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  ع  مقاصد الشرحـق األمـن الصـحـي في ضوء

  وجهود المملكة العربية السعودية في رعايته
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 – جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه 

  .السعودية

 Turkish-al-Maliki@yahoo.com: االلكرتوينالربيد 

 

  :المستخلص

، يف ضوء مقاصد الشرع حق األمن الصحي :، هواملوضوع الذي تدور حوله الدراسة

 الدراسة أمهية ْ وقد تناولت .مع بيان جهود امللكة العربية السعودية يف رعاية ذلك احلق

حق األمن الصحي لإلنسان يف هذه احلياة، وبيان عالقته مبقاصد الشريعة اإلسالمية 

ُّتعد من أبرز جماالت الشرع يف املعاجلة، ويف تقرير اليت  ْكما تكلمت .احلقوقُ  الدراسة ّ

 ال ذلك احلق يف سبيل  احلفاظ على عن جهود اململكة العربية السعودية اليت بذلتها

  . األزمات وقتسيما يف

 جهود اململكة -  مقاصد الشريعة-  الصحة –  األمن– احلق :الكلمات المفتاحية

  .العربية السعودية
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The right to health security in light of the objectives 

of Sharia 
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abstract:  

The topic around which the study revolves is: The right to 

health security in light of the objectives of the Sharia, with an 

indication of the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia in the 

care of that right. The study dealt with the importance of the 

right to health security for the human being in this life, and its 

relationship with the objectives of Islamic law, which is one of 

the most prominent areas of the law in treatment, and in the 

determination of rights. The study also talked about the efforts 

made by the Kingdom of Saudi Arabia in order to preserve 

that right, especially in times of crisis. 
Keywords: truth - security - health - objectives of Sharia - 

efforts of the Kingdom of Saudi Arabia. 
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َّاحلمد هللا الذي خلق اإلنسان وكرمه بالعقل واللسان، وجعله خليفة يف األرض، وأسجد 

ِّله مالئكته الكرام والصالة والسالم على خري إنسان، معلم الناس اخلري، وعلى آله 

  :عدوصحبه أمجعني، وب

ََ﴿ إنا عرضنا األمانة :َّ    لقد قرر الشارع على اإلنسان واجبات وتكاليف، قال تعاىل ََ ْ َ ْ ََ َِّ

َُِّعلى السماوات واألرض واجلبال فأبـني أن حيملنـها وأشفقن منـها ومحلها اإلنسان إنه  ُ َ ْ ْ َِْ ْ ْ َْ َ ََ ََ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ َِّ ِ
َ َ َ َ ََ ِ ْ َ َ ََ ِ ِ َْ

ِ

ًكان ظلوما جهوال﴾ َُُ َ ً َ َ
)١( .  

ً قرر له حقوقا، مع الثواب لفاعلها، والعقاب  نفسهالوقت ويف  ملن الدنيوي واألخرويَّ

 يف ا�تمعات َّوللخري أن يستقر، َذَّنفُ حىت يضمن للتكاليف أن ت؛يتجاوزها أو ينتهكها

  .والنفوس

ّومل حتظ هذه احلقوق يف أية شريعة من الشرائع السماوية أو من النظم األرضية، مبثل ما 

 به يف شريعة اإلسالم، فقد ارتقت �ا حىت جعلتها من الواجبات الدينية حظيت

  .ر تلك احلقوق بإطار املقاصد الشرعيةَّم اإلخالل �ا، مث أطُمة اليت حيرِّاملتحت

ُّوتعد املقاصد من أبرز جماالت الشرع يف املعاجلة واملقاربة  وذلك بالنظر إىل حقيقتها ؛ُ

 وإبراز ، وأثرها اجللي يف تقرير تلك احلقوق،تها املنضبطةِّ ومرجعي،الشرعية اإلسالمية

َ يقوم على احرتام الكرامة ًا أن يكون ا�تمع اإلسالمي جمتمعُأمهيتها مما يساعد يف َ ُ

  .اإلنسانية

                                                           

  ].٧٢: األحزاب[)  ١(
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ِومن أهم ما عين به الشرع من تلك احلقوق هو حق العيش بأمان من خالل املحافظة  ِ
ُ

ِ
ْ

ٍ ِ َ
ْعلى الكليات اخلمس َ

ِ ينال: ُِّ واملال، وهذا ما جعل حياته ، ِوالعرض، َوالعقل، َّوالنفس، دِّ
َ

َسة أكثر من تقديس الكعبة ذا�ا، حيث أحاط نعمة احلياة اليت منحنا إياها َّمقد َ ِ َ ِ ِ ِ َ
ٍبأسوار عالية من الزجر والتنفري؛ إذ ال سلطان عليها إال بتفويض منه تعاىل َ ُ

ِ َّ ِ ْ َّ
ٍ ٍ ْ.  

 ال سيما يف زمن اجلوائح ،األمن الصحيهو  : �ا الشارعاومن أهم أنواع األمن اليت عن

؛ ً جزء من العناية بقوة املسلمنيواعتبارهااإلسالم بالصحة عناية   جندلذلك ؛واألوبئة

، واعترب ّد أساليب شىت للوقاية منهاودعا إىل التداوي، وأوجحيث حارب األمراض 

 االستقرار  وبدو�ا ينعدم، أمة اإلسالم وتتطور �اتنهضاليت سس الصحة من األ

  .مات وجودهاِّ بكل مقو�تمعاتوتنهار ا ،ف أسباب الرزقّتوقتوالبناء، و

ّويف سبيل ذلك قدمت اململكة العربية السعودية وال زالت تقدم اجلهود الكبرية يف رعاية 

ذلك احلق للمواطن واملقيم على أرضها على حد سواء ال سيما وقت اجلوائح 

  .واألزمات

ِهنا جاءت أمهية إفراد دراسة علمية تبني أمهية ذلك احلق، وتربز العالقة بينه وبني ومن  ُ ّ

  .مقاصد الشرع العظيم

جهود حق األمن الصحي وعالقته مبقاصد الشريعة، و (:ورأيت أن يكون عنوان الدراسة

  ).تهامللكة العربية السعودية يف رعاي

  :أهمية الموضوع

 العيش واحلياة ه يف حق اإلنسان السيما حقُ يف جمال حقوقي يعىن بقضيةأنه -١

  .األمراضة من ّيف بيئة آمنة حممي

ُو�ا حيكم على الدول  العامل، ُأصبحت شغلاحلقوق اإلنسانية         ومعلوم أن 

  .ُّتأخرهاُّبتقدمها أو 



        
 
 

 

 

 
 

٦٨٣

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

لشريعة فا ؛اجلة هذه القضيةعمبُيعىن مقاصدي كونه يف جمال شرعي  -٢

 .لق الرئيس إلنسانية اإلنسانهي املنطها ومقاصد

 بوقت عصيب يف ا�ال الصحي بسبب جائحة كورونا ُّأن العامل اليوم مير -٣

وتساقطت كثري من شعارات الدول املتقدمة أمام ما قامت به الدول 

 .اإلسالمية ال سيما اململكة العربية السعودية

  :موضوعأهداف ال

من خالل تظافر األدلة ع، بيان أمهية حق األمن الصحي لإلنسان يف ا�تم -١

 .الشرعية على ذلك

َّأطر �ا الشارع إبراز العالقة بني حق األمن الصحي، ومقاصد الشرع اليت  -٢

 .مجيع التكاليف واحلقوق الشرعية

إظهار جهود اململكة العربية السعودية يف رعاية ذلك احلق يف زمن كشف  -٣

مة اليت ال طاملا رفعت شعارات رعا   .ية حقوق اإلنسانزيف الدول املتقدِّ

  :الدراسات السابقة

  :ُلقد وقفت على بعض الدراسات اليت تناولت حق اإلنسان يف الصحة، ومن أمهها

يف بايب العبادات  ية يف الفقه اإلسالمينمقاصد الشريعة يف حفظ الصحة البد -١

 من الفقه يف الدكتوراه درجة لنيل مقدمة رسالة، )رنةدراسة فقهية مقا(واألسرة 

  .ه١٤٢٨- ١٤٢٧، عام فاطمة بنت عوض احلريب: أم القرى للباحثةجامعة 

دراسة مقارنة باملواثيق (حق اإلنسان يف سالمة صحته يف الشريعة والنظام  -٢

حبث تكميلي ملرحلة املاجستري يف العدالة اجلنائية من جامعة نايف ) الدولية
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-١٤٢٧ خالد بن عبد اهللا الغامدي، عام: العربية للعلوم األمنية، للباحث

 .هـ١٤٢٨

 حممد سليمان :.للدكتور ،أثر األحكام الفقهية يف العناية بصحة اإلنسان -٣

 .ه١٤٣٤، )٢١(النور، حبث نشر يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، ع

قة بصحة ّناولت األحكام الفقهية املتعل توبالنظر يف هذه الدراسات جند أ�ا

 أبواب خاصة، ومل تتعرض لعالقة تلك  يفاإلنسان إما يف عامة أبواب الفقه أو

، ومل تكن الدراسة األوىل بسيطة وردت يف الصحة مبقاصد الشريعة إال بإشارة

  .لباحث عن نوع تلك العالقة، أو بيا�امشبعة للقارئ، أو ل

حبق اإلنسان يف األمن الصحي؛ الذي هو أمشل من  دراسيت فهي خاصة أما

 بالتفصيل، باإلضافة إىل بيان جهود مبقاصد الشريعةلفظ الصحة، وعالقته 

 يف رعايتها لذلك احلق؛ وباألخص يف زمن اجلوائحملكة العربية السعودية امل

 .واألزمات

  :خطة البحث

  . مباحث، وخامتة، وفهرس للمراجعوأربعةيتضمن البحث بعد هذه املقدمة 

  .وما يتعلق به، مبفهوم حق األمن الصحي التعريف :المبحث األول

  : انالبوفيه مط

  . احلقمفهوم :المطلب األول

  :وفيه مسألتان

  .تعريف احلق: املسألة األوىل
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  .أقسام احلق: املسألة الثانية

  . الصحي تعريف األمن:نيالمطلب الثا

  :وفيه ثالث مسائل

  . تعريف األمن:المسألة األولى

  ).الصحة( تعريف الصحي :المسألة الثانية

  .ي تعريف األمن الصح:المسألة الثالثة

  .ق �اّوما يتعل،  الشرعمقاصد مفهوم :المبحث الثاني

  :وفيه ثالثة مطالب

  . تعريف مقاصد الشرع:المطلب األول

  . الشرعمقاصد أمهية :المطلب الثاني

  .، ومراتبها أقسام مقاصد الشرع:المطلب الثالث

  . ومقاصد الشرع، الصحي األمن حق العالقة بني:المبحث الثالث

  . حق األمن الصحيرعايةود اململكة يف  جه:المبحث الرابع

  . أهم النتائج:الخاتمة

  .فهرس المراجع

     :منهج البحث

صياغة ، باإلضافة إىل لستقراء والتحلينهج العلمي القائم على االامل ُ التزمت-١

 . النصيالنقل وأالقتباس لالبحث بأسلويب ما مل يستدع املقام 

  .سبها مسألة حب كلصادر األصيلة يفعلى املُاعتمدت  -٢
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  . واسم السورة،اآليات بذكر رقم اآلية ُتزوع -٣

ُ خرجت األحاديث من كتب احلديث فإن -٤  ، يف أحد الصحيحني اكتفيت بهوردّ

  .جته من بقية كتب احلديث بنصه الوارد يف البحث، مع بيان درجتهّوإال خر

 )نظري( بكلمة بق، وقد يسزء والصفحةجلوا بذكر امسه، رجعاإلحالة إىل امل كانت -٥

الفهرس  يف باملرجعقة ّتعلملعلومات امل ا بقيةبذكرعند النقل باملعىن، مع االكتفاء 

 .اخلاص بذلك

  

 أمحد اهللا الذي يسر كتابة هذا البحث، هو صاحب الفضل والنعم، وفي الختام     

، وما كان فيه من فله احلمد كما ينبغي جلالل وجهه وكرمي فضله وعظيم إحسانه

سبحانه وما كان فيه من خطأ فمين وأستغفر اهللا منه إنه هو الغفور  ب فهو منهصوا

 صلى اهللا -وأصلي وأسلم على خامت رسله وخري خلقه حممد بن عبد اهللا.. الرحيم 

  .- عليه وآله وصحبه وسلم
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  املبحث األول

  ما يتعلق بهو،  والصحياألمنهوم حق مبفالتعريف 

  

  . الحقمفهوم: المطلب األول

  .تعريف احلق: المسألة األولى

   ٢(من أبرزها ما يلي )١(ٍاحلق ضد الباطل؛ وله معان كثريةٍّ مجع حق، و:لغةالحق(:  

َ﴿ وكان حقا عليـنا نصر المؤمنني﴾:الواجب، ومن قوله تعاىل -١
ِِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ََْ � َ َ ََ

  ً.واجبا: ، أي)٣(

ُ﴿ ونادى أصحاب ا:األمر الثابت املوجود، ومنه قوله تعاىل -٢ َ ْ َ َ َ ِجلنة أصحاب النار َ َّ َ ََّ َ َْ
ِ ْ

�أن قد وجدنا ما وعدنا ربـنا حقا﴾ َ َ َََُّ َ ََ ََ َ ْ ْ َ ْ َ
ًوجدناه أمرا ثابتا موجودا: ، أي)٤( ًً .  

: فالن أحق مباله أي: ُيطلق على االختصاص بالشيء من غري مشاركة، يقال -٣

  .ال حق لغريه فيه

  عند املتقدمني أم  أكان مل أقف على تعريفات كثرية للحق سواء ً:الحق اصطالحا

كثرون يف الكالم ُ وكثرة تطبيقاته هو ما جعلهم ال ي، ولعل وضوح مفهومهاملتأخرين

 .عن تعريفه

                                                           

، )١/١٥١(، احمليط يف اللغة )١٦٧ص( الصحاح ، خمتار)١١٢٩ص(القاموس احمليط : ينظر)  ١(

  ).حق(مادة 

يطلق على خالف الباطل، وعلى النصيب، واإلسالم ، واليقني، والصدق، والقرآن، و احلزم، )  ٢(

دة ما) ٢٥/١٦٦(تاج العروس :  ينظر،تعاىل املوت، كما أنه اسم هللاوالعدل ، وعلى 

  ). حق(دة  ما )١/١٨٧(، املعجم الوسيط )حقق(

  .]٤٧: الروم)  [ ٣(

  .]٤٤: األعراف)  [ ٤(



        
 
 

 

 

 
 

٦٨٨

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

  :ُومن التعريفات اليت وقفت عليها ما يلي

  .)١("حلكم املطابق للواقع"ا -١

ًاختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا" -٢ ُ ُ ٌُ
ِ")٢(. 

 .)٣("اختصاص حاجز" -٣

ُِّاختصاص يقرر به الشر" -٤ ُ  .)٤(ً"ع سلطة، أو تكليفاٌ

 وهو ما أراه ، املعاصرينوهذا هو تعريف الدكتور مصطفى الزرقا، وقد تبعه فيه كثري من

 الفقهاء، لوضوحه، وحتديده للمقصود مبا يالئم تطبيقات احلق يف كتب؛ ًراجحا

أم عامة  وسواء أكانت ،غريها سواء أكانت دينية، أم  مجيع احلقوقوالشتماله على

  .)٥(سواء أكانت مالية أم الخاصة، و

  

  :)٦(شرح التعريف

، يكون املختص هو اهللا يف حقوقه سبحانههو االنفراد واالستئثار، ف: اختصاص

ُ وهو قيد خيرج األمور املباحة ليت ينتفع �ا على سبيل ؛واإلنسان يف حقوق اآلدميني ِ ُ
  .االشرتاك دون االستئثار

ُّيقر به الشرع ُّ ما مل يقره الشارع مما هو اختصاص واقعي ال جِرُقيد يف التعريف خي: ُ ُ

  .شرعي

                                                           

، التوقيف )٧٨ص(، أنيس الفقهاء )٨٩ص(التعريفات : ، وينظر)٢/٣٠(دستور العلماء )  ١(

، )٢/٢٥٨(، لوامع األنوار البهية )٣٩١ص(، الكليات )١٤٣ص( التعاريفعلى مهمات

  ).١/٤٨٠(الفواكه الدواين 

( ً                                     نقال عن القاضي حسني يف خمطوطه املوسوم بــ) ١/١٥٥(إلسالمية امللكية يف الشريعة ا)  ٢(

  ). بني الشافعية واحلنفيةطريقة اخلالف 

  ).احلاوي القدسي( ً                                       نقال عن القابسي احلنفي يف خمطوط املوسوم بــ) ١/١٥٢(املرجع السابق )  ٣(

  ).٢/١٠(املدخل الفقهي العام )  ٤(

  ).٤/٣٦٦(لته الفقه اإلسالمي وأد: ينظر)  ٥(

  ).١١-٢/١٠(املدخل الفقهي العام : ينظر)  ٦(



        
 
 

 

 

 
 

٦٨٩

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

سلطة على شيء كحق امللكية،  أو على شخص كحق الوالية : وهي نوعان: سلطة

  .على النفس

 من إنسان آخر كبقية هدة على إنسان، إما من اهللا؛ كالعبادات، أوُأي ع: ًتكليفا

  .لككوفاء الدين، وقيام األجري بعمله، وحنو ذ ؛حقوق العباد

  .أقسام احلق :ة الثانيالمسألة

َّقسم الفقهاء واألصوليون احلق باعتبارات خمتلفة؛ سأعرض لتقسيمه باعتبار صاحب 

  .)١( ألن موضوع البحث إمنا يدور حول ذلك احلق

  :واحلق �ذا االعتبار على ثالثة أقسام

أمره و�يه مبا حيقق املصلحة للمأمور أو : ، وهو- تعاىل- حق خالص هللا -١

ًما تعلق نفعه بالعامة، ومل يكن خمصوصا بشخص"  أو)٢(ملنهيا ، وهذا )٣("َّ

َاحلق إمنا نسب هللا من باب التعظيم والتشريف؛ كقولنا
ِ بيت اهللا؛ ألن اهللا : ُ

 حمضة كالصالة، ، وهي إماغين أن ينتفع بشيء، وهي إما أن تكون عبادات

  تكون كالعشر واخلراج، أو؛لةاملوارد املالية للدوكالزكاة، و فيها معىن املؤنةأو 

بني العقوبة والعبادة؛ تكون مرتددة ؛ كحد السرقة، والزنا، أو )٤(عقوبات

 .كالكفارات

                                                           

، املدخل للفقه )٢/٥٨(، املنثور يف القواعد )١/٢٥٦(، الفروق )٥٤٠-٢/٥٣٩(املوافقات )  ١(

  ).٤٢٩ -٤٢٨ص( اإلسالمي 

  ).١/٢٥٦(الفروق : ينظر)  ٢(

 ).٤/١١(درر احلكام : ، وينظر)٢/١٨٤(غمز عيون البصائر )  ٣(

  .غري حد القذف والقصاص)  ٤(



        
 
 

 

 

 
 

٦٩٠

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

ف صاحب َّمصاحله اخلاصة اليت يكون فيها املكل:" حق خالص للعبد، وهو -٢

ًالقرار مطالبة وإسقاطا ً
؛ كحق امللك واستيفاء أمثان املبيعات، وأجور )١"(

 .ذلك املنافع، وحنو 

، وحق العبد، وهو -  تعاىل-احلق املشرتك وهو احلق الذي جيتمع فيه حق اهللا -٣

  :نوعان

؛ كعدة املطلقة -  تعاىل-  حق مشرتك يغلب فيه حق اهللا:النوع األول            

وهو صيانة األنساب من االختالط، وفيها حق : واملتوىف عنها زوجها، ففيها حق هللا

 ولده، ولكن حق اهللا أغلب؛ ألن يف صيانة األنساب وهو احملافظة على نسب: للعبد

ًنفعا عاما للمجتمع؛ وهو محايته من الفوضى ً.  

بد؛ كالقصاص الثابت لويل  حق مشرتك يغلب فيه حق الع:النوع الثاني           

وهو شفاء : وهو تطهري ا�تمع من جرمية القتل، وفيه حق للعبد: املقتول ففيه حق هللا

سه بقتل القاتل، ولكن حق العبد أغلب، ينبين عليه أنه جيوز لويل غيظه وتطييب نف

  .املقتول العفو عن القاتل، أو الصلح معه على املال

 ؛-  تعاىل-وهو متضمن حلق اهللاوال بد من التنبيه على أنه ما من حق للعبد إال        

دون حق  -  تعاىل-ِّبإعطاء ذلك احلق ملستحقه، بينما قد يوجد حق اهللاوهو أمره 

  .)٢(العبد

اليت عين �ا اإلسالم يف ) العبد(وموضوع البحث إمنا يتجسد يف حقوق اإلنسان 

ً باإلضافة إىل كو�ا واجبا والتزاما- وجعلها .نصوص القرآن، والسنة النبوية قيمة  -ً

 احلقوق؛واحرتام أخالقية ال بد من إشاعتها يف ا�تمع، والتأكيد على مراعاة املصاحل 

  .حياة الفرد وا�تمع تنتظمل

                                                           

  .بتصرف) ٥٧ص(تيسري علم أصول الفقه )  ١(

  ).١/٢٥٦(الفروق : ينظر)  ٢(



        
 
 

 

 

 
 

٦٩١

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

  . الصحيمفهوم األمن: نيالمطلب الثا

  .تعريف األمن: المسألة األولى

  َأمن: ّ ضد اخلوف، والفعل منه:ُمن لغةاأل
ً يأمن أمنا، ٌ فالنِ َْ ُ ٌوأمنة وأمانا فـهو أمن،َْ َ

َِ َ ََ ُ َ ً ً 

ُواملأمن ََْ
َموضع األمن، واألمنة من األمن، اسم موضوع من أمنت:  ْ ِ ٌ ْ َْ َ ََْ َُ َ ُ

)١(.  

 عرفه القاضي األمحد نكري بتعريف عام وتبعه من جاء بعده؛ ً: األمن اصطالحا َّ

ٍعدم توقع مكروه يف الزمان اآليت:" حيث قال هو
ُ ُِ")٢(.       

ًومل أجد يف تعريفات املعاصرين تعريفا لألمن مبعناه الشامل للفرد وا�تمع، بل كانت كل 
ى أمن الدولة أو ما يسمى باألمن الوطين إال  تدور عل-  فيما اطلعت عليه- تعريفا�م

السالمة :" حيث قال، هللا الرتكي ال على سبيل التعريفما ذكره الدكتور عبد ا

 وانتفاء اخلوف على حياة اإلنسان، أو على ما تقوم به حياته من واالطمئنان النفسي

  .)٣("مصاحل وأهداف وأسباب ووسائل

يشمل مجيع جوانب لطمأنينة وعدم اخلوف شعور با:  األمن بأنهتعريفوميكن أن 

ًاحلياة فردا وجمتمعا ً.  

  :شرح التعريف

 وهو قيد يف التعريف ،هذا يعين أن األمن شعور داخلي: شعور بالطمأنينة وعدم اخلوف

هو تعريف للشيء إذ إن تعريف األمن بكون إجراء لتحقيق الشعور ؛ )٤(اإلجراءإلخراج 

  .ال حبقائقه ومكوناته بوسائله

                                                           

  ).أمن(، مادة )١٣/٢١(لسان العرب ، )٢٠٧١/ ٥(، الصحاح )٣٨٨/ ٨(العني : ينظر)  ١(

، التوقيف )٦٨ص(، انيس الفقهاء )٣٧ص(التعريفات : ، وينظر)١٢٨/ ١(دستور العلماء )  ٢(

  ).٦٣ص(  التعاريف ات على مهم

  ).١٧ص(األمن يف حياة الناس وأمهيته يف اإلسالم )  ٣(

ليت تتخذها دولة ما  اياساتاإلجراءات، والس جمموعة :ّ                              إذ عرف بعض املعاصرين األمن بأنه)  ٤(

  ).٩ص(األمن اإلسالمي : ينظر.  وإجنازا�اوكيا�ا حلماية شعبها



        
 
 

 

 

 
 

٦٩٢

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

ًاحلياة فردا وجمتمعايشمل مجيع جوانب   أي مبا يشمل أنواع األمن للفرد وا�تمع؛ : ً

ًسواء أكان أمنا اجتماعيا أم فكريا أم صحيا ً ً   . أم غريها،ً

  

  ).الصحة(تعريف الصحي : المسألة الثانية

  :الصحي نسبة للصحة وهي

 ٌصح يصح صحة، فهو صحيح: ، من الفعلمْقُضد الس :لغة
ِ
َ ًَ َّ ِ ُِّ  مْقُالس ذهاب ؛ مبعىنََّ

  .)١(والرباءة من كل عيب

   

 ُِّعرفت الصحة بتعريفات ال تكاد تبعد عن التعريف اللغوي، وإن كانت : ًاصطالحا

 :أعم يف بعض نواحيها منه، ومن تلك التعريفات ما يلي

 .)٢("هيئة بدنية تكون األفعال �ا لذا�ا سليمة"  -١

 .)٣("عها سليمةحالة أو ملكة، �ا تصدر األفعال عن موض"  -٢

 .)٤("ماين والعقلي واالجتماعي املكتملحالة من الصالح اجلس"  -٣

 .)٥("حالة بدنية �ا جيري البدن وأفعاله على ا�رى الطبيعي"  -٤

   .للفرد وا�تمع  العامةالسالمةحالة من : وميكن تعريف الصحة بأ�ا

                                                           

  ).صح(، مادة )٣/٢٦٠(، �ذيب اللغة )٣/٢٨١(مقاييس اللغة : ينظر)  ١(

  ).٢٣١ص(عيون الرسائل من أعيان املسائل )  ٢(

  ).١٣٢ص(التعريفات )  ٣(

  ).٨٩ص(الصحة العامة ماهي وكيف تعمل )  ٤(

  ).١/١٦(تذكرة داود األنطاكي )  ٥(



        
 
 

 

 

 
 

٦٩٣

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

  :شرح التعريف

األمراض، بل هي أعم من ذلك؛ السالمة من  فالصحة ليست جمرد :السالمةحالة من 

  .إذا تشمل السالمة من األمراض قبل وقوعها، والشفاء منها بعد وقوعها

أي تشمل الصحة بأنواعها االجتماعية والبدنية والنفسية والعقلية، وغري ذلك، : العامة

  .وهو قيد يف التعريف إلخراج الصحة اخلاصة بنوع معني

  .تعريف األمن الصحي: المسألة الثالثة

ّميكن أن يعرف َّ من عرف األمن الصحي؛ لذا - فيما اطلعت عليه- مل أجد محاية : بأنهُ

  .َّاإلنسان من األضرار الواقعة أو املتوقعة اليت قد تؤدي إىل وفاته، أو مرضه



        
 
 

 

 

 
 

٦٩٤

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

  وما يتعلّق امقاصد الشرع، مفهوم : املبحث الثاين

  .عتعريف مقاصد الشر: المطلب األول

  : باعتبارينعالشرف مقاصد ِّسأعر

ً مركبا إضافياا باعتبارهاتعريفه: األول ً.  

  ٍمجع مقصد  :المقاصد لغة
َ ْ ُواملقصد مصدر من الفعل .. َ َ َقصد(ْ َ َقصد : ،يقال) َ َ َ

ًيـقصد قصدا ومقصدا ً ََ َ َُ ْ َْ َْ
ِ)١(.  

  :)٢(وتأيت كلمة القصد يف اللغة ملعان عدة؛ منها

  .الغاية، واإلرادة، واهلدف -١

َ﴿ واقصد يف مشيك﴾:دال، كما يف قوله تعاىلبالتوسط واالعت -٢ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ
)٣( .  

ِ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾:استقامة الطريق، ومنه قول اهللا تعاىل -٣ َِّ ُ ْ َ َِّ ََ َ
: ،  أي)٤(

  .على اهللا تبيني الطريق املستقيم، والدعاء إليه باحلجج والرباهني الواضحة

  الفقهاء واألصوليني، ولكن مل يكن هلا مصطلح خاص �ا عند  ً:المقاصد اصطالحا

 .وا عنها بألفاظ خمتلفة كالغايات واألهداف واملصاحل والعلل، وحنو ذلكَّعرب

َّومل أجد من عرفها إال القليل من الباحثني املعاصرين؛ ومن أهم تلك التعريفات،     

هي املراد من تشريع األحكام، أو :"  حيث قال،ربيعةعبد العزيز بن : الدكتورتعريف 

    .)٥("املراد من تشريع األحكامي إرادة حصول ه

                                                           

  .)قصد( ، مادة )٣/٣٥(، لسان العرب )٥/٩٥(مقاييس اللغة : ينظر)  ١(

  ).قصد( ، مادة )٢/٥٠٤( السابقان، املصباح املنري املرجعان: ينظر)  ٢(

  ]. ١٩: لقمان[ )  ٣(

  .]٩: النحل[ )  ٤(

   ).   ١٨ص(علم مقاصد الشارع )  ٥(



        
 
 

 

 

 
 

٦٩٥

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

  الشني والراء والعني أصل واحد؛ وهي شيء يفتح يف امتداد يكون فيه:الشرع لغة ُ
)١( 

 اليت هي مورد شاربة - ُواشتق من الشريعة ،)٢(ومن ذلك الشريعة وهي مورد الشاربة

َّ الشرعة يف الدين، والشريعة- املاء ٍ﴿ لكل :، قال تعاىل)٣(ِّ ًجعلنا منكم شرعة ِ َ ْ ْ
ِ ُِ َ

ًومنهاجا﴾ ْ ِ
)٤(.  

ِ﴿ مث جعلناك على شريعة من األمر﴾:وقال سبحانه َ
ِ ٍ َ ََ َ َ َُّ

ً، وقد شرع هلم، يشرع شرعا)٥( َ َ :

َّأي سن
  . )٧(�ج الطريق الواضح: َّ والشرع)٦(

  من أمهها ُِّ عرف بتعاريف متقاربة،ً:الشرع اصطالحا :  

 يف الديانة وعلى ألسنة األنبياء بيه  على لسان ن- تعاىل- ما شرعه اهللا"  -١

 . )٨(" قبله- عليهم السالم

 .)٩("الطريقة يف الدين: ... االئتمار بالتزام العبودية، وقيل"  -٢

 . )١٠(" كل ما شرعه اهللا من العقائد واألعمال " -٣

                                                           

 ). شرع( مادة )٣/٢٦٢(مقاييس اللغة )  ١(

ص (، القاموس احمليط )٣٣٥ص (، خمتار الصحاح )٣/١٢٣٦(املرجع السابق، الصحاح )  ٢(

 ). شرع(مادة ) ٩٤٦

 ). ٣/١٢٣٦(  املرجعان السابقان، الصحاح )٣(

  .]٤٨:  املائدة[)  ٤(

 . ]١٨:  اجلاثية[)  ٥(

 ). ٣٣٥ص (، خمتار الصحاح )٣/١٢٣٦(، الصحاح )٣/٢٦٢(مقاييس اللغة )  ٦(

 ).شرع(مادة ) ٢٥٨ص( املفردات)  ٧(

 ).١/٤٦(اإلحكام البن حزم )  ٨(

 ). ١٢٧ص (التعريفات ) ٩(

 ). ١٩/٣٠٦(جمموع الفتاوى )  ١٠(
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 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 
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الشريعة تشمل ويف نظري أن التعريف األخري الذي ذكره ابن تيمية هو األقرب إذ     

ُ، وال يصح أن تقصر على أحكام أفعال العباد أو علم - تعاىل-اهللاكل ما شرعه 

َّالفقه، ويفرق بينها    .)١(وبني العقيدة؛ كما اصطلح على ذلك بعض املتأخرينُ

  

  .ً لقبا على العلما باعتبارها تعريفه:الثاني

 عند العلماء املتقدِّمني سواء أكانوا من -  فيما اطلعت عليه- ًليس هناك تعريفا

ليني، أم غريهم  ولكن لو حبثنا يف كتب املعاصرين وجدنا بعض التعريفات اليت األصو

  :ًجيمعها املعىن وإن اختلفت لفظا؛ ومن ذلك

الوقوف على املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو  " -١

ِمعظمها َ")٢(.  

  .)٣("الغاية واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"  -٢

القيم العليا اليت تكمن وراء الصيغ والنصوص، ويستهدفها التشريع كليات "  -٣

 .)٤("وجزئيات

ًاملعاين واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما وخصوصا من "  -٤ ً

 .)٥("أجل حتقيق مصاحل العباد

                                                           

 ). ١٩/٣١٠ (املرجع السابق: ينظر)  ١(

  .)٢/٢١(مقاصد الشريعة البن عاشور )  ٢(

ً                              مقاصد الشريعة تأصيال وتفعيال:، وينظر)٣ص(مقاصد الشريعة ومكارمها )  ٣(   .)١٧ص( ً

  ).١٩٤ص(خصائص التشريع اإلسالمي )  ٤(

  ).٣٧ص(مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية )  ٥(
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 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

  من دخوهلم يف-  عز وجل- املصاحل العاجلة واآلجلة للعباد اليت أرادها اهللا"  -٥

 .  )١("اإلسالم أخذا بشريعته

ًما راعاه الشارع يف التشريع عموما وخصوصا"  -٦ ، ومما يفضي من مصاحل للعباد ً

ًإليها مما جيلب هلم نفعا أو يدفع عنهم ضررا ً")٢(. 
 

 - تعاىل- جلها شرع اهللاترتبط بالغايات واملصاحل اليت ألفهذه التعريفات وغريها     

  . أم آجلة،احل عاجلة سواء أكانت هذه املصاألحكام

َّلذا ميكن أن تعرف مقاصد الشرع بأ�ا  التشريع  يفمصاحل العباد اليت راعاها الشارع: ُ

ًعموما وخصوصا ً.  

  :)٣(شرح التعريف

ُاحلكم الغائية اليت من أجل حتقيقها شرعت األحكام، وهو تشمل كل : مصاحل العباد

  .  عنهمٍّرُضدفع ما فيه جلب نفع للعباد، أو 

  : مبعىن قصدها وأرادها، وهو قيد يف التعريف أخرج أمرين: يف التشريع الشارعاهراعا

ِاملصاحل اليت مل يراعها الشارع وهي ما تسمى باملصاحل املتومهة، الثاين: األول
ما راعاه : ُ

  .غري الشارع

                                                           

ً                             مقاصد الشريعة تأصيال وتفعيال )  ١(   ).١٨ص(ً

  ). ٢١ص(علم مقاصد الشارع )  ٢(

  ). ٢١ص(علم مقاصد الشارع ، )٢/١٢١(مقاصد الشريعة البن عاشور : ينظر)  ٣(



        
 
 

 

 

 
 

٦٩٨

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

ًعموما وخصوصا فاألوىل ملحوظة للشارع يف مجيع أي املقاصد العامة واخلاصة؛ : ً

  . تكون ملحوظة يف بعض أحوالهريع، والثانيةأحوال التش

  
  

 .أهمية مقاصد الشرع: لمطلب الثانيا

  :إن ملعرفة مقاصد الشرع أمهية عظيمة ترجع إىل اعتبارات هامة، منها ما يلي

عرف ُارع احلكيم؛ ألهداف وغايات �ا تإن الشريعة اإلسالمية قد أنزهلا الش -١

ْلل يف الفهم واالستنباط واالستدالل وبدو�ا يقع اخلطأ والز،  الشرعيةُاألحكام َ

من مل يتفطن لوقوع املقاصد يف األوامر :"  يقول اجلويين،)١(بالنصوص الشرعية

  .)٢("والنواهي؛ فليس على بصرية يف وضع الشريعة

ِتظهر هذه املقاصد أن الشريعة اإلسالمية شريعة ربانية صاحلة للتطبيق -٢  يف كل ُ

ُثرت إال أن حكمها يف الشريعة موجود، ال  وأن احلوادث مهما ك،زمان ومكان

ُيف النص وحده؛ بل هناك أدلة فتح هلا الشرع أبوابا ليستدل �ا؛ كمقاصد  ً

ِالشرع ومصاحله وحكمه ِ .   

ََّيعوها ومن مث يسعوا إن مقاصد الشرع هي مصاحل العباد اليت ال بد هلم أن  -٣ ُ

  .)٣( ألن فيها سعادة الدارينلتحقيقها

  
                                                           

  .)٣ص( املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية : ينظر)  ١(

  ).١/١٠١(الربهان )  ٢(

   ).٢ص( العامة للشريعة اإلسالمية  املقاصد،)٣/٢٧٤(لآلمدي اإلحكام )  ٣(



        
 
 

 

 

 
 

٦٩٩

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

  . ومراتبها،أقسام مقاصد الشرع: الثالمطلب الث

خلق؛ حلفظ الدين، والنفس، مقاصد الشرع مخسة؛ ألن الشارع إمنا شرع األحكام لل

ِ، واملال؛ وذلك ألنه لو عدم الدين لعدم ترتب اجلزاء املرجتى)العرض( والنسل والعقل ِ
ُ ُ ،

َّولو عدم املكلف لعدم من يتدي ِ ِ
ُ ُّ ولو عدم العقل الرتفع التدي،نُ ِ

ِلو عدم النسل مل ن، وُ
ُ

ِيكن يف العادة بقاء، ولو عدم املال مل يبق عيش
ُ

)١(.  

 فظ عليهم دينهم، ونفسهمأن حي: مقصود الشرع من اخللق مخسة، وهي:" قال الغزايل

   .)٢("ونسلهم، وماهلموعقلهم، 

وهذه األقسام اخلمسة مل جتر على مرتبة واحدة يف احلفظ بل كانت على ثالثة مراتب؛ 

  :هي

 وهي مما البد منه يف قيام مصاحل الدين والدنيا؛ إذ لو مل تراع :رورياتالض -١

  :)٤(ومن أمثلة ذلك، )٣(ألدى إىل فساد احلياة، وخسران اآلخرة

  والزكاةالصالة؛ كأصول العبادات من ون بإقامة أركانه وتثبيت قواعده يك:حفظ الدين

ع الظلم ِة املستضعفني، ورف ومحاي للدفاع عن هذا الدين؛وشرع اجلهاد واحلج، والصوم

  . واملبتدعة يف الدينعت العقوبة للمرتدِِّرُعنهم، وش

                                                           

  ).٢/١٣(املوافقات : ينظر)  ١(

  ).١/٢٨٧(املستصفى : ينظر)  ٢(

، البحر )١٨- ٢/١٧(، املوافقات )٢/٧٦٣(، شرح املنهاج )٢/٥٣٩(روضة الناظر : ينظر)  ٣(

  ).٢١-٥/٢٠٩(احمليط 

جة اهللا البالغة ، ح)٣٠٤-،٣٠٣/ص(، مقاصد الشريعة )٢/٢٢(املوافقات :  لألمثلةينظر)  ٤(

  ، املناسبة)٢/٢٤٢(

  ).٨٦ص(       الشرعية 



        
 
 

 

 

 
 

٧٠٠

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

ف عليه بقاء احلياة ّ يكون بتناول الطعام والشراب، وحنو ذلك مما يتوق:حفظ النفس

 كالقصاص، والضرب على أيدي ؛ون األبدان، وحترمي االنتحار وبإقامة العقوباتَوص

  .ع الطرقّطاُق

يات اهللا، ر يف آّن بتوجيهه إىل النظر والتفكري واالستنتاج، والتدبيكو  :حفظ العقل

ِّسكرات وإقامة العقوبة على شار�ا، وبتحرمي معووحنو ذلك، وبتحرمي امل قات العقل ِ

  .الفكرية واملعنوية

 يكون بشرع النكاح، وأحكام احلضانة، والنفقات، وحنو ذلك، وبإقامة :حفظ النسل

  .ا من العقوباتحد الزنا والقذف، وغريه

يه بطرق صحيحة ليس فيها ظلم أو ّنمُ يكون بإباحة املعامالت اليت ت :حفظ المال

 واإلسراف، وبإقامة عقوبة حدِّ  والرشوةش وبتحرمي السرقة والغ،ٍ أحدِّ على حقعدٍَّت

  . وغريها من العقوبات ملن اعتدى على مال غريه بغري حق،السرقة

 يف - ا من حيث التوسعة، ورفع الضيق املؤديُ هي ما افتقر إليه:اتّالحاجي -٢

ع يف ّ إىل احلرج واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوق-الغالب

 .)١(املصاحل العامة

  :)٢(ومن أمثلة ذلك

 وأالفطر يف السفر  و والقصر واجلمع،التيممك  رخص الشرع؛ يظهر يف:حفظ الدين

  .املرض

                                                           

  .)٢/٢١(املوافقات : ينظر)  ١(

  ).٢٢-٢/٢١ (املرجع السابق: ينظر)  ٢(



        
 
 

 

 

 
 

٧٠١

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

 والتمتع بالطيبات مما هو حالل، ،إباحة الصيدكيظهر يف صور عدة؛  :لنفسحفظ ا

 لدخلت ؛، وغريها مما لو مل تراع فيه املصلحةً ومركباً ومسكناً وملبساً ومشرباًمأكال

  .املشقة على العباد

على قول من قال به يف  ه، واملضطرَلمكرل إباحة شرب اخلمريف  يظهر :حفظ العقل

  . وما أشبه ذلك،اخلوف على النفس عند اجلوع والعطش واملرض

 ،من غري تسمية صداقاإلجناب بعد العقد على املرأة  يظهر يف إباحة  :حفظ النسل

واخللع، وأشباه بالثالثة دون األكثر،  الطالق حتديد بعض اجلهاالت فيه، وباحةوإ

  .ذلك

 والسلم والعرايا والقرض ،الرتخيص يف الغرر اليسري واجلهالة يظهر يف :حفظ المال

لدخلت  فيها؛ العباد مصلحة َن مل تراعوها من املعامالت املالية اليت إ وحنوالشفعة

  .عليهم املشقة

 بّ هي األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتن):التكميليات( اتّالتحسيني -٣

 .)١(مع ذلك قسم مكارم األخالقَاألحوال اليت تأنفها العقول، وجي

  :)٢(ومن أمثلة ذلك

وحماسن ، الصلوات، وأخذ الزينة من اللباسة إىل الطهارات بالنسب :حفظ الدين

  .وما أشبه ذلك، وترك قتل النساء والصبيان والرهبان يف جهاد الكفار ،ّاهليئات والطيب

  .، وحنو ذلكفق واإلحسان، وآداب األكل والشربالر :حفظ النفس

  .وإن مل يقصد استعماهلا، مباعدة اخلمر وجمانبتها :لعقلحفظ ا

                                                           

  ). ٣٢٢ص(، شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب )٢/٢٢ (املوافقات: ينظر)  ١(

  .)٤/٢٢(املوافقات : ينظر)  ٢(
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 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

من عدم التضييق على  ك باملعروف، أو التسريح باإلحسانسااإلم :لنسلحفظ ا

  . وما أشبه ذلك،الزوجة وبسط الرفق يف املعاشرة

 ع يف كسبه واستعماله، والبذل منّأخذه من غري إشراف نفس، والتور :لمالحفظ ا

  .على احملتاجوأطيبه  أفضله





        
 
 

 

 

 
 

٧٠٣

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 
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  د الشرع ومقاص، الصحياألمنحق العالقة بني : الثالث املبحث

ِلقد خلق االنسان ليعيش يف 
ّ على هذه األرض، وهو حقه األول يف ة وسالمصحةُ ّ

  .ًاحلياة، وحينما يصبح هذا احلق مهددا بالزوال؛ تفقد احلياة قيمتها ومعناها يف نفسه

 فهو يف ا�تمعات، الصحيإن من أسس احلياة اليت ال خيتلف عليها أحد، توافر األمن 

يستطيع األفراد ممارسة بة للعيش والبناء، ومبقدار توافره اس لتوفري بيئة من؛ ضروريأمر

حيا�م وحفظ حقوقهم وأداء واجبا�م وحتقيق أهدافهم وطموحا�م، وتتمكن الدولة 

ًمن االرتقاء بنفسها يف خمتلف اجلوانب وا�االت داخليا وخارجيا، ومبقدار اختالل هذا  ً

ا يؤثر على املستويني االجتماعي ممالعنصر يأيت النقص، وتنتشر اآلفات الصحية، 

  .واالقتصادي ألي جمتمع

ما يقيم أركا�ا : أحدمها:" ، حيث قال يكون بأمرين ذكرمها الشاطيبالصحةوحفظ 

ما يدرأ عنها : قواعدها، وذلك عبارة عن مراعا�ا من جانب الوجود، والثاينويثبت 

   .)١("ا من جانب العدماملتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعا� االختالل الواقع أو

 أمر  الصحي يف حياة اإلنسان، حيثمن أجل ذلك تظافرت األدلة على أمهية األمن

  :ومن أهم تلك األدلة ما يليّمتوقع، ألي مرض واقع أو  ًاتقاء بالوقاية اإلسالم

  . األضرار واألسقامً مما يتوقع أن يكون سببا حلصولوقايةالت على َّاألدلة اليت حث :ًأوال

 وأ اإلنسان نفس بُأن يلحق الضررميكن  اقتصرت على ما كثرية، لكنها هذه األدلةو

ِ؛ ألنه حبمايتها تص)عرضه(نسله  وأعقله    تلك األدلةُح حياته، ويتحقق أمنه، ومن أهمَ

  :ما يلي

                                                           

  ).٢/١٨(املوافقات : ينظر)  ١(
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َيا أ ﴿:قوله تعاىل َيـها الذين آمنوا إذا َ ِ َُ َ
ِ َّ َ ُقمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوُّ ُ ُ َ َّ َِ ْ َ ُِ ِ

ْ ُ ْهكم ْ ُ َ

ًوأيديكم إىل المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إىل الكعبـني وإن كنتم جنبا  ُ َ ُ ُ َُ ْ ْ ْ ُْْ ُ ْ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ

ِ ْ ْ َ ُ ُ ُْ َْ َ ََْ َِ
ُ ُ َ
ِ

َ ْ ِْ ِ ِ

ْفاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو  ْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ُْ ْ ٌْ َ َ ََ
ٍ َ َ َ ََّ َ ُ ُ ْ َِ ُ

َّ َ

َالمستم النساء فـل ََ َ َ ِّ ُ ُ ْ ًم جتدوا ماء َ َ ُ َِ ًفـتـيمموا صعيدا طيبا ْ ََِّ ً ِ
َ ُ َّ ََ﴾)١(.  

ألن بقاء ة يف البدن عند خروج النجاسة منه، حيث نص الشارع على الطهار -١

  .النجاسة بالبدن يضربه به، وقد يصيبه باألسقام

ِ إمنا حرم عليكم الميتة والدم وحلم اخلنزير﴿:قوله تعاىل -٢ ِ ِْ ْ َ ُْ ْ َْ ََ َ ََ ََّ َ َ ْ ُ َ َّ َ ََِّ﴾)٢(. 

م الشارع أكل امليتة واخلنزير وشرب الدم املسفوح؛ أل�ما مظنة لإلضرار باجلسد، ّفحر

ُّوقد ذكر علماء الطب أن امليتة، تعترب جممعا لتكاثر اجلراثيم، وسرعة تعف ً ، ن احليوانُ

ٍّوحتوله إىل سم   .)٣( قاتل يفتك بصحة اإلنسانّ

َّتنفس يف اإلناء، أو ُ أن ي�ى رسول اهللا :( حديث ابن عباس، حيث قال -٣

   .)٤()ُينفخ فيه

فالنهي هنا من باب التأدب واجتناب ما قد يؤدي إىل إفساد الطعام والشراب على من 

  .، والفساد طريق اإلضرار باجلسد)٥(ُيشاركه اإلناء

                                                           

  ].٦: ائدةامل)  [١(

  ].١٧٣: البقرة)  [٢(

  ).١٣ص(احملرمات وصحة اإلنسان والطب الوقائي : ينظر)  ٣(

) ٤/٣٠٤(، والرتمذي يف سننه ) ٣٧٢٨(ح) ٣/٣٣٨(احلديث رواه أبو داود يف سننه )  ٤(

، وأمحد يف )١٩٠٧(، ح)٣٢٨٧(، ح)٤١٩-٤/٤١٨( ماجه يف سننه ، وابن) ١٨٨٨(ح

حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف : وقال الرتمذي، )١٩٠٧(ح) ٢/٤٤٧(مسنده 

  ).٧/٣٦(إرواء الغليل 

  ).٤/٢٤٤(، شرح رياض الصاحلني )٤/٥٣٥(املفاتيح يف شرح املصابيح : ينظر)  ٥(
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وهذه األدلة الثالثة، وما يشبهها تدل على أن من مقاصد اإلسالم احملافظة على النفس 

 سواء أكان يف بدنه وأعضائه أم يف ًكون سببا يف أصابتها باألمراضُمما يتوقع أن ي

  .مأكله أم يف مشربه، أم غري ذلك

َإمنا اخلمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عم ﴿:قوله تعاىل -٤ َ َ َ ََ ْ
ِ ِ

ٌ ْ ِْ َُّ َََْ َْ ْ ُْ ْْ ُ ُْ َ َ ِل الشيطان ِ َ ْ َّ ِ

ُفاجتنبوه ُ
َِ ْ َ﴾)١(. 

كل مسكر مخر، وكل مسكر ( : قال رسول اهللا:  ابن عمر، قالحديث -٥

 .)٢()حرام

 وما يف حكمه ،شرب اخلمر مَّ حر قد، وحنومها يدل على أن الشارعدليالنالهذان ف

ًسواء أكان مائعا أم جامدا ٌذهبُ ألنه م؛ً
ويضطرب  وعيه  معه الشاربفقدَ ي للعقل؛ِ

  .صحته وسالمة عقلهّوتتأثر  ،تفكريه

ً يتوقع أن يكون سببا يف  مماالعقلافظة على  أن من مقاصد اإلسالم احملَّو�ذا يتبني ُ
  .ُبداء يعيق حياته عن االستمرار فيها بأمان صحي وسالمة عقلية أصابته

َتـقربوا الزنا إنه كََ وال ﴿:قوله تعاىل -٦ َُِّ َ َِّ َُ ًان فاحشة وساء سبيالْ ِ
َ ََ َ ً َ ِ َ َ﴾)٣(. 

مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت :(  قال حديث ابن عمر، أن النيب -٧

إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم  ا �ايعلنو

  .)٤()الذين مضوا

                                                           

  ].٩٠: املائدة)  [١(

  ).٢٠٠٣(، ح)٣/١٥٨٧(احلديث رواه مسلم يف صحيحه )  ٢(

  ].٣٢: اإلسراء)  [٣(

، وصححه األلباين يف )٤٠١٩(، ح)١٥٠- ٥/١٤٩(اه ابن ماجة يف سننه احلديث رو)  ٤(

  ).٢/١٣٢١   (صحيح اجلامع
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ُفقد حرم الشارع الزنا وقربان أسبابه؛ ملا قد يسبب ؛ و�ذا اض واألوبئةألمرل انتشار من هّ

ًيعلم أن من مقاصد اإلسالم احملافظة على النسل مما يكون سببا يف انتقال األمراض  ُ

 وغريها من األمراض اجلنسية إال إثبات واضح ملا ،ا حاالت مرض اإليدزومإليها؛ 

ألنساب وتضييع ا مفاسد اختالط  منباإلضافة إىل ما يف الزنا أخرب به النيب 

  .)١(ألوالدا

  :، ومن ذلكاملعدية الواقعة ووالوقاية من األمراضز ُّالتحرّ األدلة اليت حثت على ً:ثانيا

ُِْال يورد ممرض على :( قال رسول اهللا : ل أيب هريرة، حيث قاحديث -١ ُِ ُ

ّمصح
ِ

ُ()٢(.  

َيورد صاحب اإلبل املراض إبله على إبل ذي اإلبل الصحاحأي ال 
ِ ِ ُ

؛ ألنه رمبا أصا�ا )٣(

 وقدره الذي أجرى به العادة ال بطبعها، فيحصل لصاحبها - تعاىل-املرض بفعل اهللا

  .)٤(ضرر مبرضها

إذا مسعتم بالطاعون :(  قال إن النيب :حديث أسامة بن زيد، حيث قال -٢

 .)٥()بأرض فال تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم �ا فال خترجوا منها

                                                           

  ).٦/٢٢٥٧(مرقاة املفاتيح : ينظر)  ١(

، وابن حبان يف صحيحه )٩٢٦٣(، ح)١٥/١٤٩(احلديث رواه أمحد يف مسنده )  ٢(

  )٦١١٥(، ح)١٣/٤٨٢(

  ).٨/٤٦٦(ى صحيح ابن حبان        وصححه األلباين يف التعليقات احلسان عل

  ).١/١٨٧(فتح الباري البن حجر )  ٣(

  ).٧/٢٢١(نيل األوطار )  ٤(

  ).٥٧٢٨(، ح)٧/١٣٠(احلديث رواه البخاري يف صحيحه )  ٥(
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وهذا التوجيه الشرعي من أعظم األساليب الوقائية واالحرتازية اليت حثَّ عليها الشارع 

  .عند وقوع األمراض املعدية

رة الداء والوباء، وهو ما  يدالن على أن من مقاصد الشارع حماص-  هنا- احلديثانو

ُاحلجر الصحي الذي يعترب من أبرز معطيات العصر احلديث يف ا�ال يعرف اليوم ب

الصحي ال سيما وقت األوبئة، كما هو احلاصل مع وباء كورونا الذي اجتاح العامل 

  .بأكمله

ًوما فعلته الدول من فرض منع التجوال، واحلجر الصحي يقف شاهدا على ذلك 

  .ى صحة اإلنسان عند وقوع األوبئةألسبقية لديننا اإلسالمي يف احلفاظ علويعطي ا

  ما هوكلالتداوي ب، وحرمة  بكل ما هو مباح على التداويتّثح األدلة اليت ً:ثالثا

  : ومن ذلك حمرم

لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء :( أنه قال، حديث جابر، عن رسول اهللا  -١

 .)١()الداء برأ بإذن اهللا عز وجل

 .)٢()ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء:(  قال، حديث أيب هريرة، عن النيب -٢

تداووا عباد اهللا، فإن اهللا  :( حديث أسامة بن شريك، وفيه قول النيب -٣

 .)٣()سبحانه مل يضع داء إال وضع معه شفاء، إال اهلرم

                                                           

  ).٢٢٠٤(، ح)١٧٢٩/ ٤(احلديث رواه مسلم صحيحه )  ١(

  ).٥٦٧٨(، ح)١٢٢/ ٧(احلديث رواه  البخاري يف صحيحه )  ٢(

، وإسناده صحيح ورجاله ثقات، )٣٤٣٦(، ح)٤/٤٩٧(ابن ماجة يف سننه احلديث رواه )  ٣(

  مصباح : ينظر

  ).٤/٤٩(       الزجاجة يف زوائد ابن ماجة 
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إنه ليس :( عن التداوي باخلمر النيب قال حديث وائل احلضرمي، وفيه  -٤

 .)١()بدواء ولكنه داء

لى أن وهذا وغريه من األدلة يدل داللة واضحة ع ؛هّ الشارع على التداوي مبا أحلفحثَّ

 وبذلك حيصل ؛فظ صحة اإلنسان وحقه يف التداويمحاية وح من مقاصد اإلسالم هو

  .األمن الصحي الذي تسعى إليه كل ا�تمعات

  :ه، ومن ذلكن بأي شكل من أشكال التعدي على اإلنسامتّحر األدلة اليت ً:رابعا

َ وال تـعتدوا إن الله ال حيب المعتدين﴿:َّقوله جل وعال -١
ِ
َ َْ ُْ َْ ُّ ُِ َ ََ َّ َّ ِ ُ َ﴾)٢(. 

ِّ وال تـقتـلوا النـفس اليت حرم الله إال باحلق﴿: قوله تعاىل -٢ ُ ََ َْ ِ َّ َِّ ُ ََّ َِّ
َ ْ َّْ ُ َ َ﴾)٣(.  

ْ وكتبـنا عليهم فيها أن النـف﴿ َّقوله عز وجل -٣ َّ ََّ َ
ِ

ْ
ِ ْ ََْ َ َ َس بالنـفس والعني بالعني واألنف ََ ْ َْ ْ َ َ

ِ ْ َْ َْ ِْ َِ ِ َّ َ

ٌباألنف واألذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص َ
ِ

َ َ َ َُُْ ْ ْ ِّْ ِّ ِِّ ِ َِّ ِ ُ ُُ ُ ََ ِ ْ﴾)٤(. 

كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله :( حديث أيب هريرة، أن النيب قال -٤

  .)٥()وعرضه

 على سالمته سان، ويدخل يف ذلك االعتداءت حرمة االعتداء على اإلنِثبُفهذه األدلة ت

بيع األدوية الضارة، ونقل األمراض املعدية بأي طريق كان، وكاألخطاء الطبية، وصحته 

أو حنو الغازات أو األدخنة السامة، تلويث البيئة ب، أو  واملسكراتترويج املخدراتأو 

  .ذلك

                                                           

  ).١٩٨٤(، ح)٣/١٥٧٣(احلديث رواه مسلم يف صحيحه )  ١(

  ].١٩٠: البقرة)  [٢(

  ].١٥١: األنعام)  [٣(

  ].٤٥: املائدة)  [٤(

  ).٢٥٦٤(، ح)٤/١٩٨٦ (احلديث رواه مسلم يف صحيحه)  ٥(
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ًى اإلنسان نفسا أو وللحفاظ عليها فإن الشارع فرض عقوبة على كل من اعتدى عل

بوجوب القصاص أو الدية أو التعويض حسب ما نصت عليه الشريعة أو  ًعضوا

  .وجوب التعزير

وألن الصور السابقة مل تكن معهودة يف وقت التنزيل فإن الفقهاء قاسوا الصور احلديثة 

  .احلكم جبامع االعتداء يف الكلعلى الصور القدمية يف 

ّبل إن مقصد  ،ضح اهتمام الشريعة بصحة اإلنسانومن خالل ما سبق يت        

ّالشريعة اإلسالمية يف حفظ صحة اإلنسان ال يتحقق إال حبفظ ثالث من الكليات  ٍ ّ ّ

، )العرض(النسل حفظ النفس والعقل و: اخلمس اليت جاءت الشريعة حبفظها، وهي

ْوأن املقصدين اآلخرين، ومها ْ ك إال حبفظ ّحفظ الدين وحفظ املال ال يتحققان كذل: ّ

ُاإلنسان لصحته حىت يقوى عليهما، ليتبني لنا أن حفظ الصحة هو مقصد املقاصد  ّ ّ ّ

 الواجب إال به فهو ّاملقدسة باإلنسان، إذ ما ال يتمللشريعة اإلسالمية يف عالقتها 

  .واجب

، وهذا  الصحيتفاصيل أمن اإلنسانحيكم   والعرض والعقل حفظ النفسمقصدن بل إ

ِ اجلازم بكون الشريعة إمنا وضعت جللب املصاحليدعونا للتسليم
  .ودرء املفاسد عنه   لهُ

أوجب حيفظ له حقه يف األمن الصحي؛ ولكي ميارس اإلنسان حقه يف العيش يف بلد 

الشارع وجود احلاكم املسلم؛ لدفع الفوضى ومنع التظامل أو االعتداء على األنفس 

  .ع بكليا�ا اخلمسُإذ به تصان مقاصد الشر  واألموال واألعراض

ا هو مالنفس والعقل وحفظه إنسان ال يتحقق إال حبفظ مطلب لكلالصحي فاألمن 

  :صد الشرع العظيم، وهو ال يتم إال بأمرينامقمن 
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  .التمسك بشريعة اإلسالم؛ ألنه ال حييد عنها إال هالك: األول

 يتعرض هلا  خطرية؛ إذ به حيفظ أمن الدولة وأمن ا�تمع من جرائمجود اإلمامو: الثاين

  .الناس يف أنفسهم وعقوهلم وغريها

احلفاظ على  ً جهودا جبارة يف سبيل  اململكة العربية السعوديةبذلتمن أجل ذلك 

  .ال سيما يف األزمات األوقات يف كل ة مواطنيهاصحة وسالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        
 
 

 

 

 
 

٧١١

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

  

   حق األمن الصحيرعايةجهود اململكة يف : املبحث الرابع

صت اململكة العربية السعودية على احلفاظ على حق األمن الصحي ملواطنيه حرلقد 

  :عن طريق عدد من اإلجراءات، ومن أمهها ما يلي

  .)١(التنصيص على ذلك احلق يف النظام األساسي للحكم :ًأوال

  بالصحة العامةُتعىن على أن الدولة إحدى مواد النظام األساسي للحكمحيث نصت 

  .الصحية لكل مواطنالرعاية وبتوفري 

م  تساعد على حتقيق ما نص عليه نظاكما أصدرت العديد من األنظمة الصحية اليت

، وأنشأت العديد من املنظمات الصحية؛ لتطبيق ما تضمنته تلك األنظمة ًسابقا احلكم

ًبداية من وزارة الصحة ومرورا باملستشفيات والعيادات واملراكز الصحية التابعة للوزارة أو 

ستقلة عنها وانتهاء باجلهات احلكومية املسؤولة عن الدور الرقايب واإلشرايف على امل

  .صحة وسالمة اإلنسان

  :ومن تلك األنظمة اليت أصدر�ا اململكة العربية السعودية

ضها للخطر عن طريق التلوث  أو تعري،تنمية البيئة واحلد من اإلضرار �ا -١

، وإنشاء  كاملياه الصاحلة للشرب؛حةتوفري املقومات األساسية للص، مع البيئي

 . الصرف الصحيمشاريع

ثة أو املنتهية َّالرقي باملستوى الغذائي لإلنسان ومكافحة األغذية امللو -٢

 .الصالحية أو احملتوية على مواد ضارة بالصحة

 من االستفادة من املرافق واخلدمات والسلع الصحية؛  واملقيممتكني املواطن -٣

 . الصحة ميكن بلوغهلتحقيق أعلى مستوى من

                                                           

  .من النظام األساسي للحكم) ٢٦/م: (ينظر) (١



        
 
 

 

 

 
 

٧١٢

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

من الولوج إىل نظام الرعاية الصحية الذي يتكون من املرافق  متكني املواطن -٤

ّراكز الصحية، والسلع كاألسرة وسيارات اإلسعافاملكاملستشفيات و
ِ َ، 

 .والفحص قبل الزواج، وحنو ذلك كالتلقيح ؛واألدوية واخلدمات والربامج

، وإيقاع العقوبة على كل من يف سالمة صحتهة حلق اإلنسان احلماية اجلنائي ً:ثانيا

ب يف إخالل ذلك األمن الصحي الذي كفلته الدولة للمواطن واملقيم على حدٍّ ّيتسب

   . سواء

اجلرمية الصحية مثل بقية األفعال املو
ُ

، الدولة ملكافحتها والقضاء عليهامة اليت تسعى َّجر

 شرة أو عن طريق اإلمهالنسان مبااالعتداء على جسد اإلك ة؛ّ صور عدوهي على

  .، وحنو ذلكًو بقائه حيا بعلة جسدية وفاته أيف ّمما قد يتسببعدم الرقابة واخلطأ، أو 

ة عليها عن العقوبة الشرعية ّ ال ختتلف من حيث العقوبة املرتتبهذهجرمية االعتداء و

ت ويدخل يف احلماية اجلنائية فرض الغراما، بل  أو ما دو�ا،النفسللجناية على 

جيتهد فيها التعزيزات اليت ؛ كب يف اإلضرار بصحة األنسانِّوالعقوبات املالية على املتسب

  . الشريعة اإلسالميةر حلقه الذي أوجبته لهِّيف حالة عدم إسقاط املتضراإلمام 

لسعودية يف وقت األوبئة  اإلجراءات االحرتازية اليت قامت �ا اململكة العربية اً:ثالثا

  .واجلوائح

 اجتاح ٍيها لوباءً جناحا منقطع النظري يف تصدِّ العربية السعودية جنحت اململكةحيث

   . التصدي لذلك الوباءيفمة فشلت كثري من الدول املتقدِّ بينما  العامل

 يف ذلك الفريوسوضعت اململكة خطة حازمة حملاربة وباء كورونا منذ بداية انتشار  دفق

 يف املقام األول  الصحي املواطنأمنوضعت ، بل والت اإلصابة بهّوارتفاع معدالعامل 

  .ّيف تلك اخلطة، وضحت بالعديد من املكاسب املالية للدولة



        
 
 

 

 

 
 

٧١٣

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

 وصدر، ستقبال احلاالت املصابةيع أحناء اململكة؛ اليف مجقامت بتجهيز املستشفيات ف

بتقدمي العالج  )١(مللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودأمر خادم احلرمني الشريفني، ا

 ملخالفي أنظمة ا�انيةتقدمي الرعاية الصحية املصابني بذلك الوباء، مع ًانا جلميع جم

املستشفيات، مجيع أو املشتبه يف إصابتهم، يف ، اإلقامة والعمل، وأمن احلدود املصابني

 دون أي تبعات قانونية، مبا يضمن األمن الصحي املراكز الطبية احلكومية واخلاصةو

  .على أرضهااملقيمني  و، اململكةملواطين

ّحصنت حدودها مع الدول  و، داخل املدن أو خارجهافرضت حظر التجوالكما 

 املطارات  املساجد،، باإلضافة إىل إغالقل غري الشرعيُّملنع عمليات التنق ا�اورة

  .وتعليق مجيع الرحالت بشكل كامل

 إىل  باملدارس واجلامعات نقلة نوعية بتغيري نظام التعليم من التعليمإحداث باإلضافة إىل

   .تقدمي منط جديد من األنظمة التعليميةنرتنت، مع عرب اإلافرتاضي  تعليم

 العديد من اخلدمات اإللكرتونية من خالل منصات إلكرتونية ألهم اململكة وأصدرت

 ِّإىل مقار تلكىل حضور ستعالم وإ�اء املعامالت دون احلاجة إ؛ لالوميةكاجلهات احل

  .اجلهات

 ذلك من أجل رعاية وحفظ حق اإلنسان يف األمن الصحي بكل جوانبه سواء كل

  .أكانت مباشرة أم ال

 ِّ أمهية العيش حتت ظلٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌوبعد كل هذا سيعي كل من له قلب

وحافظت عليه  ، وجعلته من أهم مقاصدها،سالمية كفلته الشريعة اإلٍّ صحيٍنأم

  .ٍّبال من أو أذىة، ورعته اململكة العربية السعودي

  

                                                           

  .هـ٧/٨/١٤٤١ يوم الثالثاء بتاريخ يف جلسة جملس الوزراء املنعقدة) (١



        
 
 

 

 

 
 

٧١٤

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

 :ةاخلامتـــــ

  : العديد من النتائج، من أهمهال ما سبق إلىوأخلص من خال

 -وجعلها.اعتىن اإلسالم حبقوق اإلنسان يف نصوص القرآن، والسنة النبوية  -١

ًباإلضافة إىل كو�ا واجبا والتزاما  قيمة أخالقية ال بد من إشاعتها يف - ً

 .ا�تمع

ًاختصاص يقرر به الشرع سلطة، أو تكليفا: ِّرف احلق بأنهُع -٢ ُِّ ُ ٌ. 

َّمحاية اإلنسان من األضرار الواقعة أو املتوقعة اليت قد : األمن الصحي، هوأن  -٣

 . مرضهوأ ،وفاتهتؤدي إىل 

ًمصاحل العباد اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما : مقاصد الشرع، هيأن  -٤

 ً.وخصوصا

ٌمية قد أنزهلا الشارع احلكيم؛ ألهداف وغايات �ا تعرف ن الشريعة اإلسالأ -٥

ْاألحكام الشرعية وبدو�ا يقع اخلطأ والزلل يف الفهم واالستنباط واالستدالل  َ

 .بالنصوص الشرعية

 حكام للخلق؛ حلفظ الدينمقاصد الشرع مخسة؛ ألن الشارع إمنا شرع األأن  -٦

 .، واملال)العرض( والعقل، والنسل والنفس

 . يف حياة اإلنسان الصحي األدلة على أمهية األمنتظافرت -٧

ّمقصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ صحة اإلنسان ال يتحقق إال حبفظ أن  -٨ ّ

ّثالث من الكليات اخلمس اليت جاءت الشريعة حبفظها، وهي حفظ النفس : ٍ

ْوالعقل والعرض، وأن املقصدين اآلخرين، ومها ْ حفظ الدين وحفظ املال ال : ّ



        
 
 

 

 

 
 

٧١٥

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

ّعليهما، ليتبني لنا أن كذلك إال حبفظ اإلنسان لصحته حىت يقوى ّيتحققان  ّ

 .ية املقاصد للشريعة اإلسالمحة هو مقصدحفظ الص

، وهذا يدعونا للتسليم  الصحيأن املقاصد حتكم تفاصيل أمن اإلنسان -٩

 .اجلازم بكون الشريعة إمنا وضعت جللب املصاحل ودرء املفاسد عنه

 فيما  واألعراض والعقول الناس حبرمة األنفسا�تمع اآلمن الذي يشعر فيه - ١٠

هو ا�تمع املسلم القابل للنمو واالرتقاء، والذي تتحقق فيه خريية  بينهم

 .األمة

يف سبيل  احلفاظ على بذلتها   اجلبارة اليت  اململكة العربية السعوديةجهود - ١١

 يف كل األوقات ال سيما يف  واملقيمني على أرضهاصحة وسالمة مواطنيها

 .ألزماتا

أ و آ و  م  و ا و  

  
  



        
 
 

 

 

 
 

٧١٦

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

  :املراجعفهرس 

حممد ناصر : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، املؤلفإرواء الغليل  -١

ت، بريو/املكتب اإلسالمي: لشاويش، الناشرزهري ا :الدين األلباين إشراف

 .م١٩٨٥- هـ١٤٠٥ الثانية: الطبعة

أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن : املؤلفاإلحكام يف أصول األحكام،  -٢

املكتب اإلسالمي :  عفيفي، الناشرعبد الرزاق: حممد بن سامل اآلمدي، احملقق

 . لبنان/ دمشق/بريوت

 بن حزم أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد: اإلحكام يف أصول األحكام، املؤلف -٣

دار اآلفاق : الشيخ أمحد حممد شاكر، الناشر: األندلسي القرطيب الظاهري، احملقق

 .اجلديدة، بريوت

حممد صباح حممود، املؤسسة اجلامعية للدراسات : َاألمن اإلسالمي، تأليف -٤

األوىل، : والتوزيع، بريوت، مركز الدراسات والبحوث اليمين، صـنعاء، الطبعة

  .م١٩٩٤

عبد اهللا بن عبد احملسن بن : املؤلفة الناس وأمهيته يف اإلسالم، األمن يف حيا -٥

الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية : عبد الرمحن الرتكي، الناشر

  .بدون بيانات

أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا : البحر احمليط يف أصول الفقه، املؤلف -٦

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤األوىل، : تيب، الطبعةدار الك: بن �ادر الزركشي، الناشر

بد اهللا بن يوسف بن حممد عبد امللك بن ع: الربهان يف أصول الفقه، املؤلف -٧

الطبعة :  لبنان، الطبعة/دار الكتب العلمية بريوت: الناشر أبو املعايل، اجلويين

  .م١٩٩٧- هـ١٤١٨األوىل 

: رجاين، احملققعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجل: املؤلفالتعريفات،  -٨

لبنان، / دار الكتب العلمية بريوت: لناشرضبطه وصححه مجاعة من العلماء، ا

 .هـ ١٤٠٣األوىل : الطبعة



        
 
 

 

 

 
 

٧١٧

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من  -٩

ن، بن احلاج نوح بن جنايت بن أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدي: حمفوظه، املؤلف

 اململكة العربية - ، جدةشقودري األلباين، دار باوزير للنشر والتوزيع األآدم

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤األوىل، :  الطبعةالسعودية

 حممد املدعو بعبد زين الدين: املؤلفالتوقيف على مهمات التعاريف،  - ١٠

/ عامل الكتب: وي القاهري، الناشربن زين العابدين مث املناالرؤوف بن علي 

 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠ألوىل، ا: القاهرة، الطبعة

أبو نصر إمساعيل بن محاد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، املؤلف - ١١

 /دار العلم للماليني: طار، الناشرأمحد عبد الغفور ع: اجلوهري الفارايب حتقيق

 .ه١٤٠٧الرابعة : بريوت، الطبعة

فهد : رينارد ترينك، ترمجةب: الصحة العامة ، ما هي وكيف تعمل؟، املؤلف - ١٢

معهد اإلدارة العامة، مركز :  مراجعة  عبد العزيز عبد الرمحن الشامخ، الناشرالعتيق

 .م٢٠٠٤الطبعة الثانية،  :البحوث، الطبعة

هيدي أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفرا: املؤلفالعني،  - ١٣

مكتبة دار و: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: احملقق، البصري

 .اهلالل

أبو العباس شهاب الدين : أنوار الربوق يف أنواء الفروق، املؤلف = الفروق - ١٤

 .عامل الكتب: أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، الناشر

ِوهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر. د. أ: ، املؤلفالفقه اإلسالمي وأدلته - ١٥
ْ َ َُّ ْ َ :

 .دمشق/ دار الفكر

أمحد بن غامن بن :  الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، املؤلفالفواكه - ١٦

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥دار الفكر، : سامل شهاب الدين النفراوي املالكي، الناشر

طاهر حممد بن يعقوب جمد الدين أبو : ، املؤلفالقاموس احمليط - ١٧

 /وتمؤسسة الرسالة، بري: ، الناشرمكتب حتقيق الرتاث:  حتقيقالفريوزآبادى

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦الثامنة، : لبنان، الطبعة



        
 
 

 

 

 
 

٧١٨

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

أيوب بن موسى : الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، املؤلف - ١٨

 حممد املصري، عدنان درويش: ققاحلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي، احمل

 .مؤسسة الرسالة: الناشر

، أبو القاسم الطالقاين بن العباسإمساعيل بن عباد : احمليط يف اللغة، املؤلف - ١٩

 .املشهور بالصاحب بن عباد

 دمشق، الطبعة -مصطفى أمحد الزرقا، القلم: ، املؤلفاملدخل الفقهي العام - ٢٠

 .م١٩٩٨األوىل 

حممد : املدخل للفقه اإلسالمي تارخيه ومصادره ونظرياته العامة، املؤلف - ٢١

 .م١٩٩٦سالم مدكور، دار الكتاب احلديث، الطبعة الثانية، 

حممد : أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، حتقيق: املؤلفصفى، املست - ٢٢

 -هـ١٤١٣األوىل، : العلمية، الطبعةدار الكتب : عبد السالم عبد الشايف، الناشر

 .م١٩٩٣

أمحد بن حممد بن علي :  يف غريب الشرح الكبري، املؤلفاملصباح املنري - ٢٣

 /املكتبة العلمية: ، الناشر)هـ٧٧٠حنو : املتوىف(الفيومي مث احلموي، أبو العباس 

 .بريوت

مات وصحة اإلنسان والطب احملر: (املعارف الطبية بني القرآن والسنة - ٢٤

 .م٢٠٠٢أمحد شوقي إبراهيم، دار الفكر العريب، نشر سنة . د:  تأليف)الوقائي

 ، مصطفىإبراهيم(جممع اللغة العربية بالقاهرة، : املؤلفاملعجم الوسيط،  - ٢٥

 .دار الدعوة: ، الناشر) حممد النجار،عبد القادر حامد، أمحد الزيات

احلسني بن حممود بن احلسن، مظهر : املفاتيح يف شرح املصابيح، املؤلف - ٢٦

ِالدين الزيداين الكويف الضرير الشريازي احلنفي املشهور باملظهري، حتقيق ودراسة ْ
ُ ُ ُّ ََ ُّ ِّ َُّ ُّ َ َّْ :

 دار النوادر، إدارة الثقافة نور الدين طالب،: جلنة خمتصة من احملققني بإشراف

 .م٢٠١٢- هـ١٤٣٣األوىل، : اإلسالمية، وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة

أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف :  يف غريب القرآن، املؤلفاملفردات - ٢٧

دار القلم، الدار : لناشرصفوان عدنان الداودي، ا: بالراغب األصفهاين احملقق

 . دمشق بريوت- الشامية



        
 
 

 

 

 
 

٧١٩

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

عبد الرمحن عبد اخلالق، مكتبة : قاصد العامة للشريعة اإلسالمية، تأليفامل - ٢٨

 .م١٩٨٥/ه١٤٠٥ الكويت، الطبعة األوىل - الصحوة اإلسالمية

 طبع وزارة ،لدكتور عبد السالم داود العباديامللكية يف الشريعة اإلسالمية، ل - ٢٩

  .م، األردن١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤ون اإلسالمية الطبعة األوىل ؤاألوقاف والش

نور الدين بن خمتار . د: املناسبة الشرعية وتطبيقا�ا املعاصرة، املؤلف - ٣٠

اخلادمي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  أمريكا، دار ابن حزم  بريوت، الطبعة 

  . م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧األوىل ، 

أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد : املنثور يف القواعد الفقهية، املؤلف - ٣١

: ةوزارة األوقاف الكويتية، الطبع: ، الناشر)هـ٧٩٤: املتوىف(زركشي اهللا بن �ادر ال

 .هـ١٤٠٥ الثانية

قاسم بن : أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، املؤلف - ٣٢

ىي حسن مراد، دار حي: عبد اهللا بن أمري علي القونوي الرومي احلنفي احملقق

 .م٢٠٠٤:  الطبعةالكتب العلمية

ّحممد بن حممد بن عبد الرزا: من جواهر القاموس، املؤلفعروس تاج ال - ٣٣ ّ ق ّ

َّ أبو الفيض، امللقب مبرتضى، الزبيدي، احملققاحلسيين جمموعة من احملققني، : ّ

 .دار اهلداية: الناشر

داود بن عمر : عجاب، تأليفتذكرة أويل االلباب واجلامع للعجب ال - ٣٤

يل األمزجة للمؤلف، ألذهان وتعد و�امشه النزهة املبهجة يف تشحيذ اانطاكي

 .م٢٠١٩ مطبعة احلليب

عبد اهللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب : املؤلفتيسري علم أصول الفقه،  - ٣٥

 األوىل: لبنان، الطبعة/تمؤسسة الريان، بريو: اليعقوب اجلديع العنزي، الناشر

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

املعروف بـ أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد : املؤلفحجة اهللا البالغة  - ٣٦

،  لبنان/ريوتالسيد سابق، دار اجليل، ب: احملقق» الشاه ويل اهللا الدهلوي«

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ األوىل: الطبعة



        
 
 

 

 

 
 

٧٢٠

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

الدريين  فتحي. د:  السياسة واحلكم، تأليفخصائص التشريع اإلسالمي يف - ٣٧

 .م٢٠١٣- ه١٤٣٤الثانية، :  لبنان، الطبعة-مؤسسة الرسالة بريوت

حيدر خواجه أمني علي :  األحكام، املؤلفيف شرح جملةدرر احلكام  - ٣٨

: دار اجليل، الطبعة: ناشرفهمي احلسيين، ال: ، تعريب)هـ١٣٥٣:املتوىف(أفندي 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ األوىل

القاضي : جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، املؤلف= دستور العلماء  - ٣٩

باراته ، عرب ع)هـ١٢ق : املتوىف(عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكري 

:  لبنان بريوت، الطبعة/لميةدار الكتب الع: حسن هاين فحص، الناشر: الفارسية

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ األوىل

قه على مذهب اإلمام أمحد بن وجنة املناظر يف أصول الفروضة الناظر  - ٤٠

ّمؤسسة الريان : أبو حممد موفق الدين بن قدامة احلنبلي، الناشر:  املؤلفحنبل
 .هـ١٤٢٣انية الطبعة الث: الطبعة

لقزويين، ابن ماجة أبو عبد اهللا حممد بن يزيد ا: ، املؤلفسنن ابن ماجة - ٤١

ّ عبد اللطيف حرز ،ره بلليَّ حممد كامل ق، عادل مرشد،شعيب األرنؤوط: احملقق َ
  .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األوىل، :  دار الرسالة العاملية، الطبعة،اهللا

ث بن إسحاق بن بشري أبو داود سليمان بن األشع: املؤلفسنن أيب داود  - ٤٢

ْبن شداد بن عمرو األزدي السجستاين
ِ  احلميد، حممد حميي الدين عبد:  احملقق،ِّ

 . بريوت/املكتبة العصرية، صيدا

ْيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك حممد بن ع: سنن الرتمذي املؤلف - ٤٣ َ
 ،مصر/ اكر، مطبعة مصطفى البايب احلليبأمحد حممد ش:  حتقيق وتعليقالرتمذي

 .ه١٣٩٥الثانية، : طبعةال

اإلجيي عضد امللة : شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل، املؤلف - ٤٤

 طارق حيي، ،فادي نصيف: اجب املالكي، احملققوالدين، عثمان بن عمر ابن احل

  .م٢٠٠٠ –ه١٤٢١دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 



        
 
 

 

 

 
 

٧٢١

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

 الرمحن شرح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول لشمس الدين حممود عبد - ٤٥

د عبد الكرمي بن علي النملة، مكتبة الرشد، /أ: ، حتقيق)ه٧٤٩(األصفهاين 

 .ه١٤٢٠الطبعة األوىل 

حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، دار : شرح رياض الصاحلني، املؤلف - ٤٦

 .هـ١٤٢٦: الوطن للنشر، الرياض، الطبعة

 بن حممد بن حبان بن أمحد: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، املؤلف - ٤٧

َحبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، ْ شعيب : ُ البسيت، احملققَ

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤الثانية، :  بريوت، الطبعة-  مؤسسة الرسالةاألرنؤوط

حممد بن إمساعيل أبو : اجلامع املسند الصحيح املؤلف = صحيح البخاري - ٤٨

دار طوق النجاة، : الناشرحممد زهري الناصر، : عبداهللا البخاري اجلعفي، احملقق

 .هـ١٤٢٢األوىل، : الطبعة

أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، : صحيح اجلامع الصغري وزياداته، املؤلف - ٤٩

 .املكتب اإلسالمي: بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األلباين، الناشر

مسلم بن احلجاج أبو : املسند الصحيح املختصر، املؤلف = صحيح مسلم - ٥٠

حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، احملقق)هـ٢٦١: املتوىف(وري احلسن النيساب

 . بريوت-الرتاث العريب

أمحد بن علي بن حجر أبو : فتح الباري شرح صحيح البخاري، املؤلف - ٥١

مد فؤاد عبد الباقي، حم: ّالفضل العسقالين الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

 .ه١٣٧٩ بريوت، /دار املعرفة

عبد العزيز بن عبد الرمحن بن علي بن ربيعة، : الشارع، تأليفعلم مقاصد  - ٥٢

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ، األوىل: الطبعة،الرياض/ اململكة العربية السعودية

عيون املسائل من أعيان الرسائل، تأليف عبد القادر بن حممد بن حيىي  - ٥٣

ونشره حممد عمر احلسامي هـ، رتبه وطبعه ١٠٣٣- ٩٧٦احلسيين املكي الطربي، 

  .م١٨٩٧ - هـ١٣١٨حممد عمر احلسامي البريوين، القاهرة :  الناشرريوينالب



        
 
 

 

 

 
 

٧٢٢

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

أمحد بن حممد مكي، : يف شرح األشباه والنظائر، املؤلفغمز عيون البصائر - ٥٤

دار الكتب العلمية، : أبو العباس، شهاب الدين احلسيين احلموي احلنفي الناشر

 .هـ١٤٠٥األوىل، : الطبعة

كرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن حممد بن م: املؤلفلسان العرب،  - ٥٥

/ دار صادر: ، الناشر)هـ٧١١: توىفامل(منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي 

 .هـ١٤١٤ -الثالثة:  الطبعةبريوت

:  وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية املؤلفلوامع األنوار البهية - ٥٦

مؤسسة اخلافقني، الطبعة : اشرمشس الدين، أبو العون حممد السفاريين احلنبلي، الن

 .هـ١٤٠٢ /الثانية

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن : ، املؤلفجمموع الفتاوى - ٥٧

جممع امللك فهد : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: تيمية احلراين، احملقق

: نشرلطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام ال

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

زين الدين حممد بن أيب بكر بن عبد القادر : ، املؤلفخمتار الصحاح - ٥٨

املكتبة العصرية بريوت : يوسف الشيخ حممد، الناشر: احلنفي الرازي، احملقق

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠اخلامسة، : الطبعة

حممد، ) سلطان(علي بن : مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املؤلف - ٥٩

دار الفكر، : ، الناشر)هـ١٠١٤: املتوىف(ن نور الدين املال اهلروي القاري أبو احلس

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢األوىل، : لبنان، الطبعةبريوت 

أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل :  اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلفمستد - ٦٠

:  القاهرة، الطبعة–دار احلديث : أمحد حممد شاكر، الناشر: بن الشيباين، احملقق

 .هـ١٤١٦األوىل، 

أبو العباس شهاب الدين : ، املؤلف الزجاجة يف زوائد ابن ماجةمصباح - ٦١

أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان البوصريي الكناين 

الثانية، :  بريوت، الطبعة–حممد املنتقى الكشناوي، دار العربية: الشافعي، احملقق

  .هـ١٤٠٣



        
 
 

 

 

 
 

٧٢٣

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 هوجهود اململكة العربية السعودية يف رعايتع  مقاصد الرشحـق األمـن الصـحـي يف ضوء 

حممد بن : مية وعالقتها باألدلة الشرعية، تأليفمقاصد الشريعة اإلسال - ٦٢

-ه١٤١٨أمحد بن مسعود اليويب، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 

 .م١٩٩٨

ًمقاصد الشريعة تأصيال وتفعيال - ٦٣  مد بكر إمساعيل حبيبحم: ، املؤلفً

ه،  كتاب يصدر عن ١٤٢٨، ٢١٣، العدد )٢٢(سلسلة دعوة احلق السنة 

  . اإلسالمي، مكة املكرمةرابطة العامل

حممد الطاهر بن حممد بن حممد : مقاصد الشريعة اإلسالمية، املؤلف - ٦٤

وزارة : حممد احلبيب ابن اخلوجة، الناشر: الطاهر بن عاشور التونسي، احملقق

  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥: األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، عام النشر

سي، دار الغرب اإلسالمي، َّعالل الفا: مقاصد الشريعة ومكارمها، تأليف - ٦٥

 .م١٩٩٣الطبعة اخلامسة، 

حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين، : نيل األوطار، املؤلف - ٦٦

 -هـ١٤١٣األوىل، : عصام الدين الصبابطي، دار احلديث، مصر، الطبعة: حتقيق

 .م١٩٩٣

  
  

  


