

                                                           
 .48سبؽ تخريجو ص - 1
 .2152، العدد التاسع، ص 9البار، اإليدز كمشاكمو االجتماعية كالفقيية، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج - 2
 .33سكرة المائدة، اآلية  - 3
-2152، العدد التاسع، ص 9البار، اإليدز كمشاكمو االجتماعية كالفقيية، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  - 4

2154. 
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ص عمى اشرة، كما ال قصابفييا إنساف كمات ال قصاص عمى الحافر؛ ألف الحفر قتؿ بالتسبب ال بالم
  1تيـ بعد قتؿ المشيكد عميو كىذا قكؿ الحنفية.دشيكد الزكر إذا رجعكا في شيا

القتؿ بالتسبب يكجب القصاص بشرط أف يقصد المتسبب الضرر كأف يككف ذلؾ السبب  القول الثاني:
قد أدل إلى المكت، كمف األمثمة عمى األسباب التي ذكرىا أصحاب ىذا القكؿ مف حفر حفرة بقصد 

ا أك لباسنا مسمكمنا ككمف  الضرر اٌتخذ كمبنا عقكرنا أك كٌؿ حيكافو مؤذو فقتؿ، ككمف قٌدـ لشخصو طعامن
فقتؿ بسبب ذلؾ السـ، مع عدـ عمـ المقدـ لو أف الطعاـ مسمكمان، كالقتؿ بالسحر كالشيادة الزكر التي 

 3كالشافعية 2كىذا القكؿ ذىب إليو الجميكر مف المالكية يترتب عمييا القتؿ كغيرىا مف األسباب
 . 4كالحنابمة

ركل أنس بف مالؾ: "أف ييكدية أتت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بشاة بما  واستدل الحنفية
 .5مسمكمة فأكؿ منيا النبي صمى ا عميو كسمـ كلـ يقتميا"

أف النبي صمى ا عميو كسمـ لـ يقتميا قبؿ أف يمكت بشر  سنفالفي  جاءبما ويجاب عن الحديث: 
، كأنس نقؿ صدر القصة دكف آخرىا فيتعيف حممو عميو جمعان 6بف البراء فمما مات أمر بقتميا فقتمت

  7بيف الخبريف.
 يمي: واستدل الجميور بما

مِصَ ﴿قكلو تعالى:  -1 ٌۡ ُُ ٱ ُْٕٛا ُوزَِت َػ١ٍَُۡى َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ أ٠َُّٙ
َٰٓ ََٰ٠ ًٝۖ مَۡزٍَ ٌۡ  .8﴾بُص فِٟ ٱ

ح  ﴿كقكلو تعالى:  -2 َٰٛ مَِصبِص َز١َ ٌۡ ُۡ فِٟ ٱ ٌَُى َٚ﴾9. 

                                                           
  .7/239الكاساني، بدائع الصنائع،   - 1
 .8/7،  حاشية الخرشي، الخرشي-2
 .12/74الماكردم، الكبير، -3
  .266/8ابف قدامو، المغني، -4
. مسمـ، الصحيح، كتاب 2617باب قبكؿ اليدٌية مف المشركيف، رقـ الحديث البخارم، الصحيح، كتاب اليبة، -5

 .2190حديث السبلـ، باب السـ، رقـ ال
.قاؿ 4511باب فيمف سقى رجبلن سٌمان أك أطعمو فمات، أيقاد منو؟، رقـ الحديث أبك داكد، السنف، كتاب الديات،  - 6

 شعيب األرنؤكط: )صحيح لغيره(.نفس المرجع.
سع، ص ، العدد التا8الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  - 7

1339. 
 .178سكرة البقرة، اآلية  - 8
 .179سكرة البقرة، اآلية  - 9
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ما كرد في سنف أبي داكد أف النبي صمى ا عميو كسمـ لما مات بشر بف البراء بف معركر، أرسؿ -3
 .1إلى الييكدية، فقاؿ: "ما حممؾ عمى الذم صنعت؟ فأمر بيا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فقتمت"

 -في شرط القتؿ العمد-الفقياء ىذا سبب يقتؿ غالبان كيتخذ طريقان إلى القتؿ كثيران أك كما عبر عنو -4
ف إأف الجاني يقصد القتؿ بما يقتؿ قطعان أك غالبان كىذا متحقؽ قطعان في بعض األمراض المعدية حيث 

  2فيجب القصاص فييا كما في القتؿ العمد.بعضيا تقتؿ غالبان، 
القتؿ باألسباب الخفية ال يكجب القصاص لعدؿ شرار الخمؽ عف األسباب الظاىرة  لك كاف -5

المكجبة لمقصاص إلى األسباب الخفية كالسـ كالسحر كالجراثيـ كالفيركسات كنشر األمراض الفتاكة 
 3التي تعتبر أشد فتكان كأكثر قتبلن مف المحدد كالمثقؿ فاألكلى أف تأخذ حكـ األسباب الظاىرة.

كعميو كلقكة أدلة القكؿ الثاني فإني أرجح ما ذىب إليو جميكر أىؿ العمـ، كذلؾ أف القتؿ  ح:الراج
بالتسبب ىك مفض إلى إزىاؽ النفس المعصكمة، فيعاقب بعقكبة المباشر، فالمتسبب قاـ بفعؿ أدل إلى 

 قتؿ غيره تعمدان، فكاف ال بد مف القصاص كالمباشر.
: القتؿ أنفى لمقتؿ، كبسفؾ الدماء تحقف الدماء؛ كالمقصكد مف كقد )كانت العرب في الجاىمية تقكؿ

القصاص الزجر كالنكاؿ كالعقكبة عمى الجريمة، كلك لـ يجب القصاص بيذه األسباب الخفية لعدؿ 
زىاقان لؤلركاح  شرار الخمؽ عف الظاىر إلى الخفي مما يستحدثكنو كؿ حيف مما ىك أشد فتكان باألنفس كا 

فيعكد ذلؾ عمى مقصد الشارع بالنقض كاإلبطاؿ فيشيع القتؿ كتزىؽ األنفس  مف األسباب الظاىرة
ح  ﴿كتسفؾ الدماء، كا سبحانو كتعالى يقكؿ:  َٰٛ مَِصبِص َز١َ ٌۡ ُۡ فِٟ ٱ ٌَُى ، فإذا جرح مريض اإليدز غيره 4﴾َٚ

ة إذ أك عضو فأصابو المرض قتمناه بعد مكت المجنى عميو ألف سراية الجناية مضمكنة كمكتو بالسراي
 .5الغالب أنو بعد دخكؿ الفيركس في بدف السميـ يبقى مصابان حتى يمكت مف سرايتو(

                                                           
. قاؿ 4511باب فيمف سقى رجبلن سٌمان أك أطعمو فمات، أيقاد منو؟، رقـ الحديث أبك داكد، السنف، كتاب الديات،  - 1

 شعيب األرنؤكط:)صحيح لغيره(. نفس المرجع.
.االرصاع، أبك عبد 9/322.ابف قدامة، المغني، 4/3مغني المحتاج،.الشربيني، 4/242الدسكقي، حاشية الدسكقي،-2

ىػػ. 1350، الناشر: المكتبة العممية، الطبعة: األكلى، 667ا محمد األنصارم، شرح حدكد ابف عرفة، ص
 ، الناشر: دار النفائس لمطباعة كالنشر1/385مؤلفاف:قمعجي، محمد ركاس، كقنيبي، حامد صادؽ، معجـ لغة الفقياء،

 ـ.1988 -ىػ  1408كالتكزيع، الطبعة: الثانية، 
، العدد التاسع، ص 8الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  - 3

1339. 
 .179سكرة البقرة، اآلية  - 4
، العدد التاسع، ص 8ج  ،الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي - 5

1340. 
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كقد فصؿ مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي في مؤتمره التاسع بما يتعمؽ بتعمد نقؿ العدكل بعد أف أكجب 
قدـ كبناء عمى ما ت)القصاص باألسباب الخفية حيث جاء في الممخص ألعماؿ الندكة الفقيية السابعة:

صكر التعمد، إلى السميـ منو بأية صكرة مف -اإليدز أك غيره–فإف تعمد نقؿ العدكل بيذا المرض 
ََل رَۡمزٍُُْٛا ٱٌَّٕۡفَظ ﴿عمؿ محـر شرعنا، كيعد مف المكبقات التي أمر الشرع باجتنابيا في قكلو تعالى:  َٚ

ََ ٱ َسكِِّۗ ٱٌَّزِٟ َزشَّ ٌۡ ُ ئَِلَّ ثِٱ عميو كسمـ: "اجتنبكا السبع المكبقات"، قالكا يا رسكؿ  ، كفي قكلو صمى ا1﴾ّللَّ
ا كما ىف؟ قاؿ: "الشرؾ با، كالسحر، كقتؿ النفس التي حـر ا إال بالحؽ، كأكؿ الربا، كأكؿ ماؿ 

 .2، كالتكلي يـك الزحؼ، كقذؼ المحصنات المؤمنات الغافبلت"اليتيـ
 لعقكبة األخركية إف لـ يتب.كيستكجب ىذا العمؿ العقكبة الدنيكية فضبلن عف ا

كتتفاكت العقكبة الدنيكية بقدر جسامة الفعؿ كأثره عمى األفراد كتأثيره عمى المجتمع، فإف كاف قصد 
األرض، المعتد إشاعة ىذا المرض الخبيث في المجتمع، فعممو ىذا يعد نكعنا مف الحرابة كاإلفساد في 

ُؤاْ ﴿: كقد شدد ا النكير عمى مف يفعؿ ذلؾ حيث يقكؿ
َٰٓ ب َخَضَٰ َّ َْ  ئَِّٔ ۡٛ ٠َۡغَؼ َٚ َسُعٌَُٛٗۥ  َٚ  َ َْ ٱّللَّ َٓ ٠َُسبِسثُٛ ٱٌَِّز٠

ٚۡ ٠ُٕفَ  ٍف أَ ٓۡ ِخٍََٰ ِِّ أَۡسُخٍُُُٙ  َٚ  ُۡ ِٙ ٚۡ رُمَطََّغ أ٠َِۡذ٠ ْا أَ َٰٛٓ ٚۡ ٠َُصٍَّجُ ْا أَ َٰٛٓ ُ ٍَّ ا أَْ ٠ُمَز ُۡ فِٟ ٱۡۡلَۡسِض فََغبد  ٌَِه ٌَُٙ َٓ ٱۡۡلَۡسِضۚ َرَٰ ِِ ْا  ۡٛ

  ٞ ٌُ فِٟ ٱٌذُّ  ِخۡض ُۡ فِٟ ٱۡۡلَِٰٓخَشِح َػَزاٌة َػِظ١ ٌَُٙ َٚ ١َبًۖ  ف كاف قصده إعداء شخص بعينو، ككانت طريقة 3﴾ٔۡ ... كا 
ا. اإلعداء تصيب بيذا المرض غالبنا، كانتقمت العدكل كأدت إلى قتؿ المنقكؿ إليو  يعاقب بالقتؿ قصاصن
ف تمت العدكل كلـ يمت المنقكؿ إليو، عكقب المتعمد بعقكبة تعزيزية م ناسبة، كعند حدكث الكفاة كا 

إعداء شخص بعينو كلكف لـ  -مف تعمد نقؿ العدكل-يككف مف حؽ الكرثة الدية كأما إذا كاف قصده 
 .4تنتقؿ إليو العدكل، فإنو يعاقب عقكبة تعزيرية(

مف أف المتستر في ذلؾ كالمعمف بحرابتو سكاء،  5كمما يؤكد اعتباره كالمحارب ما قالو اإلماـ مالؾ
ف لـ يشير السبلح، كقد كالمحتا ؿ كالمحارب، كىك الذم يحتاؿ في قتؿ أك أخذ ماؿ أك ىتؾ عرض كا 

 يككف مف المناسب لو أف يقتؿ كيصمب ليتحقؽ الزجر كالردع.
 

 .أول اآلثار المترتبة عمى ناقل العدوى عمداً القصاص وبناءًا عمى ما تقدم فإن 
 

                                                           
 .33سكرة اإلسراء، اآلية  - 1
, مسمـ، الصحيح، كتاب اإليماف، 6857باب رمي المحصنات، رقـ الحديث البخارم، الصحيح، كتاب الحدكد،  - 2

 .89رىا، رقـ الحديث باب بياف الكبائر كأكب
 .33سكرة المائدة، اآلية  - 3
 .2154-2152، العدد التاسع، ص 9البار، اإليدز كمشاكمو االجتماعية كالفقيية، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج - 4
 ،  راجع أصكلو كخرج أحاديثو كعٌمؽ عميو:2/94ابف العربي، القاضي محمد بف عبد ا أبك بكر، أحكاـ القرآف، - 5

 ـ.2003 -ىػ  1424لبناف، الطبعة: الثالثة،  –محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
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 أواًل: القصاص: 
مأخكذ مف الفعؿ قص، كىك أصؿ صحيح يدؿ عمى تتبع الشيء، كسمي القصاص  ـ القصاص لغة:

 1.بذلؾ، ألنو يفعؿ بالجاني مثؿ ما فعؿ بالمجني عميو، فيتتبع الدـ بالقكد
 2.معاقبة الجاني بمثؿ ما فعؿ مف قتؿ أك جرح أك قطع :ـ القصاص اصطالحاً 

أف ناقؿ العدكل تعمد قتؿ المجني عميو، لقكؿ  تبيف إذاكذلؾ كالقصاص ىك العقكبة األصمية األكلى 
َٚ  ﴿ ا تعالى: َؼۡجِذ  ٌۡ َؼۡجُذ ثِٱ ٌۡ ٱ َٚ ُسشِّ  ٌۡ ُسشُّ ثِٱ ٌۡ ًۖٝ ٱ مَۡزٍَ ٌۡ مَِصبُص فِٟ ٱ ٌۡ ُُ ٱ ُْٕٛا ُوزَِت َػ١ٍَُۡى َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ أ٠َُّٙ

َٰٓ ََٰ٠ َٰٝ ٱۡۡلُٔثَ

 َٰۚٝ ُۡ ف١َِٙبَٰٓ ﴿ ، كلقكلو تعالى:3﴾ثِٱۡۡلُٔثَ ِٙ َوزَۡجَٕب َػ١ٍَۡ َٚ َْ ٱۡۡلُُر َٚ ٱۡۡلََٔف ثِٱۡۡلَِٔف  َٚ  ِٓ َؼ١ۡ
ٌۡ َٓ ثِٱ َؼ١ۡ ٌۡ ٱ َٚ َّْ ٱٌَّٕۡفَظ ثِٱٌَّٕۡفِظ  أَ

ُدُشَٚذ لَِصبص ۚ  ٌۡ ٱ َٚ  ِّٓ َّٓ ثِٱٌغِّ ٱٌغِّ َٚ  ِْ الصبلة كالسبلـ:" ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال  ، كلقكلو عميو4﴾ثِٱۡۡلُُر
 .5فارؽ لمجماعة"لدينو الم بإحدل ثبلث: النفس بالنفس، كالثيب الزاني، كالتارؾ

كالصغر ، القصاصاستيفاء  انعيشترط في القصاص أف تنتفي عنو مك مف الجدير بالذكر أنو ك 
 .7كاألبكة 6كالجنكف

 
 
 

                                                           
، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، الناشر: دار 5/11ابف فارس، أحمد، معجـ مقاييس المغة، مادة )قص(،  - 1

، المحقؽ: 1/672فردات في غريب القرآف،ـ. األصفياني، أبك القاسـ، الم1979 -ىػ 1399الفكر، عاـ النشر: 
 ىػ.1412 -دمشؽ بيركت، الطبعة: األكلى  -صفكاف عدناف الداكدم، الناشر: دار القمـ، الدار الشامية 

 ـ.2001ىػ ػ 1421 1، دار عمار، األردف،ط213رخية، ماجد، الكجيز في أحكاـ القصاص كالديات،ص - 2
 .178سكرة البقرة، اآلية -  3
 .45لمائدة، اآليةسكرة ا - 4
. مسمـ، كتاب القسامة، باب ما يباح بو دـ 6878البخارم، كتاب الديات، باب قكؿ ا إف النفس بالنفس...،ح - 5

 .4468المسمـ،ح
ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة أنو ال قصاص عمى الصغير كالمجنكف، كتجب الدية عمى  - 6

عاقمتو؛ ألف عمد الصبي كالمجنكف خطأ، كذىب الشافعية إلى أف عمد الصبي كالمجنكف عمد إال أف القصاص يسقط 
.الدسكقي،حاشية الدسكقي عمى الشرح 7/234،236لمشبية، كتجب الدية في مالو. الكاساني، بدائع الصنائع،

 .4/10.الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج،9/321.ابف قدامة، المغني،4/286الكبير،
إذا كاف المقتكؿ بالعدكل مف فركع القاتؿ فبل يقتص منو، كيدؿ لذلؾ قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ:"ال يقاد الكالد  - 7

. 7/269. )صحيح(: األلباني،إركاء الغميؿ،48.أحمد،مسند أحمد، برقـ1461برقـ ترمذم، سنف الترمذم،بالكلد". ال
، مكتبة 2/1097. ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد ا، الكافي في فقو أىؿ المدينة،، 7/235الكاساني، بدائع الصنائع، 

محمد، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، . الرممي، شمس الديف 1980ىػ ػ 1400الرياض الحديثة، الرياض، ط 
ـ.البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، 1984ىػ/1404 -، الناشر: دار الفكر، بيركت، الطبعة: ط أخيرة 7/271
5/528. 
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  :1ثانيًا: الكفارة
 اختمف أىل العمم في وجوب الكفارة في القتل بالتسبب عمى قولين: ـ

ـٍ إلى عدـ كجكب الكفارة في القتؿ بالتسبب، كدليميـ:  2القكؿ األكؿ: ذىب الحنفية القول األول: أًلٌنوي ل
ٌنما أٍلحٍؽ ًبقيٍقتيٍؿ حقً   ، كىك عدـ ًفي حؽّْ الٌضماًف فبًقي ما كراءهي عمىالخطأ ًتًؿ يقةن، كاً 

 3.كجكب الكفارة
ف لـ يباشر القاتؿكشرعان  لغةن   كيناقش: إف المتسبب يسمى قاتبلن  ، إلى القتؿ، كذلؾ أنو سبب أكصؿ ، كا 

 4.كبالتالي تجب الكفارة
كاستدلكا بما إلى كجكب الكفارة في القتؿ بالتسبب  7كالحنابمة 6الشافعية 5كالمالكيةذىب  القول الثاني:

 :يمي
أٍكجب الٌموي تعالى اٍلكٌفارة ًفي اٍلقٍتؿ اٍلخطًأ سكاء أكاف عمى سًبيؿ اٍلميباشرًة أًك الٌتسبًُّب.ػ 

8 
ٍرمًتًو، فكجب عمٍيًو اٍلكٌفارةي كما لٍك قتموي ًباٍلميباشرةً ػ كأًلٌنوي قتؿ   9.آدًميِّا مٍمنيكعنا ًمٍف قٍتًمًو ًلحي

، فاٍسـ اٍلقاًتًؿ يٍشمؿي الٌسبب كاٍلميباشرًة ًفي ًإيجاًب الٌضماًف، فكاف كاٍلميباشرًة ًفي ًإيجاًب اٍلكٌفارةً  كألفػ 
اأٍلٍمرٍيًف فتشًممتييما اآٍليةي.

10 
 

                                                           
ػ الكفارة لغة: مأخكذة مف الفعؿ كفر، كتتفؽ معانيو عمى الستر كالتغطية، كسميت الكفارة بذلؾ، ألنيا تستر  - 1

. ابف األثير، النياية في غريب 5/192كتمحكىا. ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، مادة )كفر(،  الخطيئة
 .240ص4األثر،ج

أك غيره، أك  ،ػ الكفارة اصطبلحان:" ما أكجب الشرع فعمو، بسبب حنث في يميف، أك ظيار، أك إيبلء، أك حمؽ مف أذل
 كتطييران مف ذنب كالقتؿ". ،تمحيصان 

 ـ.1977ىػ ػ 1379 2، ط440مي، الجنايات في الفقو اإلسبلمي، صالشاذلي، حسف بف ع
. المكصمي الحنفي، عبدا بف محمكد، 144-6/142الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الٌشمبٌي،  -2

 . 1937 -ىػ  1356القاىرة، تاريخ النشر:  –، الناشر: مطبعة الحمبي 5/26االختيار لتعميؿ المختار،
 .5/30المكصمي الحنفي، االختيار لتعميؿ المختار، - 3
 ىػ.1401. عاـ 14،ص12الركباف، عبدا، كفارة القتؿ، مجمة أضكاء الشريعة، العدد -  4
، دار الفكر، بيركت، 6/21، 8/49.الخرشي، حاشية الخرشي عمى مختصر خميؿ،،418/ 12القرافي، الذخيرة،  -  5

 د.س.،د.ط
 .5/376لمحتاج،الشربيني، مغني ا -  6
، الناشر: دار الكتب 4/51ابف قدامو، أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد، الكافي في فقو اإلماـ أحمد،  -  7

  ـ.1994 -ىػ  1414العممية، الطبعة: األكلى، 
 .35/53كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، المكسكعة الفقيية الككيتية،  - 8
 .35/53الدينية، المكسكعة الفقيية الككيتية،  كزارة األكقاؼ كالشؤكف - 9

 .5/376الشربيني، مغني المحتاج، - 10
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 1اٍلكٌفارة ًلٍمجٍبًر فكؿ مف قتؿ بحاجة إليو.كأًلٌف 
خطأن، فإف كاف متعمدان في  يبدك كا أعمـ أنو يجب التفريؽ بيف التسبب إف كاف عمدان أكالراجح: 
في حكـ الكفارة  سيأتيحيث ال كفارة عمى الراجح كما  فبل تجب عميو الكفارة؛ ألنو ممحؽ بالعمد تسببو

ف كاف مخفي القتؿ العمد حؽ بالقتؿ الخطأ، فتمزمو الكفارة، كبيذا نجمع بيف طأ في تسببو فيك مم، كا 
     2القكليف.

 ـ اختمف أىل العمم في وجوب الكفارة في القتل العمد عمى ثالثة أقوال:
 : ال تجب الكفارة في القتؿ العمد، كىذا ىك قكؿ جميكر العمماء مف الحنفية كالمالكية القول األول
 ، كاستدلكا بما يأتي:3المعتمد، كبو قاؿ الثكرم كأبك ثكر كابف المنذركالحنابمة في 

كلـ يذكرىا مع القتؿ العمد، كىذا يدؿ عمى أنيا  ،ػ إف ا تبارؾ كتعالى ذكر الكفارة مع القتؿ الخطأ1
 4غير كاجبة، كلك كانت كاجبة لذكرىا.

 5.ػ قتؿ العمد أعظـ مف أف يكفر بالكفارة، فكاف كاليميف الغمكس2
 ، كاستدلكا بدليميف:7، كأحمد في ركاية6تجب الكفارة في القتؿ العمد، كىك قكؿ الشافعية القول الثاني:

يعنى  -فى صاحبو لنا أكجب  -صمى ا عميو كسمـ-ػ عف كاثمة بف األسقع قاؿ:" أتينا رسكؿ الٌمو 1
 .8منو مف الٌنار " " أعتقكا عنو ؛ يعتؽ الٌمو بكٌؿ عضكو منو عضكنا:الٌنار بالقتؿ فقاؿ -

                                                           
 .5/375الشربيني، مغني المحتاج، - 1
، رسالة ماجستير، جامعة القدس، 237الحجكج، محمكد، الضماف في حكادث السيارات في الفقو اإلسبلمي، ص - 2

 .2012فمسطيف، 
، تحقيؽ:خميؿ المنصكر، دار 4/310محمد، مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر،شيخي زادة، عبد الرحمف بف  - 3

، الناشر: 13/68ـ. العيني، أبك محمد محمكد بف أحمد، البناية شرح اليداية،1998ىػػ 1419الكتب العممية، بيركت،ط
. ابف 8/49ر خميؿ،ـ. الخرشي، شرح مختص2000 -ىػ  1420بيركت، لبناف، الطبعة: األكلى،  -دار الكتب العممية 

 .10/35.ابف قدامة،المغني،4/201رشد الحفيد، بداية المجتيد كنياية المقتصد، 
 .10/35ابف قدامة، المغني،-  4
 3/386ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،-  5
 .13/134الماكردم، الحاكم الكبير، - 6

، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 10/103المرداكم، عبلء الديف، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ،  -  7
 ىػ.1419، 1ط

. )ضعيؼ(: األلباني،إركاء 3966أبك داكد، سنف أبي داكد،كتاب العتؽ، باب فضؿ ثكاب العتؽ،برقـ  - 8
 .7/339الغميؿ،
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إف النبي صمى ا عميو كسمـ أمرىـ أف يعتقكا رقبة عف القاتؿ، كاستحقاقو النار ال  ووجو الداللة:
   1يككف إال في القتؿ العمد، فدؿ ىذا عمى كجكب الكفارة في القتؿ العمد.

 :2ويناقش من عدة وجوه
 يعني القتؿ( ىك تأكيؿ مف الراكم.)إف قكلو: -
فارة القتؿ الشترط اإليماف، فمما لـ يشترط اإليماف؛ دؿ عمى أف الكفارة المعركفة غير لك أراد ك -

 الزمة. 
 3الحديث ضعيؼ، ضعفو الشيخ األلباني في اإلركاء. -
ػ إف الكفارة كجبت في القتؿ الخطأ مع أنو ال إثـ فيو، فكذلؾ تجب الكفارة في القتؿ العمد الذم فيو 2

 4إثـ كىذا مف باب أكلى.
إف الكفارة كجبت في الخطأ، فتمحك إثمو؛ ألنو ال يخمك مف تفريط، كال يمـز مف ذلؾ إيجابيا ): يناقشو 

 .5(في قتؿ العمد؛ ألنو مكضع عظـ اإلثـ فيو، بحيث ال يرتفع بالكفارة
، كال دليؿ عندىـ إال أنو يمكف أف يقاؿ أنيـ حممكا أدلة 6مندكبة كىك قكؿ عند المالكية القول الثالث:

 المكجبيف لمكفارة عمى االستحباب ال الكجكب. 
 قكؿ جميكر أىؿ العمـ لقكة أدلتيـ كسبلمتيا مف المناقشة.  الراجح:

 
 .اإلىمال والتقصير الجيل أو الخطأ أو النسيان أوبطريق التسبب في نقل المرض :المطمب الثاني

ض إلى السميـ كما يككف عف طريؽ التعمد، كذلؾ قد يككف بطريؽ الخطأ يالعدكل مف المر نقؿ 
كالمريض الذم ال يعمـ بمرضو فعاشر السميـ كأصابو بمرضو، أك بسبب اإلىماؿ كالمريض الذم 

التي تحكؿ مف انتقاؿ مرضو فانتقؿ مرضو لغيره بسبب  قصر كأىمؿ في أخذ االحتياطات البلزمة
الدـ كمشتقاتو كزراعة األعضاء،  بسبب تقصير األطباء كالفنييف في المختبرات أثناء نقؿ إىمالو، أك

                                                           
 -، الطبعة األكلى، مطابع دار الصفكة 35/52 ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، المكسكعة الفقيية الككيتية -  1

 دمشؽ. ،، دار الفكر7/612مصر، دكلة الككيت. الزحيمي، كىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو،
، تحقيؽ: محمد قمحاكم، دار التراث العربي، بيركت، ط 3/222الجصاص، أحمد بف عمي، أحكاـ القرآف،- 2

 ىػ.1405
 .7/339األلباني،إركاء الغميؿ،- 3
 ىػ.1405، المكتب اإلسبلمي،بيركت،ط380ص9النككم، محيي الديف بف شرؼ، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف،ج- 4
 .10/35ابف قدامة، المغني،- 5
 8/49الخرشي، شرح مختصر خميؿ، - 6
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، ال لنقؿ العدكل بطريؽ الخطأكفي ىذا المطمب نتعرض لما يترتب مف العقكبة الدنيكية كاألخركية 
 سيما إذا كاف ىذا المرض المعدم يؤدم إلى المكت، مف ىنا يمكف تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف:

 
اإلىمال  أو الفرع األول: حكم من نقل المرض المعدي بطريق الجيل أو الخطأ أو النسيان

 :والتقصير
في  1مف تسبب بنقؿ إم مرض معدو بجيؿ أك خطأ أك نسياف فتجب الدية كالكفارةالحكم الدنيوي: أواًل: 

)فإف الدية كالكفارة كاجبتاف عميو إذ الخطأ ال يسقط حقكؽ اآلخريف المالية،  :حقو، يقكؿ الدكتكر الثبيتي
سييا يجب عميو أداؤىا إذا ذكرىا... فالضماف كما أنو ال يسقط الكاجبات، فمف ناـ عف صبلة أك ن

 .2كاجب عمى مف تسبب في إصابة غيره، كالجيؿ كالخطأ كالنسياف ال تسقط حقكؽ اآلخريف...(
ؿ السيكطي رحمو ا في ىذا المقاـ حيث يقكؿ: )اعمـ أف قاعدة الفقو أف النسياف كما أحسف تفصي

كالجيؿ مسقط لئلثـ مطمقان، كأما الحكـ فإف كقعا في ترؾ مأمكر لـ يسقط بؿ يجب تداركو كال يحصؿ 
ؼ الثكاب المترتب عميو لعدـ االئتمار، أك فعؿ منيي ليس مف باب اإلتبلؼ فبل شيء فيو، أك فيو إتبل

 .3لـ يسقط الضماف، فإف كاف يكجب عقكبة كاف شبية في إسقاطيا(
كأما بالنسبة لئلثـ األخركم فمف المعمكـ مف القرآف كالسنة النبكية الصحيحة أف اإلثم األخروي: ثانيًا: 

الجيؿ كالخطأ كالنسياف رافع لئلثـ مطمقان فيما بيف المكمؼ كربو كما بيف ذلؾ رب العالميف تعالى ذكره 
ٚۡ أَۡخطَۡأَٔبۚ ﴿كلو تعالى: بق َب ََل رَُإاِخۡزَٔبَٰٓ ئِْ َِّٔغ١َٕبَٰٓ أَ ، كقكلو صمى ا عميو كسمـ: "إف ا تجاكز 4﴾َسثَّٕ

  .5ألمتي عف الخطأ كالنسياف كما استكرىكا عميو"
ىماؿ مف تقصير إنما ىك بمثابة  الخطأ أك الجيؿ الذم يؤدم إلى ضرر باآلخريفف يقاؿ ألكف قد  كا 

نما ك  ،األطباء كالفنييف في المشافي كالمختبرات أثناء نقؿ الدـ كمشتقاتو كالجراحة كزراعة األعضاءقبؿ  ا 
ستخفاؼ بأجساد الناس كأركاحيـ كعبلجيـ عمى غير األصكؿ العممية المعتبرة في أيضان بمثابة اىك 

قاب األخركم مف كبالتالي فيـ يستحقكف بذلؾ الع ،عمـ الطب كبالتالي تصير تصرفاتيـ غير مشركعة
 ا تعالى كالضماف لممتضرريف. 

                                                           
 سيأتي التفصيؿ فييما بعد قميؿ في الفرع الثاني.- 1
، العدد التاسع، ص 8اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض - 2

1341. 
، الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: 1/188السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف، األشباه كالنظائر، -3

 ـ.1990 -ىػ 1411األكلى، 
 .286سكرة البقرة، اآلية  - 4
.)صحيح(: األلباني، مشكاة 2043باب طبلؽ المكره كالٌناسي، برقـ ، ابف ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب الطبلؽ-5

 .6293المصابيح، برقـ 
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غاية العمؿ الطبي كالمقصكد منو ىك حصكؿ مصمحة حفظ اإلنساف :)1الثبيتيالدكتور يقول 
المكجكدة، كدفع مضرة األمراض النازلة بو، كالشريعة اإلسبلمية عندما أباحت العمؿ الطبي أباحتو 

ال يتـ إال بمطابقة العمؿ ألصكؿ مينة الطب، كحيث رجاء تحصيؿ ىذه المصالح المرجكة، كتحصيميا 
لـ يطابؽ العمؿ الذم يقكـ بو الطبيب أصكؿ مينة الطب، فإنو ال يككف محققان لتمؾ المصالح كمف ثـ 
يبقى عمى أصمو فعبلن محرمان ال يجكز لمطبيب كال لغيره اإلقداـ عميو، ألف األصؿ المقرر أف كؿ عمؿ 

شرع فكيؼ إذا كاف يحقؽ نقيض المقصكد؟ كحيث إف األطباء بشر قاصر عف تحصيؿ مقصكده ال ي
قد يتسببكف في إتبلؼ األنفس فقد شرع ا الزكاجر لحماية الناس، كىذه الزكاجر تتمثؿ في الكعيد 
ىماليـ كاستخفافيـ بأجساد الناس كأركاحيـ، كذلؾ يتمثؿ بعقاب  الشديد الذم يمحؽ بسبب تقصيرىـ كا 

كما يتمثؿ في الدنيا بما يترتب عمى أفعاليـ مف قصاص إف كاف عمدان، أك ضماف ا ليـ في اآلخرة 
 .2يمزميـ بو القاضي إف كاف خطأ(

)ال يككف العمؿ الطبي مستكفيان ىذا الشرط بأف يحقؽ تمؾ  لكالم الماضي:معنى ايقول مبارك عن و 
المصمحة المرجكة كيدفع تمؾ المفسدة عف المريض إال إذا كاف مكافقان لؤلصكؿ كالقكاعد العممية المعتبرة 
عند أصحاب ىذا الفف، ذلؾ أف إقداـ الطبيب عمى معالجة الناس كالتصدم لجراحة أبدانيـ عمى غير 

معتبرة في عمـ الطب يحيؿ عممو مف عمؿ مشركع كمندكب إليو إلى عمؿ محـر األصكؿ العممية ال
يعاقب عميو، ألنو أصبح عمبلن عدكانيان فيك أشبو بالجناية الصادرة مف غير الطبيب... ثـ قاؿ: كقد 
ذكر الدكتكر أسامة قايد تعريفان حسنان ليذه األصكؿ فقاؿ: )ىي األصكؿ الثابتة كالقكاعد المتعارؼ 

 .3نظريان كعمميان بيف األطباء كالتي يجب أف يمـ بيا كؿ طبيب كقت قيامو بالعمؿ الطبي( عمييا
 :طباء إذا كقع التقصير كاإلىماؿ قد نص عميو الفقياء في كتبيـ فمف ذلؾكضماف األ

: )قاؿ ابف القاسـ: ال ضماف عمى طبيب كحجاـ كخاتف كبيطار إف مات حيكاف بما ما قالو المواق 
 .4إف لـ يخالفكا، كضمف ما سرل كطبيب جيؿ أك قصر(صنعكا بو 

 .5)فمفيكـ قكلو إف لـ يخالفكا أنيـ إف خالفكا تعديان أك تقصيران ضمنكا كما يدؿ عميو قكلو: أك قصر(

                                                           
 -الدكتكر سعكد بف مسعد الثبيتي، المدرس بقسـ الشريعة كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية جامعة أـ القرل  ىك- 1

 مكة المكرمة.المكتبة الشاممة.
، العدد التاسع، ص 8ماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجت- 2

1342. 
(. الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، 168مبارؾ، قيس، التداكم كالمسؤكلية الطبية، )ص  - 3

 .1342، العدد التاسع، ص 8مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج 
 .8/439ؿ لمختصر خميؿ، التاج كاإلكميالمكاؽ،  - 4
، العدد التاسع، ص 8الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  - 5

1343. 
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ف كاف الخاتف عارفان بالصناعة كختف المكلكد في الزمف الذم يختتف في ومنيا ما قالو ابن القيم : )كا 
 .1يا لـ يضمف سراية الجرح اتفاقان(مثمو كأعطى الصناعة حق

عمى اعتباره ألصكؿ المينة الطبية سببان مف أسباب سقكط  "،كأعطى الصناعة حقيا")دؿ قكلو: 
 .2المسؤكلية، كمفيكـ كصفو ىذا يدؿ عمى أف عدـ األخذ بيذه األصكؿ يعتبر مكجبان لممسؤكلية(

ذا أمر الرجؿ أف يحجمو أك يختف غبلمو أك يبيطر دابتو فتمفكا مف فعمو، قالو الشافعي ما ومنيا : )كا 
 فإف كاف فعؿ ما يفعمو مثمو مما فيو الصبلح لممفعكؿ بو عند أىؿ العمـ بتمؾ الصناعة فبل 

 
ف كاف فعؿ ما ال يفعؿ مثمو مف أراد الصبلح ككاف عالمان بو فيك ضامف(  .3ضماف عميو، كا 

 .4ة كالضماف عنو مشركطان بفعؿ ما فيو الصبلح لممفعكؿ لو عند أىؿ العمـ()فجعؿ نفي المسؤكلي
يضاحان  كالشؾ أف في كؿ ما تقدـ بيانان  لئللزاـ بأصكؿ المينة كتضميف مف لـ يمتـز بيا كمف قصر  كا 

في تحميؿ الدـ كمشتقاتو حتى أصيب السميـ يككف عممو محظكران معاقبان عميو في الدنيا بالضماف كفي 
 5.اآلخرة بالعقاب

 
 الفرع الثاني: اآلثار المترتبة عمى ناقل العدوى خطًأ.

ف تسبب بنقؿ إم مرض معدو بجيؿ أك خطأ أك نسياف قرر العمماء كما بينت في الفرع األكؿ عمى م
 عمى النحك اآلتي: الكبلـ فييما الدية كالكفارة كتفصيؿ

 وتتعمق بالدية ثالث مسائل كما يمي: الدية:أواًل: 
مف األصكؿ ما اتفؽ عمييا العمماء كمنيا ما ىك محؿ خبلؼ كساقتصر  أصول الدية:المسألة األولى:

  عمى النحك اآلتي:مف األصكؿ أصؿ  عندم أنوكما ترجح العمماء  وما اتفؽ عميعمى ذكر 
 

                                                           
، المحقؽ: عبد القادر األرناؤكط، 1/195ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب، تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد،  - 1

 .1971 – 1391دمشؽ، الطبعة: األكلى،  –البياف  الناشر: مكتبة دار
. الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة 178التداكم كالمسؤكلية الطبية، ص مبارؾ،  - 2

 .1343، العدد التاسع، ص 8ج  ،مجمع الفقو اإلسبلمي
بيركت، الطبعة: بدكف طبعة، سنة  –، الناشر: دار المعرفة 6/185األـ،  ،الشافعي، أبك عبد ا محمد بف إدريس - 3

 ـ.1990ىػ/1410النشر: 
، العدد التاسع، ص 8الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  - 4

1343. 
، العدد التاسع، ص 8مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز،  - 5

1343. 
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، 1اتفؽ الفقياء عمى أف اإلبؿ أصؿ مف أصكؿ الدية، فتقبؿ الدية إذا أديت منيا ببل خبلؼاإلبل: ـ 
 .2" في النفس مائة مف اإلبؿ"كذلؾ لقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ:

 3.كالشافعي في القديـ كالحنابمة في المعتمد ،كالمالكيةكىذا قكؿ الحنفية  ـ الذىب عمى الراجح:
 

:" عمى أىؿ الذىب ألؼ كالدليؿ عمى أف الذ ىب أصؿ مستقؿ ما جاء في كتاب عمرك بف حـز
 4.5دينار"

 
 مقدار دية القتل بالعدوى: المسألة الثانية: 

 : 6مقسمة عمى خمسة أنكاعمف اإلبؿ ىي مائة  الديةمقدار ـ اإلبل: 
 ،8، كعشركف بنت لبكف7بنت مخاضعشركف -

                                                           
. الحجاكم، 4/47.ااألنصارم،أسنى المطالب،4/266. الدسكقي، حاشية الدسكقي،7/254الكاساني، بدائع الصنائع،-1

 . 4/206اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 
في العقكؿ كاختبلؼ الناقميف لو، رقـ النسائي، السنف، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرك ابف حـز  -2

 .7/305. )صحيح(: األلباني، إركاء الغميؿ، 1555رقـ الحديث ،، كمالؾ، المكطأ4853الحديث
. ابف قدامة، 2/504. الشربيني، مغني المحتاج، 9/94. عميش، منح الجميؿ،7/254الكاساني، بدائع الصنائع،-  3

 .9/481المغني،
النسائي، السنف، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرك ابف حـز في العقكؿ كاختبلؼ الناقميف لو،رقـ  -  4

،. )قاؿ الحاكـ: إسناده صحيح، كىك مف قكاعد اإلسبلـ، كقاؿ ابف الجكزٌم رحمو ا في "الٌتحقيؽ": قاؿ 4853الحديث
قات صحيح...(. الزيمعي، جماؿ الديف، نصب أحمد بف حنبؿو رضي ا عنيما: كتاب عمرك بف حزـو في الٌصد

لبناف/ دار القبمة لمثقافة -بيركت  -، المحقؽ: محمد عكامة الناشر: مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر 2/341الراية،
 .7/305ـ. كقاؿ األلباني)حسف(:األلباني، إركاء الغميؿ،1997ىػ/1418السعكدية، الطبعة: األكلى،  –جدة  -اإلسبلمية

كالصاحبيف مف الحنفية إلى أف الكاجب في الدية كاحد مف خمسة أصناؼ: اإلبؿ كالذىب فريؽ مف الفقياء  ذىب - 5
. ابف 8/374كالفضة كالبقر كالغنـ، كزاد بعضيـ الحمؿ فصارت ستة أنكاع كستة أصكؿ. ابف نجيـ، البحر الرائؽ،

 .9/481قدامة، المغني،
.الشربيني، مغني 6/256.العبدرم، التاج كاإلكميؿ،5/40ار،المكصمي الحنفي، االختيار لتعميؿ المخت-  6

 .6/19. البيكتي، كشاؼ القناع،4/54المحتاج،
بنت المخاض: الفصيؿ إذا استكمؿ الحكؿ كدخؿ في الثانية. الزبيدم، محمد مرتضى، تاج العركس، مادة  - 7

 كدكف تاريخ. ، تحقيؽ:عبد الحميـ الطحاكم، مطبعة حككمة الككيت، دكف طبعة19/48)مخض(،
. المكتبة 2/566بنت المبكف: ما استكممت الثانية كدخمت في الثالثة. الفيكمي، أحمد بف محمد، المصباح المنير، - 8

 العممية، بيركت، دكف طبعة كدكف تاريخ.
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النبي صمى ا عميو كسمـ:" في  قكؿكذلؾ ل ،كعشركف بني مخاض 2، كعشركف جذعة1كعشركف حقة 
دية الخطأ عشركف حقة كعشركف جذعة، كعشركف بنت مخاض، كعشركف بنت لبكف، كعشركف بني 

 .3مخاض ذكر "
، كعشركف كعشركف بنك لبكفو ذككرأك عشركف بنت مخاض، كعشركف بنت لبكف، كعشركف حقة، -

كذلؾ لما جاء عف ابف مسعكد أنو قاؿ:"دية الخطأ خمسة أخماس، في دية الخطأ عشركف حقة 
" ،كعشركف بنات لبكف ،كعشركف جذعة، كعشركف بنات مخاض  .4كعشركف بنك لبكفو ذككره

 4,25 ػػػبالكزف المعاصر ب، كىك مقدر 5مقدار الدية بالذىب ىي ألؼ دينار باتفاؽ الفقياءـ الذىب: 
 6.قيراط 24غراـ مف عيار  4250غراـ لكؿ دينار ذىبي، فيككف مقدار الدية  

 
يمكن أن تغمظ الدية إذا كان القتل عمدأ أو شبو عمد ذكر الفقياء أنو : تغميظ الديةالمسألة الثالثة: 

 وانتقل من القصاص إلى الدية. والتغميظ يكون بأمور منيا:
قتيؿ الخطأ شبو العمد :"قكلو صمى ا عميو كسمـدليمو ك : 7أربعون من اإلبل حواملـ بأن تكون 

 مالؾدية الذىب فذىب كأما تغميظ .8بالسكط أك العصا مائة مف اإلبؿ أربعكف منيا في بطكنيا أكالدىا"
 -أكالدىاكىي مائة مف اإلبؿ أربعكف في بطكنيا -قدر قيمة دية اإلبؿ المغمظةبتكذلؾ تغميظيا  جكاز

 9.بؿ الغير مغمظة ثـ نحسب الفرؽ بينيما كنجعمو نسبة التغميظدية اإلقيمة ك 

                                                           
 الحقة بكسر الحاء: ما استحؽ أف يحمؿ عميو، كذلؾ إذا استكمؿ ثبلث سنكات، كدخؿ في الرابعة. ابف منظكر، - 1

 .10/49لساف العرب،مادة )حقؽ(،
 .422ػ  20/421الجذعة: ما استكممت أربع سنكات كدخمت في الخامسة. الزبيدم، تاج العركس، مادة، )جذع(، - 2

.ك ابف ماجة، كتاب الديات، باب دية الخطأ، 4547أبك داكد، السنف، كتاب الديات، باب الدية كـ ىي،رقـ الحديث-  3
 . 9/24.)ضعيؼ(:األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة،2733رقـ الحديث

ف، كركاتو . قاؿ الدارقطني: )إسناده حس3362الديات كغيره، رقـ الحديثك الدارقطني، السنف، كتاب الحدكد  -  4
 ثقات(نفس المرجع.

، 9/94.الحطاب، محمد بف محمد،مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ،7/254الكاساني،بدائع الصنائع،-  5
. ابف قدامة، 7/319ـ. الرممي، نياية المحتاج،2003ىػ ػ  1423تحقيؽ:زكريا عميرات،دار عالـ الكتب،ط 

 .9/481المغني،
. أبك فارس،محمد عبد القادر، الفقو الجنائي في الشرع 243لقصاص،ص أبك رخية، الكجيز في الحدكد كا - 6

 ـ.2005ىػ ػ 1426 1، دار الفرقاف، المممكة األردنية الياشمية، ط801اإلسبلمي،ص
 .10/47. المرداكم، اإلنصاؼ،18/492كىذا قكؿ الشافعي كأحمد في ركاية. األنصارم، أسنى المطالب، - 7
. النسائي، كتاب القسامة، باب مف قتؿ 4549ب دية الخطأ شبو العمد،رقـ الحديث أبك داكد، كتاب الديات،با -8

 .7/256. )صحيح(: األلباني،إركاء الغميؿ،4791بحجر أك سكط، برقـ 
 ، تحقيؽ: زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت. 4/558األصبحي،مالؾ بف أنس،المدكنة الكبرل،  - 9
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ال تحمؿ "قاؿ: قكؿ ابف عباس ذلؾ كدليؿ  :وعدم تحمل العاقمة شيئًا منياالقاتل،  الدية عمى وجوب ـ
ا،  .1"كال اعترافنا, كال ما جنى المممكؾ العاقمة عمدنا، كال صمحن

 
 تل الخطأ:قثانيًا: الكفارة في ال

ُّ ﴿ ، لقكلو تعالى:2عمى كجكب الكفارة في القتؿ الخطأ اتفؽ الفقياءـ  ٌِ َْ ب َوب َِ ٕ ب ئَِلَّ َٚ ِِ ۡإ ُِ  ًَ ٍٓ أَْ ٠َۡمزُ ِِ ۡإ

ٕ ب َخطَ   ا َخطَ  ِِ ۡإ ُِ  ًَ ٓ لَزَ َِ َٚ َٕخٖ ُِّ  فَزَۡسِش٠ُش َسلَجَخٖ  ب  ا ۚب  ِِ خٌ  ۡإ َّ َغٍَّ ُِّ ِد٠َخ   َٰٓ أَْ َٚ ِٰٗٓۦَ ئَِلَّ ٍِ ۡ٘ َٰٓ أَ َٰٝ ٍَ ئٌَِ ۡٛ ٓ لَ ِِ  َْ  فَاِْ َوب
ۚ
ذَّلُْٛا ٠َصَّ

 ّٖٚ ٓ   َػُذ ِِ ۡإ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  ُۡ َٕٖخًۖ ُِّ  فَزَۡسِش٠ُش َسلَجَخٖ  ٌَُّى ِِ َْ  ۡإ ئِْ َوب ك  َٚ ١ثََٰ ِِّ ث١ََُُٕۡٙ  َٚ  ُۡ َِۢ ث١ََُٕۡى ۡٛ ٓ لَ ِِ  ۡ٘ َٰٓ أَ َٰٝ خٌ ئٌَِ َّ َغٍَّ ُِّ ٍِِٗۦ فَِذ٠َخ  

رَۡسِش٠ُش َسلَجَخٖ  َٕٖخًۖ ُِّ  َٚ ِِ ُۡ ٠َِدۡذ فَ  ۡإ ٌَّ ٓ َّ َُ فَ ثَخا ِص١َب ۡٛ ِٓ رَ زَزَبثَِؼ١ۡ ُِ  ِٓ َش٠ۡ ۡٙ َٓ ٱ َش ِِّ ُ َْ ٱّللَّ َوب َٚ  ِِۗ  ّللَّ

ّا  ب َزِى١  ّ  .3﴾بَػ١ٍِ
 أنواع الكفارة:ـ 

الفقياء متفقكف عمى أف الكفارة عمى ك عمى نكعيف مف أنكاع  الكفارة كىي العتؽ كالصياـ،  اآلية تنص
بإعتاؽ رقبة، فإف عجز عف ذلؾ انتقؿ إلى  ، لذلؾ يجب عمى كؿ مف لزمتو الكفارة أف يبدأ4الترتيب

، صياـ شيريف متتابعيف، كالتتابع شرط لصحة الصياـ، كلك قطع التتابع بغير عذر 5البدؿ كىك الصياـ
 6لـز استئناؼ الصياـ.

 
 
 
 

                                                           
ا كال اعترافنا رقـ الحديثالبييقي، سنف البييقي، با- 1 . 16361ب مف قاؿ: ال تحمؿ العاقمة عمدنا كال عبدنا كال صمحن

 .7/336)حسف(، األلباني، إركاء الغميؿ،
. العدكم، أبك الحسف عمي بف 4/108،الشربيني،مغني المحتاج 5/29المكصمي الحنفي، االختيار لتعميؿ المختار، -2

 كسؼ الشيخ محمد البقاعي، المحقؽ: ي2/314أحمد، حاشية العدكم،
 .6/65ـ. البيكتي، كشاؼ القناع،1994 -ىػ 1414بيركت، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر:  –الناشر: دار الفكر 

 .92سكرة النساء، اآلية  - 3
. البيكتي، 13/135. الماكردم، الحاكم الكبير،8/49.الخرشي، حاشية الخرشي،8/374ابف نجيـ، البحر الرائؽ،-4

 .6/65القناع،كشاؼ 
 .8/49. الخرشي، حاشية الخرشي،5/97الكاساني، بدائع الصنائع،- 5
 مف األعذار التي ال تقطع الصياـ ذكرىا العمماء: الحيض كالنفاس، كاإلفطار بإكراه أك نسياف كالمرض.    -6

.البيكتي، كشاؼ 3/365كما بعدىا.الشربيني، مغني المحتاج،  4/114ابف نجيـ، البحر الرائؽ،
 .10/131.المكسكعة الفقيية الككيتية،5/384القناع،
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 بالعدوى:المطمب الثالث: ما يمزم بالجناية عمى الجنين المصاب 

 : كيتعمؽ بيذا المطمب فرعاف
 تعريفو لغًة واصطالحًا:الفرع األول: 

بفتح الجيـ ىك كؿ مستكر، يقاؿ: جف الميؿ إذا أظمـ، كأجف فبلف الشيء في صدره   الجنين لغة:أواًل: 
أم أكنو كستره، كمنو المجنكف الستتار عقمو، كالجاف الستتاره عف أنظار الناس، كأجنتو الحامؿ أم 

نكف المفتكحة، كأجنف، كىك المادة التي تتككف في سترتو، كالجمع أجنة بفتح أكلو ككسر ثانيو كتشديد ال
  1الرحـ مف عنصرم الحيكاف المنكم كالبكيضة، كقد كثر استعمالو في الكلد ما داـ في بطف أمو.

فاختمؼ العمماء فيما بينيـ متى يسمى الحمؿ جنينان عمى  أما معناه اصطبلحان : ثانيًا: في االصطالح
 النحك اآلتي: 

منذ التقاء الحيكاف المنكم بالبكيضة كحصكؿ اإلخصاب، سكاء أكاف نطفة  الحمؿ يسمى جنينان  -1
 .2أـ عمقة أـ مضغة، كيسمى جنينان ما داـ في البطف، كىذا  ما ذىب إليو المالكية

الحمؿ بعد أف يفارؽ الجنيف المضغة كالعمقة بحيث يتبيف منو شيء مف خمؽ اآلدمي، أك  -2
  4الشافعيةك 3ذىب إليو جميكر الفقياء مف الحنفيةيشيد الثقات بأنو مبدأ آدمي، كىذا ما 

 .5كالحنابمة
كأما عند األطباء فيطمؽ بعضيـ لفظ الجنيف عمى الكلد في بطف أمو عندما يظير عميو الطابع 
اإلنساني بتككف األجيزة المعركفة لئلنساف، كيككف ذلؾ فيما بيف الشير الثالث مف الحمؿ إلى حيف 

ى الكلد في بطف أمو إذا اكتممت بنيتو، ككاف بإمكانو أف يعيش إذا نزؿ حيان الكالدة، كيقصره بعضيـ عم
  6مف بطف أمو، كيككف ىذا في الفترة الكاقعة بيف بداية الشير السابع إلى كقت الكالدة.

 
 
 
 

                                                           
 .94 -13/92ابف منظكر، لساف العرب،  - 1
 .8/333التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ،  المكاؽ،  - 2
 .7/325الكاساني، بدائع الصنائع، - 3
 .12/385. الماكردم، الحاكم الكبير، 6/115الشافعي، األـ،  - 4
 .8/406ابف قدامو، المغني،  - 5
محمد نعيـ ياسيف، في بحث لو بعنكاف: حقيقة الجنيف كحكـ االنتفاع بو في زراعة نقبلن عف نقؿ ىذا الرأم الدكتكر  - 6

محيي الديف صاحب كتاب: تطكر الجنيف كصحة الحامؿ. ياسيف، محمد نعيـ، حقيقة الجنيف كحكـ االنتفاع بو طابك 
  .1388، العدد السادس، ص 6ج  ،الفقو اإلسبلميفي زراعة األعضاء كالتجارب العممية.، مجمة مجمع 
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 الجناية عمى الجنين؟بالفرع الثاني: ما يجب 
عبد أك أمة لما  2ىي الغرةإذا انفصؿ عف أمو ميتان أف دية الجناية عمى الجنيف عمى 1أىؿ العمـ اتفؽ 

أٌف رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو  و قضى بذلؾ، عف أبي ىريرةثبت عف النبي صمى ا عميو كسمـ أن
ـٌ إٌف المرأة اٌلتي قضى عمييا بالغٌرة سٌمـ: "ك  قضى في جنيف امرأةو مف بني لحياف بغٌرةو، عبدو أك أمةو، ث

 .4"عمى عصبتيا 3الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ أٌف ميراثيا لبنييا كزكجيا، كأٌف العقؿتكٌفيت، فقضى رسكؿ 
، فرمت إحداىما األخرل بحجرو فقتمتيا  كعف أبي ىريرة رضي الٌمو عنو، قاؿ: اقتتمت امرأتاف مف ىذيؿو

، عبده أك كليدةه، فقضى أٌف دية جنينيا غٌرةه ميو كسٌمـ، "كما في بطنيا، فاختصمكا إلى الٌنبٌي صٌمى ا ع
 .5"كقضى أٌف دية المرأة عمى عاقمتيا

لذا فالغرة تجب لمف  ضرب امرأة عمى بطنيا أك أعطاىا دكاء أزاؿ ما في بطنيا مف انتفاخ... كال 
يشترط في الفعؿ المككف لمجناية أف يككف مف نكع خاص، فقد يككف عمبلن أك قكالن، كقد يككف ماديان أك 

 معنكيان.
مادية: ىي الضرب، كالقتؿ، كالجرح، كالضغط عمى البطف، كالتجكيع، كتناكؿ الدكاء، كحمؿ فاألفعاؿ ال

 شيء ثقيؿ... كما إلى ذلؾ. 
.. كما إلى .األقكاؿ كاألفعاؿ المعنكية: كالتيديد، كاإلفزاع، كالصياح، كالتخكيؼ، كشـ رائحة ضارةك 

 6ذلؾ.

                                                           
 . المكاؽ، 7/325الكاساني، بدائع الصنائع،. 12/384.الماكردم، الحاكم الكبير، 8/404ابف قدامو، المغني،  - 1

 .8/333التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، 
س، ككاف أبك عمرك بف العبلء يقكؿ: الغٌرة: العبد نفسو أك األمة، كأصؿ الغٌرة: البياض اٌلذم يككف في كجو الفر  - 2

الغٌرة عبد أبيض أك أمة بيضاء، كسمي غٌرة لبياضو، فبل يقبؿ في الٌدية عبد أسكد كال جارية سكداء. كليس ذلؾ شرطان 
ٌنما الغٌرة عندىـ ما بمغ ثمنو نصؼ عشر الٌدية أم  مسة مف اإلبؿ، أك خمسكف ديناران. ابف األثير، خعند الفقياء، كا 

. 12/384.الماكردم، الحاكم الكبير، 8/404. ابف قدامو، المغني، 3/353في غريب الحديث كاألثر،  النياية
 .8/333التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ،  . المكاؽ، 7/325الكاساني، بدائع الصنائع،

 .12/253العقؿ أم: الدية.ابف حجر، فتح البارم،  - 3
المرأة، كأٌف العقؿ عمى الكالد كعصبة الكالد، ال عمى الكلد، رقـ باب جنيف البخارم، الصحيح، كتاب الديات،  - 4

. مسمـ، الصحيح، القسامة كالماربيف كالقصاص كالديات، باب دية الجنيف، ككجكب الٌدية في قتؿ 9609الحديث 
 .1681الخطإ، كشبو العمد عمى عاقمة الجاني، رقـ الحديث 

المرأة، كأٌف العقؿ عمى الكالد كعصبة الكالد، ال عمى الكلد، رقـ باب جنيف البخارم، الصحيح، كتاب الديات،  - 5
. مسمـ، الصحيح، القسامة كالماربيف كالقصاص كالديات، باب دية الجنيف، ككجكب الٌدية في قتؿ 9610الحديث 

 .1682الخطإ، كشبو العمد عمى عاقمة الجاني، رقـ الحديث 
جناية عمى الجنيف )اإلجياض( دراسة فقيية مقارنة، مجمة البحكث العجبلف، عبد ا بف عبد العزيز، حكـ ال - 6

 .257العدد الثالث كالستكف، ص  ،اإلسبلمية
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المريض في كجكب دية الجنيف لما بينا سابقان كيستكم في ذلؾ الجنيف السميـ مف األمراض المعدية مع 
مف تحريـ اإلجياض بعد نفخ الركح اتفاقان، كتحريمو أيضان قبؿ نفخ الركح إال إذا كاف الخكؼ عمى األـ 
مف اليبلؾ كغمب عمى الظف بقكؿ أطباء مكثكقيف فيجكز اإلجياض دفعان ألعمى الضرريف بارتكاب 

ثبات إصابة الجنيف بمرض معدو كىك في بطف أمو كما بينت أخفيما، ثـ أضؼ إلى ذلؾ إلى صعكبة إ
سابقان أيضان، حتى إف األطباء ذكركا أف نسبة األطفاؿ المصابيف بالعدكل ليست عالية جدان حيث ال 

% كذلؾ عند 8في حيف تقؿ ىذه النسبة إلى  %، حسب استقراء المختصيف حتى اآلف45تتجاكز 
دكية المقررة مف قبؿ الطبيب المختص أثناء الحمؿ كلذلؾ كجدنا استعماؿ المرأة المصابة بالعدكل لؤل

العمماء جنحكا إلى التضيؽ لمحاالت التي يجكز فييا اسقاط الجنيف استثناءان مف الحرمة، حيث يككف 
 1.ةر ذلؾ عند الضرك 

بالجنيف ىنا أف يثبت عمميان ككاقعيان خطكرة ما  -معيار حد ضركرة -كالمعيار)* يقكؿ الشيخ جاد الحؽ:
مف عيكب كراثية، كأف ىذه العيكب تدخؿ في النطاؽ المرضي الذم ال شفاء منو، كأنيا تنتقؿ منو إلى 
الذرية... أما العيكب الجسدية كالتي مف الممكف أف تتبلءـ معيا الحياة العادية، فبل تعتبر عذران شرعيان 

 .2مبيحان لئلجياض(
كالكراثي مف األعذار الشرعية أصبلن بر المرض المعدم إف بعض العمماء لـ يعتكأبعد مف ذلؾ فبؿ  *

استنادا آلراء األطباء الذيف استشارىـ حيث بٌيف أف التي تبيح اإلجياض كالدكتكر شبير، كذلؾ 
في الجنيف ال تعتبر عذران شرعيان لئلجياض قبؿ نفخ الركح؛ ألنو ال يمكف -كالمعدية-األمراض الكراثية 

 3ال يككف قبؿ األسبكع الثامف مف العمكؽ.اكتشافيا، كالتعرؼ عمييا 
 
 
 
 

                                                           
 .87، كص 17راجح البحث ص ي - 1
جمعية العمـك الطبية اإلسبلمية،قضايا طبية معاصرة،   ؛3107 -3105/ص 9الفتاكل اإلسبلمية، مج  جاد الحؽ،-2

كما بعدىا؛  432ص -كما بعدىا 372شكه كاألمراض الكراثية، ص الجنيف الم ؛ البار،314/ص 1مج
بكاسطة مكقع الممتقى الفقيي: .129، ص "االختبار الجيني كالكقاية مف األمراض الكراثية مف منظكر إسبلمي" عارؼ،
 اإلجياض دراسة فقيية:صادؽ، 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4951#_edn8. 
اإلجياض دراسة بكاسطة مكقع الممتقى الفقيي: صادؽ،  .345مكقؼ اإلسبلـ مف األمراض الكراثية، ص  شبير،  - 3

 :فقيية مقاصدية
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4951#_edn8. 
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 المطمب األول: حكم دخول البمد المصاب بالوباء والخروج منو.

جاءت األحاديث عف النبي صمى ا عميو كسمـ تنيى المسمـ عف الدخكؿ إلى أرض كقع بيا 
    الطاعكف، كعف الخركج مف أرض كقع بيا الطاعكف.

سمعت رسكؿ الٌمو صٌمى الٌمو عميو  :عف عبد الرحمف بف عكؼ رضي ا عنو أنو قاؿفي الصحيحيف 
ذا كقع بأرضو كأنتـ بيا فبل  :"إذا سمعتـ بو ] يعني :كسٌمـ يقكؿ الطاعكف[ بأرضو فبل تقدمكا عميو، كا 

تخرجكا فرارنا منو"
1. 

 :قاؿ رسكؿ الٌمو صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ :قاؿعف أسامة بف زيدو رضي ا عنيما  أيضان في الصحيحيف ك 
فإذا سمعتـ بو بأرضو فبل  ،"الٌطاعكف رجزه أك عذابه أرسؿ عمى بني إسرائيؿ أك عمى مف كاف قبمكـ

ذا كقع بأرضو كأنتـ بيا فبل تخرجكا فرارنا منو" ،تقدمكا عميو  .2كا 
العمماء كاألطباء،  دؼ عنمعرك : ىك مرض خاص لعمـ في تفسير معنى الطاعكف فقيؿكاختمؼ أىؿ ا

 .يؤدم إلى كفاة الكثيريف مف الناس ،: بؿ ىك كؿ مرض عاـ )كباء(كقيؿ
قمت: ]يعني ابف حجر[فيذا ما بمغنا مف كبلـ )قاؿ:كغيرىا فيذا ابف حجر بعد أف ذكر كؿ ىذه األقكاؿ 

ىيجاف الٌدـ أك انصباب عف أىؿ الٌمغة كأىؿ الفقو كاألطٌباء في تعريفو كالحاصؿ أٌف حقيقتو كـر ينشأ
الٌدـ إلى عضكو فيفسده كأٌف غير ذلؾ مف األمراض العاٌمة الٌناشئة عف فساد اليكاء يسٌمى طاعكننا 

 .3بطريؽ المجاز الشتراكيما في عمـك المرض بو أك كثرة المكت...(
مرض كغيره:ىك  كأٌما)الكباء(  فقاؿ الخميؿ )الٌطاعكف قركح تخرج في الجسد... كقاؿ النككم:

ـٌ، كالٌصحيح اٌلذم قالو المحٌققكف: أٌنو مرض الكثيريف مف الٌطاعكف، كقاؿ آخركف : ىك كٌؿ مرض عا
، اض في الكثرة كغيرىا، كيككف مخالفنا لممعتاد مف أمر الٌناس في جية مف األرض، دكف سائر الجيات

 .4، فإٌف أمراضيـ فييا مختمؼ(بخبلؼ سائر األكقات ،كيككف مرضيـ نكعنا كاحدنا
قاؿ بعض  ،كرجح الشيخ ابف عثيميف ما ذىب إليو النككم حيث قاؿ:)كالطاعكف كباء فتاؾ كالعياذ با

أىؿ العمـ: إنو نكع خاص مف الكباء، كأنو عبارة عف جركح كتقرحات في البدف تصيب اإلنساف... 
إف ىذا إف لـ يكف كقيؿ: إف الطاعكف اسـ لكؿ كباء عاـ ينتشر بسرعة كالككليرا كغيرىا، كىذا أقرب، ف

                                                           
 .26سبؽ تخريجو ص - 1
 .26سبؽ تخريجو ص  - 2
بيركت،  -، الناشر: دار المعرفة 181-10/180صحيح البخارم، فتح البارم شرح ابف حجر، أحمد بف عمي،  - 3

1379. 
 .14/204المنياج شرح صحيح مسمـ، النككم،  - 4
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 .1فيك داخؿ في المعنى...( ،داخبل في المفظ
  كنصت ىذه األحاديث عمى تحريـ القدكـ عمى بمد الٌطاعكف، كالخركج مف البمد فرارنا منو.

ف كنت فيو، فبل تخرج منو، لمخبر  ذا كقع الٌطاعكف ببمدو كلست فيو، فبل تقدـ عميو، كا  قاؿ ابف مفمح:)كا 
( ،: لغير سببو خركج منوذلؾ، كمرادىـ في دخكلو، كالالمشيكر الٌصحيح في  اٌل: لـ يحـر بؿ فرارنا ؛ كا 

2. 
، قاؿ بعض أىؿ العمـ: إنو نكع خاص مف الطاعكف كباء فتاؾ كالعياذ باكقاؿ الشيخ ابف عثيميف:)ك 

كباء الكباء، كأنو عبارة عف جركح كتقرحات في البدف تصيب اإلنساف... كقيؿ: إف الطاعكف اسـ لكؿ 
، فيك داخؿ في إف ىذا إف لـ يكف داخبل في المفظعاـ ينتشر بسرعة كالككليرا كغيرىا، كىذا أقرب، ف

ى البمد الذم حؿ فييا ىذا المعنى، فكؿ كباء عاـ ينتشر بسرعة: فإنو ال يجكز لئلنساف أف يقدـ عم
ذا كقع كأنتـ فييا فبل تخرجكا منيا فرارا منو(الكباء  .3، كا 

 دلت عمى أف النيي خاص بمف خرج مف بمد الطاعكف فراران شارة إليو أن ىذه األحاديث ومما ينبغي اإل
 كال بأس بو. منو، أما مف خرج لقصد آخر، كتجارة أك دراسة أك عمؿ فبل يشممو النيي

كقد نص عمى ىذا التفريؽ غير كاحد مف أىؿ العمـ كمنيـ ابف مفمح كما بينت آنفان، بؿ نقؿ بعضيـ 
 .4ء عمى ذلؾ، كما نقمو النككم في شرحو لصحيح مسمـاتفاؽ العمما

قاؿ ابف عبد البر في التمييد:)كفي ذلؾ إباحة الخركج ذلؾ الكقت، مف مكضع الطاعكف، لمسفر 
 .5المعتاد، إذا لـ يكف القصد الفرار مف الطاعكف(

قاؿ النبي  و؟كقاؿ ابف عثيميف:)كبالنسبة لمطاعكف ىؿ يجكز لئلنساف أف يخرج مف البمد إذا كقع في
صٌمى ا عميو كسٌمـ: )ال تخرجكا منو ػ أم مف البمد الذم كقع فيو ػ فراران منو(، فقيد النبي صٌمى ا 
عميو كسٌمـ منع الخركج بما إذا كاف فراران، أما إذا كاف اإلنساف أتى إلى ىذا البمد لغرض أك لتجارة 

 .6اـ عميؾ، بؿ نقكؿ: لؾ أف تذىب(كانتيت، كأراد أف يرجع إلى بمده، فبل نقكؿ: ىذا حر 

                                                           
، الناشر: دار الكطف لمنشر، الرياض، 6/569العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، شرح رياض الصالحيف، - 1

 ىػ. 1426الطبعة: 
 ، الناشر: عالـ الكتب.3/270رج، اآلداب الشرعية كالمنح المرعية، ابف مفمح،  محمد بف مفمح بف محمد بف مف - 2
، الناشر: دار الكطف لمنشر، الرياض، 6/569العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، شرح رياض الصالحيف، - - 3

 ىػ. 1426الطبعة: 
 .14/2المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم،  - 4
، 21/183بف عبد ا بف محمد، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد،  ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ - 5

 –تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم , محمد عبد الكبير البكرم، الناشر: كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 
 ىػ. 1387المغرب، عاـ النشر: 

،  دار النشر: دار ابف 111-11/110زاد المستقنع، العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، الشرح الممتع عمى  - 6
 ىػ. 1428 - 1422الجكزم، الطبعة: األكلى، 
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ىذه المسألة تفصيبلن؛ فذكر أف الخركج مف بمد  "كقد فصؿ  الحافظ ابف حجر رحمو ا في "فتح البارم
 الطاعكف لو ثبلث صكر:

ا فيذا يتناكلو الٌنيي ال محالة. الصورة األولى:  مف خرج لقصد الفرار محضن
كمف خرج لحاجةو متمٌحضةو كمعمؿ أك غيره ال لقصد الفرار أصبلن كيتصٌكر ذلؾ فيمف  :الصورة الثانية

تيٌيأ لمٌرحيؿ مف بمدو كاف بيا إلى بمد إقامتو مثبلن كلـ يكف الٌطاعكف كقع فاتٌفؽ كقكعو في أثناء تجييزه 
   فبل يدخؿ في الٌنيي.فيذا لـ يقصد الفرار أصبلن 

فأراد الخركج إلييا كانضـٌ إلى ذلؾ أٌنو قصد الٌراحة مف اإلقامة  مف عرضت لو حاجةه  :الصورة  الثالة
 1بالبمد اٌلتي كقع بيا الٌطاعكف فيذا محٌؿ الٌنزاع.

لمعدية أم ىو خاص بالطاعون لكن السؤال ىنا ىل ما سبق ذكره عن الطاعون يشمل كل األمراض ا
 فحسب؟

عمى اختبلفيـ في معنى  االختبلؼ نشأ بناءن اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه المسألة عمى قكليف، كىذا 
 الطاعكف:

الطاعكف  ف إفمف قاؿ أف الطاعكف غير الكباء الذم يسببو المرض المعدم حيث   القول األول:
األرض التي حؿ ذىب إلى عدـ التحريـ، كاعتبركا أف المرض المعدم إنما مف قبيؿ  أخص مف الكباء

نص عميو ابف  متفؽ عمى جكاز الخركج كالفرار منيا كىذا ما بيا كباء أك الببلد الكخمة كىذه األرض
حجر الييتمي حيث قاؿ: )كخرج بالفرار مف محؿ الطاعكف الفرار مف أرض الكباء فإنو جائز 
باإلجماع، كما قالو الجبلؿ السيكطي كعبارتو: الكباء غير الطاعكف، كالطاعكف أخص مف الكباء، كقد 

كرحمة كبتحريـ الفرار منو، كالفرار مف الكباء بغيره كالحمى كسائر  2اختص الطاعكف بككنو شيادة
أسباب اليبلؾ جائز باإلجماع، كما أشار إليو مف الفرؽ بيف الكباء، كالٌطاعكف ىك ما عميو األكثركف 

 .3خبلفنا لبعض المالكٌية حيث زعـ أٌنو ىك(
 -عمى النبي  4مف عكؿ أك عرينةكاستدلكا بحديث أنس رضي ا عنو قاؿ: قدـ أناسه كاف بيـ سقـ 

كتكممكا باإلسبلـ )كفي ركايةو: فأسممكا(، فقالكا: يا نبي ا! إنا أىؿ ضرع، كلـ  -صمى ا عميو كسمـ 

                                                           
 .  10/188ابف حجر، فتح البارم،  - 1
: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ:"- 2 الٌطاعكف شيادة لكٌؿ عف حفصة بنت سيريف، قالت: قاؿ أنس ابف مالؾو

.مسمـ، الصحيح، 2830الٌشيادة سبع سكل القتؿ، رقـ الحديث مسمـ". البخارم، الصحيح، كتاب الجياد كالسير، باب 
 .1916كتاب اإلمارة، باب باب بياف الٌشيداء، رقـ الحديث 

 ، الناشر: المكتبة اإلسبلمية.4/11 ،الييتمي،  أحمد بف محمد بف عمي بف حجر، الفتاكل الفقيية الكبرل - 3
 . 946+2/117مف قبائؿ كبطكف العرب.ابف منظكر، لساف العرب/  - 4
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[، ]آكنا كأطعمنا[، فػكانكا في الٌصٌفة ( المدينة، )كفي 3)كفي ركاية: استكخمكا2فػاجتككا 1نكف أىؿ ريؼو
قاؿ:"ما أجد لكـ إال أف  ،4ينة كخمة، فقالكا: يا رسكؿ ا! أبغنا رسبلن طريؽ: فمما صٌحكا قالكا: إف المد

، )كفي ركايةو: فرٌخص ليـ أف يأتكا إبؿ 6بمقاحو  -مى ا عميو كسمـ ص -"، فأمرىـ النبي 5تمحقكا بالٌذكد
 .7الصدقة، كأف يشربكا مف أبكاليا كألبانيا..."

أف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أذف لمرعاء الذيف استكخمكا المدينة أف يتنزىكا إلى  وجو الداللة:
 8المسرح فيككنكا فيو حتى يصبحكا.

نما كرىأصبلن  ىذا االستدالؿ بأف المدينة لـ يكف فييا كباء كيجاب عف كا المقاـ فييا ألف ىكائيا ، كا 
 كجكىا لـ يكافؽ أبدانيـ ليس إال.

أما الذيف عممكا معنى الطاعكف عمى كؿ األمراض بجامع أف كؿ منيما يعتبر كباءن  القول الثاني:
 .أم تحريـ الدخكؿ أك الفرار مف المنطقة المصابة بالعدكل ميمكان ذىبكا إلى التحريـ

الطاعكف مرض الكثيريف مف الٌناس في جية مف أف خاصةن األقرب ىو الترجيح: ولعل القول الثاني 
كىك بالتالي يشمؿ كؿ كباء أك ، 9عمى الصحيح مف أقكاؿ أىؿ العمـ ـ لكؿ كباء عاـاألرض أم أنو اس

لذلؾ فقد ذىب العمماء إلى أف  كؿ مرض فتاؾ مف شأنو االنتقاؿ مرض معدم ينتشر بسرعة، 
 10لآلخريف بالعدكل التي يقٌدرىا ا فيو فإف لو حكـ الطاعكف، ألف الشريعة ال تفٌرؽ بيف متماثميف.

                                                           
مىفٍ -1 ـٍ فيقىرىاء الميياجريف، كى فَّة كىي ٍنزؿ يىٍسكينو فكىانيكا يىأكيكف ًإلىى مىكًضع ميظىمَّؿ ًفي  أم كانكا عند أىًؿ الصُّ ـٍ يىكيف لىوي ًمٍنيـ مى لى

ًدينة يسكينيكنو. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر،   .3/37مىٍسجد المى
ف كنت في نع - 2 مة، أم أصابيـ الجكل: كىك المرض كداء الجكؼ، كيقاؿ: اجتكيت البمد إذا كرىت المقاـ فيو كا 

 .1/318كيككف المعنى أنيـ  كرىكا المقاـ بالمدينة. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر، 
 .1/318أم استثقمكىا كلـ يكافؽ ىكاؤىا أبدانيـ. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر،  - 3
. ابف األثير، النياية ف يمحقكا باإلبؿ الحمكبالرسؿ: المبف. كالمقصكد أنيـ طمبكا مف النبي صمى ا عميو كسمـ أ - 4

 .2/222في غريب الحديث كاألثر، 
 .2/171ىك مف اإلبؿ ما بيف الثنتيف إلى التسع. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر،  - 5
عميو كسمـ أف يمحقكا بحي  لقح المقحة كالمقكح: ذىات المَّبف مف النكؽ كىاٍلجمع لقاح كالمقصكد ىنا أف النبي صمى ا - 6

، المحقؽ: 3/328اإلبؿ الحمكب. الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الفائؽ في غريب الحديث كاألثر، 
 لبناف. –محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الناشر: دار المعرفة -عمي محمد البجاكم 

 .1501كألبانيا ألبناء الٌسبيؿ، رقـ الحديث  باب استعماؿ إبؿ الٌصدقةالبخارم، الصحيح، كتاب الزكاة،  - 7
، تـ 32534، رقـ الفتكل: 6/3359فتاكل الشبكة اإلسبلمية، الرؤية الشرعية في الخركج مف بمد تفشى فيو الكباء،  - 8

 ـ.. 2009نكفمبر،  18، ىػ = 1430ذك الحجة  1نسخو مف اإلنترنت: في 
 .6/569. العثيميف، شرح رياض الصالحيف، 14/204، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاجالنككم،  - 9

، تـ نسخو مف اإلنترنت 137801، رقـ الفتكل 3/104المنجد، محمد صالح، مكقع )اإلسبلـ، سؤاؿ كجكاب(، - 10
 ـ.2009نكفمبر،  15، ىػ = 1430ذم القعدة  26عمى المكتبة الشاممة: في 
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تحريـ الخركج مف البمد المصاب صاحب رسالة أحكام األمراض المعدية في الفقو اإلسالمي:)ورجح 
مف التعاكف عمى  بالمرض المعدم الكبائي أك الخركج منو حتى تقرر ذلؾ السمطات الصحية، كأف ىذا

 . 1يحـر القدكـ عميو، لما في ذلؾ مف إلقاء النفس في التيمكة(ك  البر كالتقكل،
 

 حكم زيارة المريض بالعدوى. :يالمطمب الثان

زيارة المريض سنة مف سنف اليدم النبكم، كىي مف حقكؽ المسمـ عمى أخيو المسمـ لما في ذلؾ مف 
زيادة األلفة كتقكية الركابط بيف أفراد المجتمع المسمـ، فيك كالجسد الكاحد، إذا اشتكى منو عضك 

 تداعى لو سائر الجسد.
بزيارة المريض،  -صمى ا عميو كسمـ -كسمـ ىذا الحؽ حيث أمر النبيكقد بيف النبي صمى ا عميو 

 : ، كنيانا عف سبعو عف البراء بف عازبو رضي الٌمو عنو، قاؿ: " أمرنا الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ بسبعو
برار القسـ جابة الٌداعي، كنصر المظمكـ، كا  الٌسبلـ، ، كرٌد 2أمرنا باتٌباع الجنائز، كعيادة المريض، كا 

 5، كاإلستبرؽ4، كالقٌسيٌ 3كتشميت العاطس، كنيانا عف: آنية الفٌضة، كخاتـ الٌذىب، كالحرير، كالٌديباج
رضي ا -، كىي مف حؽ المسمـ عمى المسمـ كما في الحديث الذم ركاه أبك ىريرة 7"6كالمياثر الحمر

: رٌد الٌسبلـ، كعيادة  قاؿ: "حٌؽ المسمـ عمى -صمى ا عميو كسمـ-: أف رسكؿ ا -عنو المسمـ خمسه
جابة الٌدعكة، كتشميت العاطس" المسمـ عمى المسمـ حٌؽ "، كفي ركاية:8المريض، كاتٌباع الجنائز، كا 

ذا دعاؾ فأجبو، " قيؿ: ما ىٌف يا رسكؿ ا؟، قاؿ: "إذا لقيتو فسٌمـ عميو، كا  ذا  ستّّ استنصحؾ فانصح وا 
ذا عطس فحمد ا فشٌمتو،  ذا مات فاتٌبعو"لو، كا  ذا مرض فعده كا   .9كا 
                                                           

 .23راض المعدية في الفقو اإلسبلمي، صالسيؼ، عبد اإللو بف سعكد بف ناصر، أحكاـ األم - 1
براره تصديقو فيما يقسـ عميو، كىك أف يجعؿ يميف صاحبو صادقة  - 2 إبرار القسـ: أم اليميف، كالمقسـ أم الحالؼ، كا 

، المحقؽ: د. عبد الحميد 2/369فبل يحنث فييا. التُّكًرًبٍشًتي، فضؿ ا بف حسف، الميسر في شرح مصابيح السنة، 
 ىػ. 2008 -ىػ  1429الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز،الطبعة: الثانية، ىنداكم،

ًميّّ ميعىرَّبي كىك مف أنكاع الحرير.النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ،  - 3  .14/32كىىيكى عىجى
ٍشًتي، الميسر بفتح القاؼ، كتشديد السيف كالياء، قيؿ: الثياب القسية يؤتى بيا مف مصر فييا حرير. التُّكًربً  -القسي - 4

 .2/370في شرح مصابيح السنة، 
 .14/32مف أصناؼ الحرير. النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ، - 5
6
التُّكًرًبٍشًتي،  ر.كيككف مف الحريعمى السركج  ىك جمع مئثرة بكسر الميـ كىك كطاء كانت النساء يضعنو ألزكاجيف-

 .2/370الميسر في شرح مصابيح السنة، 
 .1239باب األمر باٌتباع الجنائز، رقـ الحديث البخارم، الصحيح، كتاب الجنائز،  - 7
 .1240باب األمر باٌتباع الجنائز، رقـ الحديث البخارم، الصحيح، كتاب الجنائز،  - 8
 .2162باب مف حٌؽ المسمـ لممسمـ رٌد الٌسبلـ، رقـ الحديث مسمـ، الصحيح، كتاب السبلـ،  - 9



122 

أما عيادة المريض :)-رحمو ا-اإلماـ النككم كأجمع أىؿ العمـ عمى استحباب زيارة المريض كما قاؿ 
فسنة باإلجماع، كسكاء فيو مف يعرفو كمف ال يعرفو، كالقريب كاألجنبي، كاختمؼ العمماء في األككد 

 .1كاألفضؿ منيا(

, كقاؿ ابف عبد البر: )كعيادة المريض سنة مسنكنة فعميا 2عيادة المريض( )تستحب :كيقكؿ ابف مفمح
، كأمر بيا كندب إلييا، كأخبر عف فضميا بضركب مف القكؿ ليس -صمى ا عميو كسمـ-رسكؿ ا 

 .3ىذا مكضع ذكرىا فثبتت سنة ماضية ال خبلؼ فييا(
مف األجر  يافيضيمة زيارة المريض كما كقد كرد أيضان عف النبي صمى ا عميو كسمـ ما يدؿ عمى ف

مكلى رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ،  رضي ا عنو-العظيـ كالثكاب الجزيؿ مف ذلؾ ما ركاه ثكباف 
ا، لـ يزؿ في خرفة الجٌنة حٌتى يرجع" ، كفي 4قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ: "مف عاد مريضن

كسمـ:"مف عاد مريضا لـ يزؿ في خرفة الجنة قيؿ يا رسكؿ ا كما خرفة ركاية قاؿ صمى ا عميو 
 .5الجنة؟ قاؿ جناىا"

صمى ا عميو ك سمـ: "مف -قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنو-كمنيا ما ركاه جابر بف عبد ا 
 .6فييا" يغمس الرحمة حتى يجمس فإذا جمسفي عاد مريضان لـ يزؿ يخكض 

 بمرض معٍد فما حكم زيارتو في ىذه الحالة؟ اً إذا كان ىذا المريض مصاب ولكن السؤال ىنا
، ككاف تكصية مف األطباء بعدـ  بيف العمماء المعاصركف أنو إذا كانت الزيارة لمصاب بمرض معدو

الزيارة، فانو يمـز االنصياع إلى تكصية األطباء، كتكصية األطباء تصبح ممزمة لئلفراد كميـ، 
 عميو كلممريض أف يعمـ مف يرغب بزيارتو، كال ييـ تحت أم ذريعة أف ال يزكره لقكؿ الرسكؿ صمى ا

 8.9، "كفر مف المجذـك كما تفر مف االسد"7يكرد ممرضه عمى مصٌح" كسمـ في األمراض المعدية: " ال

                                                           
 .14/31المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم،  - 1
 .2/200ابف مفمح، اآلداب الشرعية كالمنح المرعية،  - 2
 .19/203ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد،  - 3
 .2568المريض، رقـ الحديث باب فضؿ عيادة مسمـ، الصحيح، كتاب البر كالصمة كاآلداب،  - 4
.)صحيح(: األلباني، محمد ناصر، صحيح 6581باب فضؿ العيادة، رقـ الحديث البييقي، السنف الكبرل، كتاب الجنائز،  - 5

 ـ. 1997 -ىػ  1418، الناشر: دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع، الطبعة: الرابعة، 236، رقـ الحديث 1/198األدب المفرد، 
. )صحيح(: األلباني، مشكاة المصابيح، 6583باب فضؿ العيادة، رقـ الحديث البييقي، السنف الكبرل، كتاب الجنائز،  - 6
 .1581، برقـ 1/497
 .22سبؽ تخريجو ص - 7
 .20 سبؽ تخريجو ص - 8
-http://www.kufur-kassem.com/news-171بدير، رائد عبدا،األحكاـ الفقيية في األمراض المعدية:- 9

44104.html. 

http://www.kufur-kassem.com/news-171-44104.html
http://www.kufur-kassem.com/news-171-44104.html
http://www.kufur-kassem.com/news-171-44104.html


123 

كمف الباحثيف مف قاؿ باستحباب زيارة المريض بالمرض المعدم كعيادتو، لكنو اشترط  اتخاذ 
 1االحتياطات الطبية البلزمة لتجنب إلحاؽ الضرر بالمريض أك النفس.

 

 إتالف الحيوان المصاب بالعدوى.حكم  :ثالمطمب الثال

الحيكاف، كبياف مكانتو، كتحديد مكقعو إلى جانب اإلنساف، فبعد أف بيف  نص القرآف الكريـ عمى رعاية
ا في سكرة النحؿ قدرتو في خمؽ السمكات كاألرض، كقدرتو في خمؽ اإلنساف، أردؼ ذلؾ بقكلو: 

﴿ َُ َؼَٰ ۡٔ ٱۡۡلَ َٚ ُۡ َْ  ف١َِٙب ِدۡفء  َخٍَمََٙبًۖ ٌَُى َٙب رَۡأُوٍُٛ ٕۡ ِِ َٚ فُِغ  ََٰٕ َِ َٚ ٥  َْ َٓ رَۡغَشُزٛ ِز١ َٚ  َْ َٓ رُِش٠ُسٛ بٌي ِز١ َّ ُۡ ف١َِٙب َخ ٌَُى َٚ٣ 

َٰٝ ثٍََذٖ  ُۡ ئٌَِ ًُ أَۡثمَبٌَُى ِّ رَۡس ِٗ ئَِلَّ ثِِشكِّ  َٚ ٍِِغ١ ُۡ رَُىُْٛٔٛا ثََٰ ُۡ ٌََشُءٚف  ٌَّ َّْ َسثَُّى زِ  ٱۡۡلَٔفُِظۚ ئِ ُ  سَّ ١٣  ًَ َخ١ۡ ٌۡ ٱ جَِغبَي َٚ ٌۡ ٱ َٚ

 
ِص٠َٕخاۚ َٚ ١َش ٌِزَۡشَوجَُٛ٘ب  ِّ َس ٌۡ ٱ َٚ  َْ ٛ ُّ ب ََل رَۡؼٍَ َِ ٠َۡخٍُُك  َٚ﴾2. 

كالرفؽ بو مف أسباب المغفرة  كاالىتماـ بو كأف اإلحساف إليو رعاية الحيكافالنصكص عمى  حثتكقد 
كدخكؿ الجنة، عف أبي ىريرة، أٌف رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿ: " بينما رجؿه يمشي بطريؽو، 
اشتٌد عميو العطش، فكجد بئرنا فنزؿ فييا، فشرب ثـٌ خرج، فإذا كمبه يميث، يأكؿ الٌثرل مف العطش، 

ـٌ أمسكو فقاؿ الٌرجؿ: لقد بمغ ىذا الكمب مف العطش مث ؿ اٌلذم كاف بمغ بي، فنزؿ البئر فمؤل خٌفو ث
ٌف لنا في البيائـ أجرنا؟ فقاؿ: "نعـ،  بفيو، فسقى الكمب فشكر الٌمو لو فغفر لو"، قالكا: يا رسكؿ الٌمو، كا 

"  .3في كٌؿ ذات كبدو رطبةو أجره
عف عبد الٌمو بف عمر إلى أعمؽ دركات اإلثـ كالمعصية، المرء تكصؿ اإلساءة لمحيكاف كتعذيبو إف بؿ 

رضي الٌمو عنيما، أٌف رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ، قاؿ: "عٌذبت امرأةه في ىٌرةو سجنتيا حٌتى ماتت، 
 .4فدخمت فييا الٌنار، ال ىي أطعمتيا كال سقتيا، إذ حبستيا، كال ىي تركتيا تأكؿ مف خشاش األرض"

، أٌف الٌنبٌي رضي ا عنو عمى مخالفتيـ، عف جابرو كقد حـر اإلسبلـ تعذيب الحيكاف كلعف المخالفيف 
 .5صٌمى ا عميو كسٌمـ مٌر عميو حماره قد كسـ في كجيو فقاؿ: "لعف ا اٌلذم كسمو"

سات كالتصرفات مع الحيكانات التي فييا تعذيب الممار اعتبرت بعض  بؿ إف الشريعة اإلسبلمية
بعض الحيكانات  كالكباش كنحك ذلؾ، أك نصبلديكة، ، كمصارعة الثيراف، كمصارعة المحيكاف

                                                           
 .23السيؼ، أحكاـ األمراض المعدية في الفقو اإلسبلمي، ص - 1
 .8-5سكرة النحؿ، اآليات  - 2
. مسمـ، الصحيح، كتاب السبلـ، 6009البخارم، الصحيح، كتاب األدب، باب رحمة الٌناس كالبيائـ، رقـ الحديث  - 3

طعاميا، رقـ الحديث   . 2244باب فضؿ ساقي البيائـ المحترمة كا 
. مسمـ، الصحيح، كتاب 3482البخارم، الصحيح، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، رقـ الحديث  - 4
 .2242باب تحريـ قتؿ اليٌرة، رقـ الحديث ،لسبلـ،ا
 .2116باب الٌنيي عف ضرب الحيكاف في كجيو ككسمو فيو، رقـ الحديث مسمـ، الصحيح، كتاب المباس كالزينة،   - 5
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لمرماية كالصيد، أك قتمي الشريعة اإلسبلمية مف الفعؿ المحـر  يابدكف فائدة كال منفعة، اعتبرت اغرضا ن
قاؿ: "نيى رسكؿ ا صمى ا عميو  -رضي ا عنو-ركم عف ابف عباس ،الذم يستحؽ العقكبة

 .1كسمـ عف التحريش بيف البيائـ"
ريـ اإلسبلـ لمحيكاف كنييو عف إيذائو إال أنو أذف في قتؿ الحيكاف المؤذم، كالكمب العقكر، كمع تك

كاألفعى الساـ، كالفأر المخرب، كما أشبو ذلؾ، قاؿ عبد الٌمو بف عمر رضي الٌمو عنيما: قالت حفصة: 
الغراب، كالحدأة،  قاؿ رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ: " خمسه مف الٌدكاٌب ال حرج عمى مف قتميٌف:

. غير أنو أمر باإلحساف في قتميا، فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو 2كالفأرة، كالعقرب، كالكمب العقكر"
ذا ذبحتـ فأحسنكا الٌذبح،  كسمـ " ، فإذا قتمتـ فأحسنكا القتمة، كا  إٌف ا كتب اإلحساف عمى كٌؿ شيءو

 3كليحٌد أحدكـ شفرتو، فميرح ذبيحتو"
كذلؾ  4ان عمى اإلحساف في القتؿ كلك كاف ضاران أمره صمى ا عميو كسمـ بقتؿ الكزغكمما يدؿ أيض
قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنو-عف أبي ىريرةاحدة دكف تعذيبو بضربات متعددة، بقتمو بضربة ك 

 5.6صمى ا عميو كسمـ: "مف قتؿ كزغة في أكؿ ضربة فمو كذا ككذا حسنة..."
طباء ذلؾ، مع أخد عيف إذا قرر األ بالعدكلكعميو فبل حرج كال مانع مف قتؿ الحيكاف المريض 

االعتبار اإلحساف في القتؿ كاالبتعاد عف التعذيب في قتمو كالحرؽ بالنار أك دفنو كىي حٌية كما شابو 
 ذلؾ.

:)فيمف و ارحم-كقد نص عمى قتؿ الحيكاف المؤذم غير كاحد مف أىؿ العمـ، كقد سئؿ ابف تيمية 
تسٌمط عميو ثبلثةه: الٌزكجة، كالقٌط، كالٌنمؿ. الٌزكجة ترضع مف ليس كلدىا، كتنٌكد عميو كفراشو بذلؾ، 
كالقٌط يأكؿ الفراريج، كالٌنمؿ يدٌب في الٌطعاـ، فيؿ ليـ حرؽ بيكتيـ بالٌنار أـ ال؟ كىؿ يجكز ليـ قتؿ 

 القٌط؟ كىؿ ليـ منع الٌزكجة مف إرضاعيا؟

                                                           
باب ما جاء في كراىية الٌتحريش بيف البيائـ كالٌضرب كالكسـ في الكجو، رقـ الحديث الترمذم، السنف،  - 1

 .1/195(: األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم، .)ضعيؼ1708
.مسمـ، الصحيح، 1828باب ما يقتؿ المحـر مف الٌدكاٌب، رقـ الحديث البخارم، الصحيح، كتاب جزاء الصيد،  - 2

، رقـ الحديث   .1199كتاب الحج، باب ما يندب لممحـر كغيره قتمو مف الٌدكاٌب في الحٌؿ كالحـر
 .1955باب األمر بإحساف الٌذبح كالقتؿ، كتحديد الٌشفرة، رقـ لذبائح، مسمـ، الصحيح، كتاب الصيد كا - 3
 ..5/181ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر،  .جمع كزغةو، بالٌتحريؾ، كىي اٌلتي يقاؿ ليا: ساـٌ أبرص  - 4
 .2240مسمـ، الصحيح، كتاب السبلـ، مسمـ، باب استحباب قتؿ الكزغ، رقـ الحديث  - 5
لكبيسي، أحمد عبيد، حقكؽ الحيكاف كالرفؽ بو في الشريعة اإلسبلمية، مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، ج ا- 6

 .463 -453، ص 32، العدد 11
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ب: ليس لمٌزكجة أف ترضع غير كلدىا إاٌل بإذف الٌزكج، كالقٌط إذا صاؿ عمى مالو فمو دفعو عف الجكا
، فإف لـ يمكف دفع ضرره إاٌل بالقتؿ قتؿ. كأٌما الٌنمؿ  الٌصكؿ كلك بالقتؿ، كلو أف يرميو بمكافو بعيدو

 .1فيدفع ضرره بغير الٌتحريؽ(
الحيكاف المؤذم بالطرؽ الشرعية لكثرة عددىا أك  كمما ينبغي التنبيو إليو أنو إذا كاف يصعب قتؿ

لسرعة انتشار المرض أك يككف في ذبحيا ضرر بالغ عمى مف يتكلى ذلؾ بانتقاؿ، حينئذ فبل حرج 
ألف  منيا؛باستعماؿ طرؽ أخرل كالحرؽ مثبلن أك بغيرىا مف الطرؽ المناسبة لمقضاء عمييا كالتخمص 

مقصد حفظ أركاح الناس التي جاء الشرع بحفظيا كالتحذير مف إزىاقيا ببل حؽ مقدـ عمى رعاية ىذا 
بَٰٓ أَۡز١َب ٱٌَّٕبَط ﴿الجانب  َّ َّ ٓۡ أَۡز١َبَ٘ب فََىأَٔ َِ ١ؼا َٚ ِّ   2.3﴾بۚ َخ

كمف األحاديث التي تتضمف جكاز قتؿ الحيكاف المؤذم بالنار ما ركاه أبك ىريرة رضي ا عنو أف 
" نزؿ نبيّّ مف األنبياء تحت شجرةو، فمدغتو نممةه، فأمر بجيازه  كؿ ا صمى ا عميو كسٌمـ قاؿ:رس

ـٌ أمر ببيتيا  .4فأحرؽ بالٌنار، فأكحى الٌمو إليو: فيبٌل نممةن كاحدةن " فأخرج مف تحتيا، ث
الحيكاف المؤذم بالنار قاؿ الحافظ ابف حجر رحمو ا تعالى: )كاستدؿ بيذا الحديث عمى جكاز إحراؽ 

مف جية أف شرع مف قبمنا شرع لنا إذا لـ يأت في شرعنا ما يرفعو كال سيما إف كرد عمى لساف الشارع 
 .5ما يشعر باستحساف ذلؾ(

كفي شرح مسمـ يقكؿ النككم:)كىذا الحديث محمكؿه عمى أٌف شرع ذلؾ الٌنبٌي صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ كاف 
از اإلحراؽ بالٌنار كلـ يعتب عميو في أصؿ القتؿ كاإلحراؽ بؿ في الٌزيادة عمى فيو جكاز قتؿ الٌنمؿ كجك 

 .6نممة كاحدة...(
)عناية اإلسبلـ بالحيكاف كاألمر بالرفؽ بو في كؿ شيء، كمف ذلؾ أنو إذا أصيب بالمرض كبيذا نرل

بلج الحيكاف تدرج في إزالتو، فإف أمكف دفعو دكف قتؿ الحيكاف كأف يمكف ع،المعدم فحصؿ منو ضرر
المصاب أك الحجر عميو حتى يشفى، تعيف ذلؾ كال يقتؿ، فإف لـ يمكف دفع الضرر إال بقتمو كأف ال 

                                                           
، الناشر: دار الكتب العممية، 3/164ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ، الفتاكل الكبرل،  - 1

 ـ.1987 -ىػ 1408الطبعة: األكلى، 
 . 32سكرة المائدة،اآلية  - 2
، رقـ المسألة 13/416 ،الحمد، نايؼ، قتؿ الطيكر المصابة باالنفمكنزا بالنار، أرشيؼ ممتقى أىؿ الحديث- 3

 .http://www.ahlalhdeeth.com :، رابط المكقع119191
، رقـ الحديث  باب: خمس مف الٌدكاٌب فكاسؽ،البخارم، الصحيح، كتاب بدء الخمؽ،  - 4 , 3319يقتمف في الحـر

 .2243مسمـ، الصحيح، كتاب السبلـ، باب الٌنيي عف قتؿ الٌنمؿ، رقـ الحديث 
رقـ 1379بيركت،  -،الناشر: دار المعرفة 6/358فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ،ابف حجر، أحمد بف عمي - 5

 .جو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيبكتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخرا
 .13/417النككم، شرح مسمـ،  - 6
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أك يمكف عبلجو لكف في فترة العبلج تطكؿ فيستحيؿ منع انتشار المرض إلى غيره مف  ،يمكف عبلجو
كاعد الشريعة كجكب قتمو فالذم دلت عميو ق،الحيكانات خاصة في األمراض الكبائية كأنفمكنزا الطيكر

تبلفو فالكاجب اإلحساف في قتمو كالرفؽ بو، فيككف القتؿ  ذا تقرر قتؿ الحيكاف كا  كالتخمص منو، كا 
 .1(فيحـر حرؽ الحيكاف أك دفنو حيان  ،بكسائؿ تريح الحيكاف كتزىؽ ركحو بسرعة كال يطكؿ ألمو

 
 الصحي(.المطمب الرابع: حكم عزل أصحاب األمراض المعدية)الحجر 

"إذا  :سمعت رسكؿ الٌمو صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ يقكؿ :عف عبد الرحمف بف عكؼ رضي ا عنو أنو قاؿ
ذا كقع بأرضو كأنتـ بيا فبل تخرجكا فرارنا منو" :سمعتـ بو ] يعني  .2الطاعكف[ بأرضو فبل تقدمكا عميو، كا 

قاؿ رسكؿ الٌمو صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ: "الٌطاعكف رجزه أك  :كعف أسامة بف زيدو رضي ا عنيما قاؿ
ذا كقع  ،فإذا سمعتـ بو بأرضو فبل تقدمكا عميو ،عذابه أرسؿ عمى بني إسرائيؿ أك عمى مف كاف قبمكـ كا 

 .3بأرضو كأنتـ بيا فبل تخرجكا فرارنا منو"
المكبكءة أك الدخكؿ إلييا  ففي ىذه األحاديث النبي صمى ا عميو كسمـ نيي عف الخركج مف األرض

اية التي كىذا اإلجراء يعرؼ في الطب الحديث "بالحجر الصحي" كيعد الحجر الصحي مف طرؽ الكق
ف جميكرية )فينسيا( كانت أكؿ دكلة أقامت محجران إعشرات القركف، حيث سبؽ اإلسبلـ إلييا قبؿ 

 4.لدكؿ األكربية عنيا ىذا النظاــ كأسمتو )الزاريت(، ثـ كاف أف أخذت ا1403صحيان بببلدىا عاـ 
فالنيي عف الخركج مف األرض المكبكءة يمثؿ حجران صحيان سبؽ إليو اإلسبلـ الطب بمئات السنيف، 
كما أف منع الدخكؿ إلى األرض المكبكءة يعد إجراءن كقائيان سبؽ إليو اإلسبلـ، كقد تكصؿ العمماء في 

قؽ بإذف ا بمنع الخركج مف األرض الطب الحديث أف حصر المرض في مكاف محدكد يتح
 5المكبكءة.

في نييو عف الدخكؿ إلى األرض  -يقكؿ ابف القيـ:)لقد جمع النبي صمى ا عميو كسمـ لؤلمة 
كماؿ التحٌرز مف الطاعكف، فمنع دخكؿ غير المكبكئيف أرض  -المكبكءة، كنييو عف الخركج منيا 

                                                           
 .23السيؼ، أحكاـ األمراض المعدية في الفقو اإلسبلمي، ص- 1
 .26سبؽ تخريجو ص - 2
 .26سبؽ تخريجو ص - 3
العدد الكاح كالسبعكف، ص  ،الكقاية الصحية في اإلسبلـ، مجمة البحكث اإلسبلمية ،الثبيتي، عمي بف جابر كادع- 4

 .46، ص 746. أحمد حسف الزيات باشا، تعقيبات، مجمة الرسالة، العدد 271
 .271العدد الكاح كالسبعكف، ص  ،الثبيتي، الكقاية الصحية في اإلسبلـ، مجمة البحكث اإلسبلمية - 5
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عانة لئلنساف عمى نفسو، الكباء، منعنا إلعانة اإلنساف عمى نفسو بم كافاة الطاعكف في محؿ سمطانو، كا 
كمنع المتعرضيف لمكباء مف الخركج، لحمميـ عمى الثقة بقدر ا كالصبر عمى قضائو، كطمبنا لثكابو 
في تحٌمؿ ذلؾ كنيؿ شيادة الدنيا بالمكت بسببو، لقكلو صمى ا عميو كسمـ: "الٌطاعكف شيادة كٌؿ 

" تأديب كتعميـ، كفي الثاني تفكيض كتسميـ، كما أف في األخير حكمة طبية بالغة، ، ففي األكؿ 1مسمـو
حيث إنو ال يمكف الخركج مف أرض الكباء كالسفر منيا إال بحركة شديدة، كىي مضرة جدنا، كىذا كبلـ 
أفضؿ األطباء المتأخريف، فظير بذلؾ المعنى الطبي مف الحديث النبكم، كما فيو مف عبلج القمب 

 .2ف كصبلحيما(كالبد
كمف األحاديث أيضان التي تعزز معنى الحجر الصحي بأجؿ صكره ما ثبت عف النبي صمى ا عميو 

كسمـ أنو قاؿ لرجؿ مجذكـه في كفد ثقيؼ جاء ليبايعو: "إٌنا قد بايعناؾ فارجع"
3. 

يت أنو مر بامرأة مجذكمة كىي تطكؼ بالب -رضي ا عنو-كأيضان ما ركم عف عمر بف الخطاب 
إف  :يا أمة ا ال تؤذم الناس لك جمست في بيتؾ فجمست فمر بيا رجؿ بعد ذلؾ فقاؿ ليا :فقاؿ ليا

 .4ما كنت ألطيعو حيان كاعصيو ميتان" :الذم كاف نياؾ قد مات فأخرجي فقاؿ
كىذا ىك الحجر الصحي بأجمى معانيو كأكضح صكره يتضح مف أقكالو كلذلؾ يقكؿ الدكتكر الثبيتي:)

و صمى ا عميو كسمـ، كسنة الخمفاء الراشديف مف بعده، فكؿ مرض يشابو الطاعكف كالجرب في كأفعال
بعاده عف األصحاء، كلك بإقامة محاجر  كسائؿ انتقالو يأخذ حكمو... فأرل أنو يجب عزؿ المريض كا 

 .5(صحية خاصة كمحاجر المجذكميف كمرضى السؿ كاألكبئة األخرل كسائر األمراض المحجرية
أك الدخكؿ إليو ،ؿ أحد الباحثيف:)نييو صمى ا عميو كسمـ مف الخركج مف البمد المصاب بالطاعكفيقك 

إعجاز عممي آخر إذ ىذا الحديث أصؿ في الحجر الصحي الذم لـ يعرفو العالـ إال عمى أبكاب القرف 
العشريف، فقد أثبتت الدراسات أف البمد المصاب بالمرض الكبائي إذا خرج منو اإلنساف فإنو ينشر 

                                                           
 .124سبؽ تخريجو ص - 1
مكتبة  -، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت 4/41ير العباد، ابف القيـ، محمد بف أبي بكر، زاد المعاد في ىدم خ - 2

 ـ.1994ىػ /1415المنار اإلسبلمية، الككيت، الطبعة: السابعة كالعشركف , 
 . 22سبؽ تخريجو ص - 3
 .48سبؽ تخريجو ص - 4
، العدد التاسع، ص 8الثبيتي، رؤية إسبلمية لممشاكؿ االجتماعية لمرض اإليدز، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج  - 5

1346. 
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ف لـ يصب بو، فأصبح أكؿ قرار يتخذ عند حصكؿ الكباء الحجر الصحي عمى المنطقة  المرض، كا 
 .1المكبكءة(

كعميو كبناءن عمى ما رجحو العمماء مف أف الطاعكف مرض الكثيريف مف الٌناس في جية مف األرض 
، لذلؾ فقد 2أم أنو اسـ لكؿ كباء عاـ، كىك بالتالي يشمؿ كؿ كباء أك مرض معدم ينتشر بسرعة

ا فيو فإف لو يف بالعدكل التي يقٌدرىا اؿ لآلخر ذىب العمماء إلى أف  كؿ مرض فتاؾ مف شأنو االنتق
 كا أعمـ. ألف الشريعة ال تفٌرؽ بيف متماثميف. ،حكـ الطاعكف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .23السيؼ، أحكاـ األمراض المعدية في الفقو اإلسبلمي، ص - 1
 .6/569. العثيميف، شرح رياض الصالحيف، 14/204المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم،  - 2
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 الخاتمة.
بعد كتابة ىذه الرسالة يمكن تمخيص أىم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إلييا في النقاط 

 اآلتية: 

مباشر أك غير مباشر ىك أم مرض تسببو جرثكمة معديو يمكف انتقاليا بطريؽ  :المرض المعدم .1
 .الحيكاف أك الطائرأك  إلى اإلنساف

فيو رد عمى المشركيف الذيف يقكلكف أف العدكل تعدل  "ال عدكلقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ " .2
 .بطبعيا ال بفعؿ ا كقدره

إذ أف الشارع الحكيـ نيى عف  ؛الماء الراكد حب المرض المعدم فيانغماس أك كضكء صايحـر  .3
ك كضكء المصاب يتحقؽ فيو اإليذاء قطعان، أذية المسمميف، كما مف شؾ اف غسؿ كؿ ما فيو أ

ذا كاف النيي في حؽ مف كانت بو جنابة بتحريـ االغتساؿ فالنيي في حؽ المصاب آكد  كا 
 .كمف باب أكلى

، فالنبي معة كالجماعات كأداء الحج كالعمرةمنع المريض بمرض معد مف حضكر المسجد كالجي .4
مف دخكؿ المسجد فحسب بؿ منعو مف دخكؿ المجذكـ صمى ا عميو كسمـ لـ يمنع الرجؿ 

  المدينة حماية ليا مف الكباء.
باألمراض إذا انعزؿ ىؤالء المرضى يمنع بناء مسجد خاص لممصابيف باألمراض المعدية؛ ألنو   .5

المرجكة مف صبلة الجماعة  انفقدت كؿ تمؾ المعاني كالثمرات خاص بيـ  في مسجدالمعدية 
لتعاكف كالتآلؼ التناصر كالتآخي كرفع اليمـ كزيادة اإليماف كقدح العزائـ كالياب القمكب مف ا

قامة شعائر اإلسبلـ  .بنكر اإليماف كا 
سـ الحج طباء الثقات كالجيات الطبية بأنو ال يكجد داعو إللغاء مك صرح أىؿ االختصاص مف األ .6

 بسبب األمراض المعدية كإنفمكنزا الخنازير كغيرىا.
كذلؾ ، كبلـ العمماء المتقدميف أنيـ منعكا التزكيج أك زكاج ممف يحمؿ مرضان معديان يظير مف  .7

 . مف منع الكلي مف تزكيج كليتو مف الزكاج برجؿ بو برص أك جذاـكا عميو نص قياسان عمى ما
يحكؿ دكف تحقيؽ مقاصد ألف ىذا الزكاج  ؛كبلىما مصابان بالعدكلزكاج ما إذا كاف الخاطباف يمنع  .8

 .الشريعة مف الزكاج
مف الحمؿ كاإلنجاب، بؿ كيجب أف تتخذ الكسائؿ كاالحتياطات  المرأة المصابة بمرض معدتمنع  .9

 البلزمة التي تمنعيا.
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زالة لمظمـ ىك دفع لمضرر ألف ىذا التفريؽ  ؛يجكز التفريؽ بيف الزكجيف بسبب المرض المعدم .10 كا 
 .كمنع مف انتشار األمراض المعدية

القتؿ بالتسبب ىك مفض إلى إزىاؽ النفس المعصكمة، فيعاقب بعقكبة المباشر، فالمتسبب قاـ  .11
 .بفعؿ أدل إلى قتؿ غيره تعمدان، فكاف ال بد مف القصاص كالمباشر

 .الدية كالكفارةفعميو مف تسبب بنقؿ إم مرض معدو بجيؿ أك خطأ أك نسياف  .12
مف التعاكف عمى البر ، كأف ىذا يعتبر الدخكؿ أك الفرار مف المنطقة المصابة بالعدكليمنع  .13

 كالتقكل.
 .طباء ذلؾحيكاف المريض بالعدكل إذا قرر األال مانع مف قتؿ ال .14
 ؛الطاعكف رىا ا فيو فإف لو حكـكؿ مرض فتاؾ مف شأنو االنتقاؿ لآلخريف بالعدكل التي يقدٌ  .15

 .ألف الشريعة ال تفٌرؽ بيف متماثميف

 
 التوصيات.

، كبحكث مفصمو نقؿ األمراض المعدية، كأف تعقد مؤتمرات عمميةاىتماـ أىؿ العمـ بمسائؿ  .1
 .اجميع مسائميبحث فييا كالتفصيؿ في مل
القضايا كالخصكمات تككف ميمتيا النظر في تشكيؿ لجاف خاصة مف أىؿ العمـ كأىؿ الخبرة  .2

 . كغيرىا المحاكـنقؿ األمراض المعدية في بالمتعمقة 
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 اآليات القرآنيةفيرس 

 ةالصفح رقم اآلية السورة اآلية
 52، 49 43 البقرة الٌصبلة كآتيكا الٌزكاة كاٍركعيكا مع الٌراًكًعيفكأًقيميكا 

  91  102 البقرة فيتعٌمميكف ًمٍنييما ما ييفرّْقيكف ًبًو بٍيف اٍلمٍرًء كزٍكًجوً 
ـي اٍلًقصاصي ًفي  يا أيُّيا اٌلًذيف آمنيكا كيًتب عمٍيكي

رّْ كاٍلعٍبدي ًباٍلعٍبًد  رُّ ًباٍلحي  كاأٍليٍنثى ًباأٍليٍنثىاٍلقٍتمى اٍلحي
 103، 100  178 البقرة

ـٍ ًإلى الٌتٍيميكةً   75 195 البقرة كال تيٍمقيكا ًبأٍيًديكي
 67، 66، 62 196 البقرة فًإٍف أيٍحًصٍرتيـٍ فما اٍستٍيسر ًمف اٍليٍدمً 

اٍلحجُّ أٍشييره مٍعميكماته فمٍف فرض ًفيًيٌف اٍلحٌج 
اٍلحجّْ كما فبل رفث كال فيسيكؽ كال ًجداؿ ًفي 

تٍفعميكا ًمٍف خٍيرو يٍعمٍموي الٌموي كتزٌكديكا فًإٌف خٍير 
 الٌزاًد التٌٍقكل كاتٌقيكًف ياأيكًلي اأٍلٍلبابً 

 55 197 البقرة

 30 222 البقرة ًإٌف الٌمو ييًحبُّ الٌتٌكاًبيف كييًحبُّ اٍلميتطيًّْريف
كؼو أٍك تٍسًريحه ًبًإٍحسافو   96 229 البقرة فًإٍمساؾه ًبمٍعري

ٍسطى كقيكميكا  حاًفظيكا عمى الٌصمكاًت كالٌصبلًة اٍلكي
 ًلٌمًو قاًنًتيف

 49 238 البقرة

كا ًفي سًبيًؿ الٌموً   62 273 البقرة ًلٍمفيقراًء اٌلًذيف أيٍحًصري
ٍسعيا  52 286 البقرة ال ييكمّْؼي الٌموي نٍفسنا ًإاٌل كي

ٌيةن طيّْبةن ًإٌنؾ  سًميعي ربّْ ىٍب ًلي ًمٍف لديٍنؾ ذيرّْ
 الدُّعاءً 

 33 38 آؿ عمراف

ًدم كاٍركًعي مع  ـي اٍقنيًتي ًلربًّْؾ كاٍسجي يامٍري
 الٌراًكًعيف

 49 43 آؿ عمراف

كًلٌمًو عمى الٌناًس ًحجُّ اٍلبٍيًت مًف اٍستطاع ًإلٍيًو 
 سًبيبلن 

 56، 54، 49 97 آؿ عمراف

 ُِ ب ٠َۡؼٍَ َّّ ٌَ َٚ َدَّٕخَ  ٌۡ ُۡ أَْ رَۡذُخٍُْٛا ٱ ُ ۡۡ َزِغۡجزُ َٓ  ٱّللَّ ٱٌَِّز٠

 َٓ جِِش٠ َُ ٱٌصََّٰ ٠َۡؼٍَ َٚ  ُۡ ُٕى ِِ َُٙذْٚا   25 142 آؿ عمراف َخَٰ
ما كاف ًلميٍؤًمفو أٍف يٍقتيؿ ميٍؤًمننا ًإاٌل خطأن كمٍف قتؿ 
ميٍؤًمننا خطأن فتٍحًريري رقبةو ميٍؤًمنةو كًديةه ميسٌممةه ًإلى 
ـٍ  أٍىًمًو ًإاٌل أٍف يٌصٌدقيكا فًإٍف كاف ًمٍف قٍكـو عديكٍّ لكي

 112 92 النساء
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ٍف كاف ًمٍف قٍكـو  كىيك ميٍؤًمفه فتٍحًريري رقبةو ميٍؤًمنةو كاً 

ـٍ كبيٍ  نييـٍ ًميثاؽه فًديةه ميسٌممةه ًإلى أٍىًمًو بٍينكي
ـي شٍيرٍيًف  ـٍ يًجٍد فًصيا كتٍحًريري رقبةو ميٍؤًمنةو فمٍف ل

 ميتتاًبعٍيًف تٍكبةن ًمف الٌمًو ككاف الٌموي عًميمنا حًكيمنا
ـي اٍلًخٍنًزيًر كما  ـي كلٍح ـي اٍلمٍيتةي كاٍلٌد رّْمٍت عمٍيكي حي

ًو ًبًو كاٍلميٍنخًنقةي كاٍلمٍكقيكذةي كاٍلميتردّْيةي أيًىٌؿ ًلغٍيًر المٌ 
كالٌنًطيحةي كما أكؿ الٌسبيعي ًإاٌل ما ذٌكٍيتيـٍ كما ذيًبح 

 عمى النُّصيبً 

 32 3 المائدة

يا أيُّيا اٌلًذيف آمنيكٍا ًإذا قيٍمتيـٍ ًإلى الٌصبلًة  
كٍا  ـٍ ًإلى اٍلمراًفًؽ كاٍمسحي ـٍ كأٍيًديكي فاٍغًسميكٍا كيجيكىكي
نيبان  ف كينتيـٍ جي ـٍ ًإلى اٍلكٍعبيًف كاً  مكي ـٍ كأٍرجي ؤيكًسكي ًبري

كاٍ   فاٌطٌيري

 30 6 المائدة

 125 32 المائدة  كمٍف أٍحياىا فكأٌنما أٍحيا الٌناس جًميعان 
ًإٌنما جزاءي اٌلًذيف ييحاًربيكف الٌمو كرسيكلوي كيٍسعٍكف 

تيقٌطع ًفي اأٍلٍرًض فسادنا أٍف ييقٌتميكا أٍك ييصٌمبيكا أٍك 
ـٍ ًمٍف ًخبلؼو أٍك ييٍنفٍكا ًمف اأٍلٍرًض  مييي ـٍ كأٍرجي أٍيًديًي
ـٍ ًخٍزمه ًفي الدٍُّنيا كلييـٍ ًفي اآٍلًخرًة عذابه  ذًلؾ ليي

 عًظيـه 

 99 33 المائدة

ۡغِدذٖ  َِ  ًِّ ُۡ ِػَٕذ ُو ََ ُخُزْٚا ِص٠َٕزَُى َٰٟٓ َءاَد ُوٍُْٛا  ثَِٕ َٚ
ٱۡشَشثُْٛا  َٚ َٰٛٓ ََل رُۡغِشفُ َٚ 

ۚ
َٓ ْا ۡغِشف١ِ ُّ ٌۡ ُۥ ََل ٠ُِستُّ ٱ  30 31 األعراؼ ئَِّٔٗ

كاٍلبمدي الٌطيّْبي يٍخريجي نباتيوي ًبًإٍذًف ربًّْو كاٌلًذم خبيث 
 ال يٍخريجي ًإاٌل نًكدان 

 82 58 األعراؼ

كىيـٍ  ري  62 5 التكبة كاٍحصي
التٌاًئبيكف اٍلعاًبديكف اٍلحاًمديكف الٌساًئحيكف الٌراًكعيكف 

كًؼ كالٌناىيكف عًف الٌساًجديكف اآٍل  كف ًباٍلمٍعري ًمري
ٍؤًمًنيف ديكًد الٌمًو كبشًّْر اٍلمي  اٍلميٍنكًر كاٍلحاًفظيكف ًلحي

 49 112 التكبة

 َٓ ِذل١ِ َغ ٱٌصََّٰ َِ ُوُْٛٔٛا  َٚ  َ ُْٕٛا ٱرَّمُْٛا ٱّللَّ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠  75 119 التكبة أ٠َُّٙ
ـٍ ًفييا ًدٍؼءه كمناًفعي كًمٍنيا  كاألٍنعاـ خمقيا لكي
ـٍ ًفييا جماؿه ًحيف تيًريحيكف كًحيف  تٍأكيميكف، كلكي

 123 8-5 النحؿ
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ـٍ تكيكنيكا  ـٍ ًإلى بمدو ل تٍسرحيكف، كتٍحًمؿي أٍثقالكي
ـٍ لرؤيكؼه رًحيـه،  باًلًغيًو ًإاٌل ًبًشؽّْ األٍنفيًس ًإٌف رٌبكي

كىا كًزينةن كيٍخميؽي كاٍلخٍيؿ كاٍلًبغاؿ كاٍلحًمير ًلتٍركبي 
 ما ال تٍعمميكف

 62 8 اإلسراء كجعٍمنا جيٌنـ ًلٍمكاًفًريف حًصيرنا
نا ًإٌنوي كاف فاًحشةن كساء سًبيبلن   34 32 اإلسراء كال تٍقربيكا الزّْ

ََ ٱ ََل رَۡمزٍُُْٛا ٱٌَّٕۡفَظ ٱٌَّزِٟ َزشَّ َسكِِّۗ َٚ ٌۡ ُ ئَِلَّ ثِٱ  102 33 اإلسراء ّللَّ
كأذٍّْف ًفي الٌناًس ًباٍلحجّْ يٍأتيكؾ ًرجاالن كعمى كيؿّْ 
ضاًمرو يٍأًتيف ًمٍف كيؿّْ فجٍّ عًميؽو * ًليٍشيديكا 
كا اٍسـ الٌمًو ًفي أٌياـو مٍعميكماتو  ـٍ كيٍذكيري مناًفع ليي
ـٍ ًمٍف بًييمًة اأٍلٍنعاـً فكيميكا ًمٍنيا  عمى ما رزقيي

ـٍ كأٍطًعميكا اٍلباًئس اٍلفًقير * ثيـٌ  كا تفثيي ٍليٍقضي
ـٍ كٍليٌطٌكفيكا ًباٍلبٍيًت اٍلعًتيؽً   كٍلييكفيكا نيذيكرىي

 55 29-27 الحج

ـٍ  ديكا كاٍعبيديكا رٌبكي ياأيُّيا اٌلًذيف آمنيكا اٍركعيكا كاٍسجي
ـٍ تيٍفًمحيكف  كاٍفعميكا اٍلخٍير لعٌمكي

 49 77 الحج

اٍسميوي ًفي بيييكتو أًذف الٌموي أٍف تيٍرفع كييٍذكر ًفييا 
ـٍ  ييسبّْحي لوي ًفييا ًباٍلغيديكّْ كاآٍلصاًؿ* ًرجاؿه ال تيٍمًييًي
يتاًء  قاـً الٌصبلًة كاً  ًتجارةه كال بٍيعه عٍف ًذٍكًر الٌمًو كاً 
ا تتقٌمبي ًفيًو اٍلقيميكبي  الٌزكاًة يخافيكف يٍكمن
* ًليٍجًزيييـي الٌموي أٍحسف ما عًمميكا  كاأٍلٍبصاري

ـٍ ًمٍف فٍضًموً  كالٌموي يٍرزيؽي مٍف يشاءي ًبغٍيًر  كيًزيدىي
 ًحسابو 

 52 38-36 النكر

 84 14 لقماف حممٍتوي أيمُّوي كٍىنان عمى كٍىفو 
كف أٍجرىيـ ًبغٍيًر ًحساب  89 10 الزمر ًإٌنما ييكٌفى الٌصاًبري

 52 16 التغابف فاتٌقيكا الٌمو ما اٍستطٍعتيـٍ 
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 الصفحة الحديث
 102 اجتنبكا السبع المكبقات"، قالكا يا رسكؿ ا كما ىف؟ قاؿ: "الشرؾ با

أحصر رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ، فحمؽ رأسو، كجامع نساءه، كنحر 
ا قاببلن   ىديو، حٌتى اعتمر عامن

66 

 64 إذا أقبؿ الميؿ
ذا كقع بأرضو كأنتـ بيا  فبل تخرجكا فرارنا إذا سمعتـ بو بأرضو فبل تقدمكا عميو، كا 

 126، 117، 24 منو

ذا باؿ أحدكـ فبل يمسح ذكره بيمينو،  إذا شرب أحدكـ فبل يتنٌفس في اإلناء، كا 
ذا تمٌسح أحدكـ فبل يتمٌسح بيمينو  كا 

34 

ا  50 إذا مرض العبد، أك سافر، كتب لو مثؿ ما كاف يعمؿ مقيمنا صحيحن
كأكككا األسقية، كخٌمركا الٌطعاـ  أطفئكا المصابيح إذا رقدتـ، كغٌمقكا األبكاب،

 كلك بعكدو تعرضو عميو -كأحسبو قاؿ  -كالٌشراب 
34 

 105 أعتقكا عنو ؛ يعتؽ الٌمو بكٌؿ عضكو منو عضكنا منو مف الٌنار
ف كنت عمى نيرو جار ؟ , قاؿ: " نعـ , كا   40 أفي الكضكء إسراؼه

، كنيانا عف   121 سبعو أمرنا الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ بسبعو
إٌف أثقؿ صبلةو عمى المنافقيف صبلة العشاء، كصبلة الفجر، كلك يعممكف ما 

 فييما ألتكىما كلك حبكنا، كلقد ىممت أف آمر بالٌصبلة
43 

ـٌ يككف عمقةن مثؿ ذلؾ، ثـٌ  ا، ث إٌف أحدكـ يجمع خمقو في بطف أٌمو أربعيف يكمن
 يككف مضغةن مثؿ ذلؾ

87 

ٌف الٌرجؿ ليصدؽ حٌتى  إٌف الٌصدؽ ييدم إلى البرٌ  ٌف البٌر ييدم إلى الجٌنة كا  كا 
ٌف  ٌف الفجكر ييدم إلى الٌنار كا  ٌف الكذب ييدم إلى الفجكر كا  يككف صٌديقنا كا 

 الٌرجؿ ليكذب حٌتى يكتب عند الٌمو كٌذابنا
75 

 107 إف ا تجاكز ألمتي عف الخطأ كالنسياف كما استكرىكا عميو
 31 الٌطٌيب، نظيؼه يحٌب الٌنظافةإٌف الٌمو طٌيبه يحٌب 

، فإذا قتمتـ فأحسنكا القتمة  124 إٌف ا كتب اإلحساف عمى كٌؿ شيءو
أف النبي صمى ا عميو كسمـ لـ يقتميا قبؿ أف يمكت بشر بف البراء فمما مات 

 100 أمر بقتميا فقتمت



136 

 الصفحة الحديث
في الحج أف امرأة مف خثعـ قالت: يا رسكؿ الٌمو إف فريضة الٌمو عمى عباده 

 أدركت أبي شيخان كبيران ال يستطيع أف يثبت عمى الراحمة أفأحج عنو؟ قاؿ: "نعـ"
61 

أف رجبلن قاـ إلى النبي صمى ا عميو كسمـ فقاؿ: يا رسكؿ الٌمو ما يكجب الحٌج؟ 
 قاؿ: "الٌزاد كالٌراحمة

59 

ٌف مف سنف ا ليدل إف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ عٌممنا سنف اليدل، كا 
 44 الٌصبلة في المسجد اٌلذم يؤٌذف فيو

ف ا إذا أحب قكمان ابتبلىـ، فمف رضي فمو  26 إف عظـ الجزاء مع عظـ الببلء، كا 
أف ييكدية أتت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بشاة مسمكمة فأكؿ منيا النبي 

 صمى ا عميو كسمـ كلـ يقتميا
100 

 22 إٌنا قد بايعناؾ فارجع
، 57، 41، 21 سيككف في ىذه األٌمة قكـه يعتدكف في الٌطيكر كالٌدعاء إٌنو

125 
أٌنو كاف عذابنا يبعثو الٌمو عمى مف يشاء، فجعمو الٌمو رحمةن لممؤمنيف، فميس مف 
عبدو يقع الٌطاعكف، فيمكث في بمده صابرنا، يعمـ أٌنو لف يصيبو إاٌل ما كتب الٌمو 

 لو، إاٌل كاف لو مثؿ أجر الٌشييد
27 

ـٌ ماذا؟ قاؿ: "جياده في  أٌم األعماؿ أفضؿ؟ قاؿ: "إيمافه بالٌمو كرسكلو" قيؿ: ث
ـٌ ماذا؟ قاؿ: "حجّّ مبركره   سبيؿ الٌمو" قيؿ: ث

54 

ـٌ األمثؿ فاألمثؿ حٌتى يبتمى الٌرجؿ عمى  أٌم الٌناس أشٌد ببلءن؟ قاؿ: " األنبياء ث
 قدر دينو

25 

أك جذاـ أك برص فميا ميرىا بما أصاب منيا أيما امرأة غير بيا رجؿ بيا جنكف 
 كصداؽ الرجؿ عمى مف غره

95 

أيما رجؿ تزكج امرأة كبيا جنكف أك جذاـ, أك برص, فمسيا , فميا صداقيا كامبل, 
 كذلؾ لزكجيا غـر عمى كلييا

95 

 49 أٌييا الٌناس قد فرض ا عميكـ الحٌج، فحٌجكا
: شيادة أف ال  قاـ بني اإلسبلـ عمى خمسو إلو إاٌل الٌمو كأٌف محٌمدنا رسكؿ الٌمو، كا 

يتاء الٌزكاة، كالحٌج، كصكـ رمضاف  54 الٌصبلة، كا 

بينما رجؿه يمشي بطريؽو، اشتٌد عميو العطش، فكجد بئرنا فنزؿ فييا، فشرب ثـٌ 
 123 خرج
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بينما رجؿه يمشي بطريؽو، كجد غصف شكؾو عمى الٌطريؽ، فأخذه، فشكر الٌمو لو، 

 فغفر لو
31 

 33 تخيركا لنطفكـ
 32 تداككا عباد الٌمو، فإٌف الٌمو سبحانو لـ يضع داءن إاٌل كضع معو شفاءن، إاٌل اليـر

 66 حٌجي كاشترطي، كقكلي: الٌميـٌ محٌمي حيث حبستني
 121 حٌؽ المسمـ عمى المسمـ خمسه 

" قيؿ: ما ىٌف يا رسكؿ ا؟  121 حٌؽ المسمـ عمى المسمـ ستّّ
 30 مسمـ أف يغتسؿ في كؿ سبعة أياـ يكمان يغسؿ فيو رأسو كجسده حؽ عمى كؿ

 124 خمسه مف الٌدكاٌب ال حرج عمى مف قتميفٌ 
دية الخطأ خمسة أخماس، في دية الخطأ عشركف حقة كعشركف جذعة، 

 111 كعشركف بنك لبكفو ذككر ،كعشركف بنات مخاض، كعشركف بنات لبكف

 64 الٌزكاـ أمافه مف الجذاـ
 33 صبلة الجماعة أفضؿ مف صبلة الفذ بسبع كعشريف درجة

 49 صمكا كما رأيتمكني أصٌمي
الٌطاعكف آية الٌرجز، ابتمى ا عٌز كجٌؿ بو ناسنا مف عباده، فإذا سمعتـ بو، فبل 

ذا كقع بأرضو كأنتـ بيا، فبل تفٌركا منو  تدخمكا عميو، كا 
20 

 30 الطيكر شطر اإليماف
 123 ىٌرةو سجنتيا حٌتى ماتت، فدخمت فييا الٌنارعٌذبت امرأةه في 

 110 عمى أىؿ الذىب ألؼ دينار
، كابف عمر  أٌنيما قاال ال حصر إاٌل مف  -رضي الٌمو عنيما  -عف ابف عٌباسو

 عدكٍّ 
63 

 31 غٌطكا اإلناء، كأكككا الٌسقاء، كأغمقكا الباب، كأطفئكا الٌسراج
 76 األنصار شيئنافاذىب فانظر إلييا فإٌف في أعيف 

 114 فقضى أٌف دية جنينيا غٌرةه، عبده أك كليدةه، كقضى أٌف دية المرأة عمى عاقمتو
فقضى رسكؿ الٌمو صٌمى ا عميو كسٌمـ أٌف ميراثيا لبنييا كزكجيا، كأٌف العقؿ 

 عمى عصبتيا
114 

في دية الخطأ عشركف حقة كعشركف جذعة، كعشركف بنت مخاض، كعشركف 
 لبكف، كعشركف بني مخاض ذكربنت 

111 
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 110 في النفس مائة مف اإلبؿ

 111 قتيؿ الخطأ
 -صمى ا عميو كسمـ  -قدـ أناسه كاف بيـ سقـ مف عكؿ أك عرينة عمى النبي 

 كتكممكا باإلسبلـ
119 

قضى عمر في البرصاء كالجذماء كالمجنكنة إذا دخؿ بيا فٌرؽ بينيما , كالٌصداؽ 
 إٌياىا كىك لو عمى كلٌيياليا لمسيسو 

95 

 83 كٌنا نعزؿ عمى عيد الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ كالقرآف ينزؿ
ا، كال اعترافنا, كال ما جنى المممكؾ  112 ال تحمؿ العاقمة عمدنا، كال صمحن

 40 ال تقبؿ صبلة بغير طيكر، كال صدقة مف غمكؿ
 40 ال تقبؿ صبلة مف أحدث حتى يتكضأ

 64 ال تكرىكا أربعةن 
 32، 21 ال تكردكا الممرض عمى المصحٌ 

 95، 48، 45 رال ضرر كال ضرا
 45 ال عدكل، كال ىامة، كال صفر، كفٌر مف المجذكـ فرارؾ مف األسد

ـٌ يغتسؿ فيو  41، 31 ال يبكلٌف أحدكـ في الماء الٌدائـ اٌلذم ال يجرم، ث
النفس بالنفس، كالثيب الزاني، كالتارؾ ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ثبلث: 

 103 لدينو المفارؽ لمجماعة

 22 ال يعدم شيءه شيئنا
 33 ال يغتسؿ أحدكـ في الماء الٌدائـ كىك جنبه 

" فقا ؿ: كيؼ يفعؿ يا أبا ىريرة، قاؿ: ال يغتسؿ أحدكـ في الماء الٌدائـ كىك جنبه
 41، 31 يتناكلو تناكالن 

 103  ال يقاد الكالد بالكلد
 32، 21 ال يكردٌف ممرضه عمى مصحٍّ 

 49 لتأخذكا مناسككـ، فإٌني ال أدرم لعٌمي ال أحٌج بعد حٌجتي ىذه
 132 لعف ا اٌلذم كسمو

 30 لكال أف أشٌؽ عمى أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ عند كؿ صبلة
 26 لـ تظير الفاحشة في قـك
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 الصفحة الحديث
 44 لقد رأيتنا كما يتخمؼ عف الصبلة

عف كدعيـ الجمعات أك ليختمف ا عمى قمكبيـ ثـ ليككنف مف  لينتييف أقكاـ
 الغافميف

44 

 101 ما حممؾ عمى الذم صنعت؟ فأمر بيا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فقتمت
 26 المبطكف شييده، كالمطعكف شييده 

 40 مفتاح الصبلة الطيكر، كتحريميا التكبير، كتحميميا التسميـ
 46، 45 فبل يقربٌف مسجدنا -يعني الٌثكـ  -الٌشجرة مف أكؿ مف ىذه 

مف عاد مريضا لـ يزؿ في خرفة الجنة قيؿ يا رسكؿ ا كما خرفة الجنة؟ قاؿ 
 122 جناىا

 122 مف عاد مريضان لـ يزؿ يخكض في الرحمة حتى يجمس فإذا جمس يغمس فييا
ا، لـ يزؿ في خرفة الجٌنة حٌتى يرجع  122 مف عاد مريضن

 75 غٌش فميس مٌنيمف 
 124 مف قتؿ كزغة في أكؿ ضربة فمو كذا ككذا حسنة

 63 مف كسر أك مرض أك عرج فقد حٌؿ، كعميو الحٌج مف قابؿو 
نزؿ نبيّّ مف األنبياء تحت شجرةو، فمدغتو نممةه، فأمر بجيازه فأخرج مف تحتيا، 

ـٌ أمر ببيتيا فأحرؽ بالٌنار، فأكحى الٌمو إليو: فيبٌل نممةن   كاحدةن ث
125 

 34 نيى الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ أف يشرب مف فٌي الٌسقاء
 124 نيى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ عف التحريش بيف البيائـ

 43 ىؿ تسمع الٌنداء بالٌصبلة؟" قاؿ: نعـ، قاؿ: "فأجب
 125، 58، 45 يا أمة ا ال تؤذم الناس لك جمست في بيتؾ

 26 المياجريف خمس إذا ابتميتـ بيفٌ يا معشر 
 31 يميط األذل عف الٌطريؽ صدقةه 
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 األعالم فيرس

 الصفحة العمـ
 22 أحمد بف حنبؿ

 19 أسامة
 25  األلباني

 59  ابف تيمية
 70 حمدم السيد

 61 بك حنيفةا
 68 لريسكنيا

 20  أبك سممة
 61  الشافعي
 48  الشثرم

 20 شريدال
 60 لشنقيطيا

 91 الشككاني
 66  ضباعة
 84  الطيار
 27  عائشة

 24 عبدالرحمف بف عكؼ
 23 عبدا بف عباس
 40 عبدا بف عمر

 23 عبدا بف مسعكد
 24 أبك عبيدة

 57 عطية صقر
 40 عمي بف أبي طالب
 23 عمر بف الخطاب

 33 ابف قدامة
 36 ابف القيـ



141 

 63 الكاساني
 35 كنعاف

 45 أنسمالؾ بف 
 87 محمد البار
 56 محمد سعدم

 67 المدحجي
 25 مصعب بف سعد
 26 معاذ بف جبؿ

 21 النككم
 19 أبك ىريرة

 42 يحيى إبراىيـ
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 األمراض المعدية فيرس

 14  االسكارس
 11  اإلنفمكنزا

 16 يبكالاإل
 13 اإليدز

 14  البميارسيا
 16  االلتياب الرئكم الكبدم

 12 التيفكئيد
 13  الحصبة
 12  السؿ

 12 السيبلف
 26 الطاعكف
 16 الكبلميديا
 12 الككليرا
 14 المبلريا
 13 النكاؼ
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الناشر:  ،كاساني،  عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمدال.54

 ـ. 1986 -ىػ 1406دار الكتب العممية، الطبعة: الثانية، 
تحقيؽ: عبد المطيؼ محمد،دار الكتب  ،محمكد، االختيار لتعميؿ المختار مكصمي، عبدا بفال.55

 ـ.2005ىػ ػ 1426 3العممية، بيركت، ط
 دار المعرفة، بيركت. ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  ،نجيـ، زيف الديف ابف.56
 

 ب.كتب المالكية:
 صبحي، مالؾ بف أنس، المدكنة الكبرل، تحقيؽ:زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت.األ.57
بف عيسى بف ناجي، شرح متف الرسالة البف أبي زيد القيركاني، أعتنى بو: أحمد تنكخي، قاسـ ال.58

 ـ.2007 -ىػ  1428لبناف، الطبعة: األكلى،  –فريد المزيدم، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
جبٌلب، عبيد ا بف الحسيف بف الحسف أبك القاسـ، التفريع في فقو اإلماـ مالؾ بف أنس، ال ابف.59

ىػ  1428لبناف، الطبعة: األكلى،  –: سيد كسركم حسف، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت المحقؽ
 ـ. 2007 -
مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ، تحقيؽ:زكريا عميرات،دار عالـ  حطاب، محمد بف محمد،ال.60

 ـ.2003ىػ ػ  1423الكتب،ط 
بيركت،  –شرح مختصر خميؿ لمخرشي،الناشر: دار الفكر لمطباعة  ،محمد بف عبد اخرشي، ال.61

 الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
دسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،الناشر: دار ال.62

 الفكر، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
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رشد الحفيد، أبك الكليد محمد بف أحمد، بداية المجتيد كنياية المقتصد، الناشر: دار  ابف.63
 ـ.  2004 -ىػ 1425القاىرة، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر:  –الحديث 

، مكتبة الرياض 1097ص2عبد البر، يكسؼ بف عبد ا، الكافي في فقو أىؿ المدينة،، ج ابف.64
 .1980ػ ىػ 1400الحديثة، الرياض، ط 

عميش، أبك عبد ا محمد بف أحمد بف محمد عميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، .65
 بيركت الطبعة: بدكف طبعة. –الناشر: دار الفكر 

قرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف، الذخيرة،  مجمكعة ال.66
  ـ. 1994كلى، بيركت، الطبعة: األ -محققيف، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي

ىػ، التبياف كالتحصيؿ، تحقيؽ: محمد حجي، دار الغرب 520قرطبي، أبك الكليد بف رشد،ال.67
 ـ.1988ىػ ػ 1408اإلسبلمي، بيركت، ط

التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ،  ،مٌكاؽ، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرمال.68
 ـ.1994-ىػ1416الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى، 

 
 ج.كتب الشافعية: 

حصيني، تقي الديف بف محمد، كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار، دار الخير، دمشؽ، ط ال.69
 ـ.1994
رممي، شمس الديف محمد، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، الناشر: دار الفكر، بيركت، ال.70

 ـ.1984ىػ/1404 -الطبعة: ط أخيرة 
زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى، أسنى المطالب في شرح  ،سنيكيال.71

 ركض الطالب، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
بيركت، الطبعة: بدكف  –األـ،الناشر: دار المعرفة  ،شافعي، أبك عبد ا محمد بف إدريسال.72

 ـ.1990ىػ/1410طبعة، سنة النشر: 

شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ شربيني، ال.73
 ـ.1994 -ىػ 1415المنياج، الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى، 

المحقؽ: قاسـ البياف في مذىب اإلماـ الشافعي، عمراني، أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير،ال.74
 ـ.2000 -ىػ 1421جدة، الطبعة: األكلى،  –ر المنياج محمد النكرم، الناشر: دا
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ماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب،الحاكم الكبير، المحقؽ: الشيخ عمي ال.75
لبناف،  –الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت  -محمد معكض 
 ـ. 1999-ىػ  1419الطبعة: األكلى، 

 نككم، محيي الديف بف شرؼ، منياج الطالبيف، دار المعرفة، بيركت. ال.76
، ))مع تكممة السبكي كالمطيعي( نككم،أبك زكريا محيي الديف يحيى، المجمكع شرح الميذبال.77

 الناشر: دار الفكر. 
 

 د.كتب الحنابمة:
 ـ.1996البيكتي، منصكر بف إدريس، شرح منتيى اإلرادات، عالـ الكتب، بيركت، ط.78
جاكم، شرؼ الديف مكسى بف أحمد،اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: عبد الح.79

 المطيؼ السبكي، دار المعرفة، بيركت.
الخرقي، أبك القاسـ: عمر بف الحسيف،  متف الخرقى عمى مذىب أبي عبد ا أحمد بف حنبؿ .80

 ـ 1993ػ ػ ى1413الشيباني، دار الصحابة لمتراث، المممكة العربية السعكدية، ط 
الخرقي، أبك القاسـ: عمر بف الحسيف،  متف الخرقى عمى مذىب أبي عبد ا أحمد بف حنبؿ .81

 ـ.1993ىػ ػ 1413الشيباني، دار الصحابة لمتراث، المممكة العربية السعكدية، ط 
 ىػ.1405 1ابف قدامة، عبد ا بف أحمد، المغني،  دار الفكر، بيركت، ط.82

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف المرداكم، عبلء الديف، .83
 ىػ.1419 1دار إحياء التراث العربي، بيركت، ط ،حنبؿ
ابف مفمح، محمد بف مفمح، الفركع، تحقيؽ: عبد ا بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، .84

 ـ.  2003ىػ ػ 1424 1بيركت، ط
ب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، الناشر: السيكطي،  مصطفى بف سعد بف عبده، مطال.85

 .ـ1994 -ىػ 1415المكتب اإلسبلمي، الطبعة: الثانية، 
الحجاكم، مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، .86

 لبناف.  –المحقؽ: عبد المطيؼ محمد مكسى، لسبكي،الناشر: دار المعرفة بيركت 
يكنس بف صبلح الديف، دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ  البيكتى، منصكر بف.87

 ـ.1993 -ىػ 1414بشرح منتيى اإلرادات الناشر: عالـ الكتب، الطبعة: األكلى، 
البيكتى، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس، كشاؼ القناع عف متف .88

 اإلقناع، الناشر: دار الكتب العممية.
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 قو العبادات عمى المذىب الحنبمي، بدكف طبعو.زرزكر، سعاد،  ف.89
ابف قدامو، أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد، الكافي في فقو اإلماـ أحمد، الناشر: دار .90

 ـ.1994 -ىػ  1414الكتب العممية، الطبعة: األكلى، 

 ه.كتب المذاىب األخرى:
، عمي بف أحمد، المحمى، تحقيؽ: أحمد شاكر، دار التابف .91  راث، القاىرة. حـز

 رابعًا: كتب األصول والقواعد الفقيية:
زركشي، محمد بف بيادر،البحر المحيط في أصكؿ الفقو، تحقيؽ:محمد تامر، دار الكتب ال.92

 ـ.2000ىػ ػ 1421العممية، بيركت،ط
سبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف عمي، األشباه كالنظائر،  دار الكتب العممية، بيركت، ال.93
 ـ.1991ىػ ػ 1411ط
سبكي،عمي بف عبد الكافي، اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ال.94

 ىػ.1404دار الكتب العممية،بيركت،ط ،لمبيضاكم
سيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف، األشباه كالنظائر،الناشر: دار الكتب العممية، ال.95

 ـ.1990 -ىػ 1411الطبعة: األكلى، 
اني، محمد بف عمي، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، دار الكتاب العربي، شككال.96

 ـ.1999ىػ ػ1419 1بيركت،ط
مكسكعة القكاعد الفقيٌية، الناشر:  ،غزم، محمد صدقي بف أحمد بف محمد آؿ بكرنك أبك الحارثال.97

 ـ.2003 -ىػ  1424لبناف، الطبعة: األكلى،  –مؤسسة الرسالة، بيركت 
مرداكم، عبلء الديف،التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو، تحقيؽ:عبد الرحمف الجبريف ال.98

 ـ.2000ىػ ػ1421كآخركف، مكتبة الرشد، الرياض، ط
 ،نجيـ، زيف العابديف بف إبراىيـ، األشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمافابف .99

 ـ. 1999ػ ػ ى1419 1تحقيؽ:زكريا عميرات، دار الكتب العممية،بيركت،ط
 خامسًا: كتب الفتاوى:

جمع كترتيب: عبد الرحمف القاسـ كابنو محمد،  ،تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، مجمكع الفتاكلابف .100
 ـ.  2005ىػ ػ 1426 3دار الكفاء، الرياض، ط

عفانة، حساـ بف مكسى، فتاكل يسألكنؾ،  الطبعة: األكلى، الناشر: مكتبة دنديس، الضفة .101
 فمسطيف. –الغربية 
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 سادسًا: كتب التراجم والطبقات:
ذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز، سير أعبلـ النببلء،  ال.102

 ـ.2006-ىػ1427القاىرة، الطبعة:  -الناشر: دار الحديث
قرشي، عبد القادر بف محمد بف نصر ا، الجكاىر المضية في طبقات الحنفية،دكف طبعة ال.103

 دكف تاريخ.ك 
 تحقيؽ:أحمد صقر، مكتبة دار التراث. ،بييقي،أحمد بف الحسيف، مناقب الشافعيال.104
سبكي، تاج الديف بف عمي، طبقات الشافعية الكبرل،  تحقيؽ: عبد الفتاح الحمك ػ محمكد ال.105

 ىػ. 1412 2الطناحي، دار ىجر لمطباعة كالنشر، الرياض،ط
الناشر: دار العمـ لممبلييف، الطبعة: الخامسة عشر  الديف بف محمكد، األعبلـ،زركمي، خير ال.106
 ـ. 2002أيار / مايك  -
 

 سابعًا: المعاجم:
مجمكعة مؤلفيف:إبراىيـ مصطفى كأحمد الزيات كحامد عبد القادر كمحمد النجار، المعجـ .107

 ، الناشر: دار الدعكة.2/953الكسيط، 
جماعة مف العمماء بإشراؼ جرجاني،عمي بف محمد، التعريفات، المحقؽ: ضبطو كصححو ال.108

 ،ـ.الفيركز آبادم1983-ىػ 1403لبناف،الطبعة: األكلى –الناشر،الناشر: دار الكتب العممية بيركت 
 تحقيؽ: مجدم فتحي السيد، المكتبة التكفيقية، مصر. ،القامكس المحيط ،محمد بف يعقكب

رصاع، أبك عبد ا محمد األنصارم، شرح حدكد ابف عرفة، الناشر: المكتبة العمميةالطبعة: ال.109
 ىػػ. 1350األكلى، 
زبيدم، محمد مرتضى، تاج العركس، مادة مخض، تحقيؽ:عبد الحميـ الطحاكم، مطبعة ال.110

 حككمة الككيت، دكف طبعة كدكف تاريخ. 
 المحقؽ:لفائؽ في غريب الحديث كاألثر، ا زمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،ال.111

 لبناف. –دار المعرفة  الناشر:محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، -عمي محمد البجاكم 

عسكرم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف، الفركؽ المغكية، ال.112
 مصر. –لمنشر كالتكزيع، القاىرة  حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ، الناشر: دار العمـ كالثقافة

 1429،الناشر: عالـ الكتب،الطبعة: األكلى، ر، معجـ المغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختا.113
 ـ. 2008 -ىػ 
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ارس، أحمد، معجـ مقاييس المغة، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، الناشر: دار الفكر، عاـ ف.114
 ـ.1979 -ىػ 1399النشر: 
 المكتبة العممية، بيركت، دكف طبعة كدكف تاريخ.،حمد، المصباح المنيرفيكمي، أحمد بف مال.115
 –منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، لساف العرب، الناشر: دار صادر ابف .116

 .ىػ 1414 -بيركت،الطبعة: الثالثة 

مؤلفاف:قمعجي، محمد ركاس، كقنيبي، حامد صادؽ، معجـ لغة الفقياء، الناشر: دار النفائس .117
 ـ.1988 -ىػ  1408لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة: الثانية، 

 ثامنا: المجالت والدوريات:
مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية  -مجمة البحكث اإلسبلمية .118

 .اإلرشادكاإلفتاء كالدعكة ك 
عمى اإلنترنت، أعده لمشاممة: الناشر: مكقع الجامعة ة، مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة النبكي.119

 أسامة بف الزىراء.
 -مجمة الزىكر المصرية، الناشر: دار صادر )تصكيرا عف: مطبعة المعارؼ بشارع الفجالة .120

 ـ. 1913 - 1910مصر(، عاـ النشر: صدرت مف 
 ،تصدر عف مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ة المجمع الفقيي،مجم.121

 .مة: أسامة بف الزىراءأعده لمشام
 .ة، المكتبة الشاممةمجمة مجمع المغة العربية بالقاىر .122

 
 تاسعًا: كتب أخرى عامة:

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ تيميو، ابف .123
المحقؽ: د. صالح بف بف محمد ابف تيمية الحراني، شرح العمدة في بياف مناسؾ الحج كالعمرة،  

 ـ. 1988 -ىػ  1409الرياض، الطبعة: األكلى،  –محمد الحسف، الناشر: مكتبة الحرميف 
حجكج، محمكد، الضماف في حكادث السيارات في الفقو اإلسبلمي، رسالة ماجستير، جامعة ال.124

 . 2012القدس، فمسطيف، 
الفقو اإلسبلمي، رسالة حناف إسماعيؿ، أحكاـ مرضى نقص المناعة المكتسبة"اإليدز" في .125

 ـ.2001-ق1422ماجستير، فمسطيف، نابمس، 
 ـ.2001ىػ ػ 1421 1رخية، ماجد، الكجيز في أحكاـ القصاص كالديات، دار عمار، األردف،ط.126
 ىػ.1401ركباف، عبدا، كفارة القتؿ، مجمة أضكاء الشريعة، عاـ ال.127
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غير بأخطر األمراض المعدية التي ركبة، الدكتكر رامي، المسؤكلية الجنائية عف إصابة الأبك .128
 .DOI: 10.12816/0006258تصيب الدـ، المكقع االلكتركني: 

 دمشؽ. ،زحيمي، كىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكرال.129
صٌمى الٌمو عميو -سعد، أبك عبد الرحمف عادؿ، الجامع ألحكاـ الٌصبلة كصفة صبلة الٌنبٌي .130

 ـ. 2006 -ىػ  1427لبناف، الطبعة: األكلى،  –ر، بيركت كسٌمـ، الناشر: الكتاب العالمي لمنش
، الناشر: -صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ-سعد، عادؿ، الجامع ألحكاـ الٌصبلة كصفة صبلة الٌنبٌي .131

 ـ.  2006 -ىػ  1427لبناف، الطبعة: األكلى،  –الكتاب العالمي لمنشر، بيركت 
 ـ.1977ىػ ػ 1379 2، ط440ص الشاذلي، حسف بف عمي، الجنايات في الفقو اإلسبلمي،.132
محمكد أحمد شكؽ، االتجاىات الحديثة في تخطيط المناىج الدراسية في ضكء التكجييات ،شكؽ.133

 ، 1/238اإلسبلمية، 
ىػ ػ 1422شيمي، أحمد سيد، الشنقيطي كمنيجو في التفسير، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة،.134
 ـ.2001
دية كأثرىا في بعض الحقكؽ الزكجية، مؤتة طعيمات، ىاني، كالزقيمي، عمي، األمراض المع.135
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