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  :ملخص البحث

  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله، وبعد

 وحرم علينا اخلبائث ليحفظ أجسادنا ،اهللا علينا أن أحل لنا الطيباتفإن من أجل نعم 

وعقولنا من التلف واالحنراف  ليتحقق بذلك ما ابتغته الشريعة لكل مسلم من قوة ىف 

 وصاغ من مزيج ذلك كله اإلنسان السوى الذى ينجذب إليه ، واتزان يف العقل،اجلسم

  ً.اآلخرون إجالال وتقديرا

لك الطب الوقائي الذى يبحث ىف وسائل محاية اإلنسان من اإلصابة  ومن صور حتقيق ذ

والبعد به عن كل ما يسببه،وهو من أهم  فروع علم الطب ؛ ملا هو مقرر من أن ،باملرض

 ولذلك �تم كل اهليئات الطبية  ىف العصور احلديثة بالطب ،الوقاية أجدى من العالج

 لصحية اليت تقيهم األمراض واألوبئة قبل وقوعها،الوقائي ؛ ألنه يكفل ملواطنيها اخلدمات ا

وإنشاء املعامل اليت تساعد على   ويوجه إيل نشر الوعى الصحي،.ويهيئهم للعمل واإلنتاج

  .كشف األمراض ىف بواكريها وصنع اللقاحات واألمصال الواقية منه

، فلم تكتف ويظهر هذا البحث وجبالء سبق الشريعة اإلسالمية إىل هذه األحكام الوقائية

 إىل  ذلكالشريعة حفظها اهللا باألمر بالعالج ملا يطرأ على اإلنسان من أمراض، بل جتازوت

 وهذا دليل واضح على ،حترمي ما ميكن أن يوقع ضررا حمتمال أو يسبب له مرضا قد ينزل به

، ويدل كذلك على صالحية الشريعة لكل زمان ومكان ومواكبتها كمال الشريعة ومتامها

رات العصور وتقلب األزمان  ويلقم أفواه احلاقدين وامللحدين املتهمني هلا بعدم القدرة للتطو

 ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا  : صدق اهللا،على مسايرة التطورات أحجارا

  .كثريا 
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Research Summary: 

Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of 

Allah and his family and followers, and after. 

Yes, the order of God, we could solve our good things, and 

deprived us of all evils to preserve our bodies and our minds 

from damage and deviation to be achieved so that every Muslim 

Aptgth law of force in the body, poise in the mind And 

formulated blend it all the proper rights, who are attracted to 

others in tribute and recognition. 

 

It pictures make it happen Preventive Medicine, which looks at 

the ways human protection from the disease, and the dimension 

of it all is caused by, one of the most important branches of the 

science of medicine; what is the decision of that prevention is 

more effective than cure, so all medical bodies are interested in 

modern times medicine Preventive To ensure that the citizens of 

health services to protect them against diseases and epidemics 

before they occur, and prepares them for work and production. It 

is directed to health awareness, and the establishment of 

laboratories that helps detect diseases of early and making him 

protective vaccines and serums. 

This shows the research and clearly already Islamic law to these 

preventive provisions, not only did the law of God saved the 

matter treatment of what occurs to human diseases, but've 
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exceeded to forbid what could sign a potential injury or a disease 

that may come down to him, and this is clear evidence of the 

completeness of Sharia and completeness And it shows as well as 

the validity of the law every time and place and keep up with 

developments Ages and volatile times and fed the mouths of hate 

atheists and accused her of not being able to keep pace with 

developments STONES 



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٥٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 

ا  

ّإن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، من يهده اهللا فال 

ُمضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده  ّال شريك له، وأشهد أن ُ

َيا أيـها الناس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة وخلق ﴿ :  ًحممدا عبده ورسوله َ ََ ََ َ َ
ٍ َ ِ ٍِ ْ َ َ ُْ َْ ُ ُِ َّ

ُ َُّ َُّّ َّ ََ

َمنـها زوجها وبثَّ منـهما رجاال كثريا ونساء واتـقوا الله الذي تساءلون به واألرح َ َ َْ َْ ْ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ ً ًَ ََ ُِ َّ َ َّ َّ َ ً ِ ُ َ َْ َام إن الله َْ َّ َّ ِ َ

ًكان عليكم رقيبا
ِ
َ ْ ُ ََْ َ َّيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته وال متوتن إال ، ﴿ ]١/النساء[ ﴾ َ َِّ َّ ُ َُ َُُ ََ

ِِ َّ َ َ ََ َّ ُ َ
ِ َّ َ َُّ

َوأنـتم مسلمون  ُ ْ َ
ِ

ُ ْ ًْيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وقولوا قـوال ﴿ ] ١٠٢/آل عمران[﴾َُْ َ ُُ َ َ َّ ُ َّ َُ ََ
ِ َّ َ ًسديدا َُّ

ِ
َ

ًيصلح لكم أعمالكم ويـغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فـقد فاز فـوزا عظيما  ) ٧٠( ََ َ َ َ
ِ ِ
َ ً َْ َ َ َْ َ ُُ ََ َ َ َُ َّ ِ ُ ْ َ َ َ ُْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ِ ِْ ْ َ ْ ْ

  :ّأما بعد، )١](٧١- ٧٠/األحزاب [﴾

فإنه من املقرر شرعا أن الشارع احلكيم شرع أحكامه لغايات ومقاصد أراد حتقيقها من 

 تعاىل –  ومل يكلف عباده ال لغايةًه األحكام؛ ألنه سبحانه مل يشرع أحكامه عبثاخالل هذ

حكام الفقهية اليت هلا تعلق بالطب الوقائي، وهي كثرية منثورة األذلك ومن  - اهللا عن ذلك

يف غالب أبواب الفقه اإلسالمي وهي عبارة عن وضع آليات لوقاية اإلنسان وخاصة 

األمراض من االستعماالت اخلاطئة لبعض األمور واألشياء، وهذه  من املكلفني من املسلمني

 الذي يعلم ما - تعاىل– الداللة القاطعة على أن هذه الشريعة من عند اهللا ااألحكام فيه

                                                           

 رقــم - مــسند عبــد اهللا بــن مــسعود-)٦/٢٦٢( أمحــد يف مــسنده هــذه تــسمى خطبــة احلاجــة أخرجهــا  )١(

، )٢١١٨( رقم -  باب يف خطبة النكاح- كتاب النكاح-)٣٠٦/ص(، وأبو داود يف سننه )٣٧٢٠(

، )١١٠٥( رقـم - بـاب مـا جـاء يف خطبـة النكـاح- أبواب النكاح-)٢٦٦/ص(والرتمذي يف جامعه 

، وابـن )١٤٠٥( رقـم - باب كيفية اخلطبـة-ة كتاب اجلمع-)١٩٨/ص(وحسنها، والنسائي يف سننه 

ــــة النكــــاح- كتــــاب النكــــاح-)٢٧١/ص(ماجــــه يف ســــننه  ، وصــــححها )١٨٩٢( رقــــم - بــــاب خطب

مجـع فيــه " يعلمهـا أصـحابه خطبـة احلاجـة الـيت كـان رسـول اهللا "ًاأللبـاين، وألـف فيهـا كتابـا بعنـوان 

 .طرقها
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يصلح خلقه، وحيافظ عليهم من املهلكات، وذلك ألن احملافظة على النفوس مقصد من 

وضعت الشريعة للمحافظة عليها حزمة من املقاصد الضرورية يف الشريعة اإلسالمية، وقد 

 حمققة هلذا املقصد الضروري الذي – إن شاء اهللا –األحكام إذا روعيت واتبعت جاءت 

 وإذ قال ربك : - تعاىل–أراده الشارع لعمارة الكون، وحتقيق اخلالفة يف األرض، قال 

 هلذه - تعاىل–اهللا  واملقصود اإلنسان الذي اختاره ،للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة

املهمة اجلليلة، وقد رسم الشارع له طريق السري يف األرض على وفق منهجه، وفيه السعادة 

األحكام الشرعية املتعلقة  على -وسوف ألقي الضوء يف هذا البحث إن شاء اهللا  ،والنجاة

ا  وأ�، صاحلة لكل زمان ومكان-  حفظها اهللا–بالطب الوقائي لبيان أن هذه الشريعة 

 ومن يبتغ : -  تعاىل-الشريعة اليت اختاره اهللا لعباده ورضيها هلم، ولن يقبل منهم غريها قال

  .غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين 

  :أهداف البحث: أوال

 :اآلتية األمور لتحقيق البحث هذا يهدف

 .سانلطب الوقائي يف حياة اإلنا ومكانة مفهوم إبراز :ًأوال

 . الوقاية خري من العالج:توضيح و بيان أمهية االلتزام مببدأ: ًثانيا 

: إظهار مدى مراعاة الشريعة ملصاحل العباد وحفظها للضروريات اخلمس اليت منها:  ًثالثا 

 .النفس والعقل والنسل

 تضيق إبراز مبدأ صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان وأ�ا مل تضق يوما ولن: ًرابعا

 .عن حكم لنازلة أو مستجد أبدا

  .بيان سبق الشريعة اإلسالمية عن الطب املعاصر بفرع الطب الوقائي: ًخامسا

  . وأ�ا اخلامتة للرساالت كلها،وهذا كله يصب يف بيان أن هذه الشريعة من عند اهللا حقا

  :أهمية البحث: ثانيا
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  -:تكمن أمهية البحث يف عدة أمور

 : ىف عدة أموربحث وتربيرات اختيارهالتتلخص أمهية هذا 

 حاجة املكتبة الفقهية ورغبيت الشخصية يف حبث وبيان األحكام الفقهية املتعلقة بالطب -١

وضعت الشريعة قواعد عامة لألمور اليت تتغري بتغري الزمان واملكان واحلال،  ، فقدوقائيال

وله أن  عصره،كانه و مبحث عن التفاصيل اليت تناسب حاله والوأطلقت للعقل جمال 

  .من خربات األمم كلها يف ذلك -أيضا –يستفيد 

أال وهو صالحية هذه    يف حتقيق مبدأ غال ومثني،بحث تكمن األمهية الكربى هلذا ال-٢

 حبيث ال جتد شيئا ، لكل زمان ومكان، ولكل حالة من األحوال– حفظها اهللا –الشريعة 

جاءت ملبية لكل حاجات املكلفني على وهلذا ،يه فحكمشريعة صغريا كان أو كبريا إال ولل

 اليتاخلامتة الشريعة  ا هيوما ذاك إال أل� ،وظروفهموأماكنهم اختالف أحواهلم وأزما�م 

  .ورضيها هلم ارتضاها اهللا لعباده،

يعد الطب الوقائي أهم  فروع الطب ؛ ولذلك �تم كل اهليئات الطبية به؛ ألنه يكفل -٣

 الصحية اليت تقيهم األمراض واألوبئة قبل وقوعها، ويف هذا البحث ملواطنيها اخلدمات

استقصاء للفروع الفقهية التطبيقية القدمية واملعاصرة واألحكام الفقهية املتعلقة �ا اليت ختدم 

التوافق أو االختالف بني   مدى لربط العلوم بعضها ببعض وإظهار،موضوع الطب الوقائي

  .وإكتشافاته ديث احللطبا نظريات تلك األحكام وبني

 واهتمامه بصحة الناس  وواقعيته ومشولهأمهية علم الفقهتظهر بني ثنايا هذا البحث  -٤

 ،وبيان سبقه عن الطب املعاصر يف جمال نشر التوعية الطبية الوقائية وواقعهم ومستجدا�م،

و أعلم مبا وه  إذ هو الذي خلقهم، العلم املبني ملرادات الشارع من خلقه،وال غرو فهو

أال يعلم من خلق وهو اللطيف :"  حيث قال- وجل  عز–وصدق اهللا ،يصلحهم وما يضرهم

  ".اخلبري
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ومن نطاق القراءة إيل نطاق الفهم   اخلروج بعلم الفقه من حيز النظرية إىل حيز التطبيق،-٥

على ا�ا بتطبيق عمل  وذلك ألن العلوم ال حتلو وال تؤتى مثارها إال إذاواالستنباط والواقع

، وتعم فائد�ا  ىف أذهان دارسيهاوترسخ ،قارئيهال هافهمومن هنا يسهل  ؛أرض الواقع املعاش

  .ملبتغيها

ُتمـل، وال أن يظـن أن تفاصـيل كـل األمـور الدنيويـة حت فـوق مـا ةعيَّمل الـشرحت  ال يصح أن -٦
مـــا هـــو مـــن ، وال يـــصح للنـــاس أن خيـــادعوا أنفـــسهم، وأن يتكلـــوا علـــى الـــشرع فياســـتوجد فيهـــ

 مــسؤولية التفكـري والبحـث والعمـل اجلـاد لتطــوير  مـنجهـدهم وواجـبهم، وال أن يعفـوا أنفـسهم

 وإنــشاء املعامــل الــيت تــساعد ، وحتفيــز العلمــاء،،بتوجيــه اجلهــودســبل حيــا�م يف مجيــع جوانبها
  .على كشف األمراض ىف بواكريها وصنع اللقاحات واألمصال الواقية منها

وعلـى آلـه  نبينـا حممـد، وصلى اهللا علـى،يهـدي الـسبيل يقـول احلـق وهـو قصد، واهللا من وراء ال

  .وصحبه وسلم
  : مشكلة البحث:ثالثا

  :يلي فيما عليها اإلجابة إىل ويهدف البحث، هذا يعاجلها اليتميكن تلخيص املشكلة 

 .الطب الوقائي وأمهيته و خصائصه وأنواعه مفهوم  بيان-
قيــة القدميــة واملعاصــرة واألحكــام الفقهيــة املتعلقــة �ــا الــيت ختــدم  بيــان الفــروع الفقهيــة التطبي-٢

 .موضوع الطب الوقائي إلظهار مدى اهتمام الفقه اإلسالمي مبستجدات الناس وواقعهم

  . بيان سبق الشريعة اإلسالمية للطب املعاصر يف جمال الطب الوقائي-٣
 .نسان، وللواقع احمليط به أيضا بيان مدي واقعية التشريع اإلسالمي ومراعاته لفطرة اإل-٤

 نظريـــات ت الفقهيــة للطــب الوقــائي وبــنيتطبيقـــاالتوافــق أو االخــتالف بــني ال مــدى بيــان -٥

 الطب
  .واكتشافاته احلديث

ت الطــب الوقــائي فيــه يف أبــوب شــىت تطبيقــا بيــان مــدي مشوليــة التــشريع اإلســالمي بوجــود -٦

  ني واهلادي إيل سواء السبيل  واهللا املوفق واملع.من أبواب الفقه املختلفة
  :منهجية البحث: رابعا

ممــا ال ريــب فيــه أن منهجيــة البحــث توضــح دقتــه وتــضع املعــايري الواضــحة يف عمليــة الــسري فيــه 

 وقــد اقتــضى العمــل يف هــذا البحــث أن أعتمــد يف كتابتــه علــى أكثــر مــن ،أمــام القــارئ الكــرمي
   ـ:منهج علي النحو التايل



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٦٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 الـيت العلميـة املـادةواستقـصاء ومجـع  تتبـع علـى يقـوم الـذيهـو املـنهج  و:يائسـتقراال املنهج -١

القـــضية الـــيت معنـــا و منهجيـــا، ترتيبـــا مرتبـــا عرضـــا وعرضـــها مـــا قـــضية أو مـــا إشـــكاال ختـــدم
 .كام الفقهية احملققة للوقاية من األمراضاألح:هي

ودراســتها   املختلفــة العلميــة اإلشــكاالت دراســة علــى يقــوم مــنهج وهــو :التحليلــي املــنهج -٢

دراسـة متعمقــة واخلــروج منهــا بنتـائج مــن خــالل الــربط بـني املعلومــات وغريهــا وهــذا املــنهج 
ـــراز البحـــث هـــذا يفمطلـــوب  ـــة اجلوانـــب إلب  األحكـــام الـــشرعية وربـــط األحكـــام يف الوقائي

 .الشرعية بالطب الوقائي من خالل هذا املنهج

  :الدراسات السابقة
لقــة بالطــب الوقــائي مــن املوضــوعات القدميــة واحلديثــة يف  األحكــام الفقهيــة املتع:يعــد موضــوع

  .نفس الوقت ؛ ألنه قدمي يف تارخيه حديث يف تناوله ومجعه وتطبيقاته

  مل أجــــد مــــن تعــــرض ملوضــــوع األحكــــام الفقهيــــة – حــــسب اطالعــــي –وبالبحــــث والتــــدقيق 
 لكنهـا كتابـات  وإمنـا وجـدت بعـض الكتابـات فيـه،املتعلقة بالطب الوقائي من الناحيـة الفقهيـة

 :حمدودة وخمصوصة ببعض الدراسات الطبية واحلديثية ومن ذلك ما يلي

 العامـــــة املــــصرية اهليئــــة- :الفنجـــــري شــــوقي أمحــــد. د - ٍاإلســـــالم يف الوقــــائي الطــــب -١
  .١٩٩١- ٣ط للكتاب

 القلـم دار -العـالج مـن خـري الوقايـة :الكيالين الرزاق عبد. د العالج من خري الوقاية -٢

 .١٩٩٥ط دمشق
ـــد .د - العامـــة الـــصحة علـــى للمحافظـــة الوقـــائي الطـــب  -٣ ، الـــسيد حممـــد الباســـط عب

  .مكتبة شركة ، العامة الصحة على للمحافظة الوقائي الطب

 املكتبـــات مديريـــة ، ، القـــضاة احلميـــد عبـــد .د - اإلســـالم يف الوقـــائي الطـــب تفـــوق  -٤
  .والوثائق

 جممــع مطبوعــات ، ، وةعــر أمحــد .د - ســينا البــن الــصحة وحفــظ الطــب يف الوقايــة  -٥

  العربيـة اللغة
 بـــريوت -العـــريب الرائـــد دار،:فـــراج الـــدين عـــز .د - االمـــراض مـــن والوقايـــة اإلســـالم  -٦

 .١٩٨٤سنة ٢ ط لبنان

 مــــــصر ، للطباعــــــة الــــــسالم دار ، علــــــوان فــــــارس .د-، ووقايــــــة صــــــحة الــــــصالة ويف  -٧
  .١٩٨٩ط،



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٦٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ة لألحكـــام الفقهيـــة وهـــذه الدراســـات كلهـــا تعـــىن باجلانـــب الطـــيب غالبـــا غـــري متعرضـــ -٨

 .املتعلقة بالطب الوقائي من منظور الشريعة اإلسالمية
 كليـــة العلــــوم – جامعـــة اجلزائــــر –العيــــد بـــاليل ) النبويـــة الــــسنة يف الـــصحية الوقايـــة ( -٩

  .اإلسالمية

وهــذه الدراســـة حديثيـــة مجعــا وترتيبـــا غـــري متعرضـــة لألحكــام الفقهيـــة املتعلقـــة بالطـــب 
  . اإلسالميةالوقائي من منظور الشريعة

  :إجراءات كتابة البحث: خامسا

   :أسري يف هذا البحث وفق اإلجراءات اآلتية
  : على النحو التايل– مبشيئة اهللا تعاىل –ستكون طريقيت ىف هذا البحث 

املــسائل املتعلقــة بالطــب  تتبــع  حمــاوال،تحليلــي واملقــارن والئينهج االســتقراســوف أتبــع املــ: ًأوال

 موقـف قبـل بيـان حكمهـا ليتـضح املقـصود مـن دراسـتها مث أبـني را دقيقـاالوقائي وأصورها تصوي
 .معرجا ببيان موقف الطب منها أيضا، مع عقد املقارنة بينهما الشريعة منها،

 املختلفــــة للوقـــوف علــــى مــــدى ا، وصـــورهوقــــائيالطـــب ال الفــــروع الفقهيـــة املتعلقــــة بتتبـــع: أوال

  .األمراضالوقاية من تأثريها ىف 
  .حسب مقتضيات البحث مباحث ومطالب وفروع إىلفروع م هذه التقسي: ثانيا

 وكيفيــــة التعامــــل معهــــا مــــن منظــــور الفقــــه ،فــــرع فقهــــيبيــــان موقــــف الفقهــــاء مــــن كــــل : ثالثــــا

 .كذا موقف الطب منها أيضااإلسالمي، و
إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق أذكر حكمها بدليله مع توثيق االتفاق مـن مظانـه : رابعا

 . تربةاملع

 -:إذا كانت املسألة من مسائل االختالف فسأتبع ما يلى:  ًخامسا
  .حترير حمل اخلالف إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف وبعضها حمل اتفاق- أ  

 ذكـــر األقـــوال ىف املـــسألة وبيـــان مـــن قـــال �ـــا مـــن أهـــل العلـــم، وأعـــرض األقـــوال حـــسب -ب

 .ل حسب التسلسل التارخيياالجتاهات الفقهية، وأرتب القائلني بكل قو
 . توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه- ج

 وذكــــر مــــا يــــرد عليــــه مــــن ، أحــــاول استقــــصاء أهــــم أدلــــة األقــــوال مــــع بيــــان وجــــه الداللــــة- د

 . مناقشات
توثيق املعلومات الفقهية من كتب الرتاث ما أمكن ذلـك، وكـذلك أعتمـد علـى كتـب : ًخامسا

 . مل يتعرض هلا األقدمونيتالاحملدثني خاصة ىف الصور 



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٦٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 .عزو اآليات القرآنية الواردة إىل موضعها بذكر اسم السورة ورقم اآلية: ًسادسا

 .ختريج األحاديث النبوية واآلثار الواردة من الكتب املعتمدة: سابعا
 .ترمجة األعالم واألماكن والفرق اليت ورد ذكرها يف البحث: ًثامنا

 .واملصطلحات العلمية الواردة يف البحثشرح الكلمات الغامضة : تاسعا

  :عمل فهارس تفصيلية للبحث مرتبة على النحو التايل: عاشرا

  .الفهارس: حادي عشر

  

  -:خطة البحث

األحكــــام الفقهيــــة املتعلقــــة بالطــــب الوقــــائي بــــني األصــــالة " : يــــشتمل هــــذا البحــــث وعنوانــــه
 النحـو علـى وخامتة مخسة مباحث وعلى مقدمة ومتهيد.   دراسة فقهية طبية مقارنة"واملعاصرة 

   -:التايل

ومــــنهج  وأهــــم الدراســــات الــــسابقة، وأهــــداف دراســــته، أمــــا املقدمــــة فتــــشمل أمهيــــة املوضــــوع،
  .وخطته البحث،

 ،وخصائـــــصه ،أمهيـــــة الطـــــب الوقـــــائيوبيـــــان  وأمـــــا التمهيـــــد ففـــــي التعريـــــف مبفـــــردات العنـــــوان،

 .والعالقة بينه وبني الطب العالجي،وأنواعه
ـــــادات مقارنـــــة ا :ولاألبحـــــث امل ألحكـــــام الفقهيـــــة املتعلقـــــة بالطـــــب الوقـــــائي يف الطهـــــارة والعب

 .بالطب

  :شتمل على مطلبنيوي
  .ألحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي يف الطهارة ا:املطلب األول

  :ويشتمل على فروع    

 أو اء الــدائميف املـ غـوط التبـول أو التألحكـام الفقهيـة املتعلقـة بالطــب الوقـائي يفا :الفـرع األول
  .خمابئ اهلوام

  .ألحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي يف نظافة السبيلنيا :الفرع الثاين

   .الغسل والوضوءألحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي يف ا :ثالثال الفرع
   .الفطرة سننألحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي يف السواك وا  :الرابع الفرع

  .ألحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي يف العبادات ا:ملطلب الثاينا

  :ويشتمل على فروع



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٦٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  .وعالقته بالطب الوقائي صالة املريض على أي هيئة حسب طاقته،:الفرع األول

  .الطب الوقائي يف  أحكام اجلمعة والعيدين:الفرع الثاين
  .وعالقته بالطب الوقائي  رمضان، حكم إفطار املريض واحلامل واملرضع يف: الفرع الثالث

  . وعالقته بالطب الوقائي حلق رأس احملرم املريض استفراغا لألخبرة واهلوام املؤذية،: الفرع الرابع

ـــــابحـــــث امل ـــــة املتعلقـــــة بالطـــــب الوقـــــائي :ينالث ـــــه،يف األحكـــــام الفقهي ـــــزواج ومـــــا يرتتـــــب علي   ال
 .واملمارسات اجلنسية غري الشرعية مقارنة بالطب

  : على مطالبشتمليو

  . الزواجيف األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي :طلب األولامل
  :ويشتمل على فروع

  .نسلال ضعف من وقاية الزواج يف التغريب :فرع األولال

  .إجراء الفحص الطيب قبل الزواج: الفرع الثاين
  . يف دبرهاالنفساء أو  احلائض أو الرجل زوجتهإتيان: الفرع الثالث

  . األمور املرتتبة على الزواجيف األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي :ب الثاينطلامل

  :ويشتمل على فروع
  .واإلجراءات الوقائية فيهما والتلقيح الصناعي،  حكم تنظيم النسل،:  الفرع األول

  .  اإلجراءات الوقائية للمرأة احلامل أثناء مراحل احلمل :  الفرع الثاين

  .  احلمقاء وعدم اسرتضاع  املريضة أو  للطفل،الرضاعة الطبيعية :الث   الفرع الث
  . املمارسات اجلنسية غري الشرعيةيف األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي :طلب الثالثامل

                              :ويشتمل على فرعني

    .والسحاق واللواط حترمي العالقات اجلنسية غري املشروعة كالزنا :  الفرع األول
  .،وعالقته بالطب الوقائي)العادة السرية( حكم االستمناء :الفرع الثاين

  . األعمال الزراعية والصناعيةيف األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي :ثالثال بحثامل

  -:ويشتمل على مطلبني
  .الزراعية األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي يف األعمال :املطلب األول

 :ويشتمل على فروع

  .حكم رمى امللوثات ىف املاء أو بالقرب من األشجار ونباتات املراعي: الفرع األول
  . حكم حرق املخلفات الزراعية وأثره على الصحة العامة بني الفقه والطب: الفرع الثاين

  .   الفقه والطب حكم استخدام املبيدات الزراعية وأثره على الصحة العامة بني: الفرع الثالث



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٦٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  . األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي يف األعمال الصناعية:املطلب الثاين

  :ويشتمل على فروع
  . حكم بناء املصانع أو رمي نفايا�ا بالقرب من املناطق العمرانية:الفرع األول

  .ئيوعالقته بالطب الوقا والكيميائية،  حظر انتشار األسلحة النووية:الفرع الثاين

  .  حكم  مراقبة  استعمال األدوية الطبية ومعرفة مدى سالمتها:الفرع الثالث
 حكـــم اســـتخدام العطـــور واملنظفـــات الـــصناعية وأثـــره علـــى الـــصحة  بـــني الفقـــه : الفـــرع الرابـــع

  .والطب

  
 واأللبــسة ومــا واألشــربة األطعمــة يفاألحكــام الفقهيــة املتعلقــة بالطــب الوقــائي  :رابــعال بحــثامل

 �ا يتعلق 

 :شتمل على مطالبوي
 .احلالل واألشربة األطعمة تناول يف األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي :األول طلبامل

  .احملرمة واألشربة األطعمة يفاألحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي : الثاين طلبامل

  :ويشتمل على فرعني
  .�ا احملرمات من األطعمة واألشربة لذا:الفرع األول

 . احملرمات من األطعمة واألشربة ألمر عارض عليها:الفرع الثاين

 حفـــــظ األطعمـــــة واألشـــــربة يف األحكـــــام الفقهيـــــة املتعلقـــــة بالطـــــب الوقـــــائي :الثالـــــث طلـــــبامل
  .وترشيدمها

  :ويشتمل على فروع

  .تلويث الغذاء واملاء مبفرغات البدن اليت حتمل اجلراثيم وتنقل العدوىحكم  :الفرع األول
  .غذية املتوازنةاألوعدم تناول  ،اإلفراط يف الطعام والشرابحكم :فرع األوللا

  . التدابري الوقائية لألغذية املستوردة من اخلارج:الفرع الثالث

  . سالمة األغذية املتداولة ىف ا�معات االستهالكية ومتابعة مدى صالحيتها:الفرع الرابع
ًاجن النافقـة منعـا النتـشار األوبئـة والعـدوى بـني  حـرق جثـث احليوانـات  والـدو: الفرع اخلـامس
  .  الفقه والطب

  .استخدام األواين واألدوات املنزلية يف األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي :رابعال طلبامل
  :ويشتمل على فروع

  .    والنفخ والتنفس فيها، حكم ترك آنية الطعام والشراب مكشوفة: الفرع األول



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٦٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  .وعالقته بالطب الوقائي  حكم اقتناء الكلب وصفة تطهري ما أصيب بلعابه،:الفرع الثاين

  . حكم استخدام األدوات املنزلية للمريض مبرض معد بني الفقه والطب:الفرع الثالث
  .استخدام األلبسة يف األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي :امساخل طلبامل

  :ويشتمل على فرعني

  .س الضيق والبنطال بالنسبة للنساء حكم لب:الفرع األول
  . حكم عمل الوشم أو لبس الثوب املصنوع من مواد كيميائية أو جمهولة:الفرع الثاين

 . مقارنة بالطب)متفرقات( يف األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي :امساخل بحثامل

  -:شتمل على مطالبوي
  ).احلجر الصحي (زل املريض عن األصحاء الوقاية من األمراض االنتقالية بع:املطلب األول

  .عدم  جواز دخول األرض املوبوءة أو اخلروج منها: املطلب الثاين

  . الطب الوقائى ىف حكم  املصافحة والتقبيل ىف املناسبات:املطلب الثالث
  . تنشيط جهاز مناعة اجلسم بالرياضات البدنية:املطلب الرابع

  . التطعيمات الواقية من األمراض املختلفةحكم حصول اإلنسان على:ساملطلب اخلام

  . حكم شفط الدهون من اجلسم وعالقته بالطب الوقائي:املطلب السادس
  .البحث  اليت توصلت إليها من خالللنتائجألهم ا عرضا وتتضمن :اخلامتة

  الفهارس 

 .وهذه اخلطة قابلة للتعديل حسب ما يراه السادة األساتذة احملكمون  
ع يــد الــضراعة إىل الــسماء راجيــا اهللا عــز وجــل أن جينبــىن الزلــل ويباعــد بيــىن وبــني أرفــ. ً.وأخــريا 

  ..ً وأعرض أفكاره وحقائقه عرضا علميا دقيقا ومعاصرا، ألمجع شتات هذا املوضوع،امللل

  



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٦٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  

  

ا  

، أ ا ادات اان، ون 

و،اوأم ،  و  وا

ا ا. 



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٦٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  
  :تمهيد

قبل اخلوض يف غمار األحكام اليت هلا عالقة بالطب الوقائي البد من بيان املقصود 

بالطب الوقائي، وبيان أمهيته، وخصائصه حىت تكتمل الصورة الذهنية للقارئ، فاحلكم 

على الشيء فرع تصوره، فال ميكن إقامة العالقة بني األحكام الفقهية وبني الطب 

وما هي أمهيته ًمعرفة ما هو الطب الوقائي أساسا، وملاذا مسي بذلك؟، الوقائي إال بعد 

يف الواقع؟، وإن كانت أمهيته معلومة حيث إن الوقاية كما هو معلوم خري من العالج، 

ًفقبل زيارة األطباء وتوصيف العالج يأيت أوال االحرتازات اليت جيب أن يفعلها املسلم 

لك جيب أن يضع املسلم نصب عينه أن األمر حىت ال يقع فريسة لألمراض، وبعد ذ

 فما هذا إال أخذ باألسباب لكن وقوع النتائج بيد اهللا - تعاىل–بعد ذلك مرده إىل اهللا 

  .القوي القاهر؛ فإن شاء وقاه وإن مل يشأ مل يكن



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٧٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  بيان المقصود بالطب الوقائي

 .الصحية حاالته أحسن يف وا�تمع الفرد على احملافظة علم هو الوقائي الطب

 :طريقني عن وذلك

 .وقعت إذا العدوى انتشار ومنع وقوعها، قبل األمراض من الوقاية :ًأوال

 .)١( العصيب التوتر وأسباب احلوادث ومنع معيشته ظروف بتحسني الفرد صحة صيانة :ًثانيا

  

  : أهمية الطب الوقائي   

يتوقع حصوهلا من بعض تكمن أمهية الطب الوقائي يف محاية اإلنسان من األمراض اليت 

  .املمارسات غري الصحيحة

وكذلك تكمن أمهيته يف احملافظة على العنصر البشري الذي هو أساس التقدم وقاطرة 

  .االزدهار والتنمية املستدامة، فالعنصر البشري هو أهم عناصرها، والواقع شاهد غري متهم

النفس يف الشريعة وكذلك تظهر أمهية الطب الوقائي يف احملافظة على مقصد حفظ 

لدين إال به ؛ إذ من اإلسالمية، وهو أهم املقاصد الشرعية بعد حفظ الدين، بل ال يقوم ا

  .)٢( وهو الشخص هو وسيلة لذهاب الدين وضياعه ،ب املتديناهاملقرر أن ذ

  

 مكانة الوقاية في اإلسالم

 ك األمرذل فمن احلديث الطب �ا سبق بتعاليم ا�ال هذا يف اإلسالم جاء لقد -١

 ال يورد ممرض"  اهللا    رسول يقول إذ األصحاء، من غريه عن املعدي املريض بعزل

                                                           

 .٣ ص – جامعة غزة –مد احلويل ماهر حا.  د–الطب الوقائي يف اإلسالم : انظر)    ١(

 .٣املرجع السابق ص : انظر)    ٢(



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٧١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ينقل  أي غريه ميرض قد الذي املريض معناها هنا املمرض وكلمة " مصح  على

 .البالغة يف آية تعبري وهو إليه العدوى

 فرتة لتزو أن إىل" املمرض "  املعدي املريض خمالطة بعدم األصحاء اإلسالم أمر -٢

إن من القرف (الكرمي  الرسول يقول هذا ويف للمرض، ناقل غري ويصبح العدوى،

 .العدوى اهلالك أو هو والتلف مالمسته، أي املريض مقارفة هو والقرف )التلف

: "  مبدأ احلجر الطيب، فقال- -ًإقرار مبدأ احلجر الطيب، وقد سن رسول اهللا  -٣

 " حمني اجعل  بينك وبني ا�ذوم قدر رمح أو ر

 وجوه يف العطس عن اإلسالم فنهى:األمراض انتشار أسباب على القضاء مبادئ وضع

 غطى عطس اهللا إذا رسول والتهاب احللق، وكان كاالنفلونزا بينهم ينتشر ذلك إن إذ الناس،

 .ثوبه طرف أو بكفيه وجهه

 يف ذهلامل التقدم  رغم:الصحة وحتسني األوبئة مكافحة يف العقائدي األسلوب اعتماد

الوقاية " فما زال املبدأ الرئيس هو  املبتكرة واألجهزة احلديثة باألدوية العالجي الطب جماالت

  .)١(" خري من العالج 

  

  .العالقة بينه وبين الطب العالجي

تكمن العالقة بني الطب الوقائي والعالجي يف أن الطب الوقائي وسيلة إىل الطب العالجي، 

ان، إذ الطب الطب العالجي وحده غري كاف يف محاية اإلنسومقدمة من مقدماته، إذ 

العالجي مرحلة تأيت بعد وجود األمراض ومتكنها من جسم اإلنسان يأيت دور الطب 

ًالعالجي، أما الطب الوقائي فهو قبل وجود األمراض أساسا؛ إذ هو االبتعاد عن أسباب 

  .سيلة مساعدة للطب العالجياألمراض، وعن األشياء اليت تؤدي إليه، فالطب الوقائي و

  

                                                           

 .٣ ص – جامعة غزة –ماهر حامد احلويل .  د–الطب الوقائي يف اإلسالم : انظر)    ١(



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٧٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  :الطب الوقائي في ميزان الشريعة اإلسالمية

ََثبت يف الصحيحني، من حديث أيب هريــرة  َْ ُ َِ قـال َ ُّقـال النـيب : َ َِّ َ َ:)  ٌال يـوردن ممـرض َِ ُْ َّ ِ ُ

ٍّعلى مصح ِ
ُ   فهـذا هـو املعـىن الـذي قـال: ـ رمحـه     اهللا تعـاىل ـ)٢(، يقول اإلمام ابن القيم)١)(ََ

، كــره أن خيــالط املعتــوه الــصحيح لــئال ينالــه مــن ) ذو عاهــة علــى مــصحْوردُال يــ: (فيــه النــيب 

ل ببلــد، فيخــرج زخــر مــن العــدوى، فهــو الطــاعون ينــوأمــا اجلــنس اآل: قــال.  مــا بــهِهِتــَّكِ وحِهِفــَطَن

ُأيـنمـا تكونـوا يـدرككم ا{النووي قوله تعاىل   يشرح اإلماممنه خوف العدوى،
ُّ ِ ْ ُ ْ ُ َُ َ ْلمـوت ولـو كنـتم ََْ ُ ُ ْ ََْ َُ ْ

ٍيف بـروج مـشيدة َ َّ َُّ ٍ ُُ
ِوال تـلقـوا بأيـديكم إىل التـهلكـة{، وكـذلك اآليـة الكرميـة )٣(}ِ َ ُُ َْ َّ ِ

ْ
ِ
َِْ ْ ُ ُْ َ ، حبـديث )٤(}َ

ٍعبد الله بن عباس  ََّ َِ ْ ْ
َِّ ِأن عمر بن اخلطـابـ رضي اهللا عنهما ـ ِ َّ َْ َ ْ َ َ ُ َّ َ  َخـرج إىل الـشام حـىت إذا كـان َ َ ِ َِّ َ

ِ َّ َ َ َ َ 

ِبسرغ لقيـه أمـراء األجنـاد 
َ ْ َ ُ َ َ َُ ُ

َِ َ ْ َ
ُُأبـو عبـيـدة بـن اجلـراح وأصـحابه ـ ِ َ َ َ ُْ َ ََ ِ َّ ْ ُ ْ َْ َ ِفـأخبـروه أن الوبـاء قـد وقـع بالـشام ـ ُ َّ ِ

َ َ َ ََ ْ َ َ ََْ َّ َ َُ ُ ْ

ٍقال ابن عباس ََّ ُ ْ َ َفـقال : َ َ ُعمريل َ َ ُادع يل المهاجرين األولـني فـدعوتـهم فاستـشاره: ُ َ َُ َ ْ َ َْ ُ َُ ْ َ َُ َ
ََِّ َ ِ ِ ْ َ

ِ َّم وأخبــرهم أن ْ َ َْ ُْ َ َ ْ َ

ْالوبــاء قـــد وقــع بالـــشام فـــاختـلفوا، فـقــال بـعـــضهم ُ ُ ْ َ ََ َ َُ َ َ َََ ْ ِ َّ ِ
َ َ ْ َ ُقــد خرجـــت ألمـــر وال نـــرى أن تـرجـــع عنـــه، : َْ َْ َ

ِ
َْ َْ َ َ ََ ٍ ْ ْ ََ َ ْ َ

ْوقــال بـعــضهم ُ ُ ْ َ َ َ ِمعــك بقيــة النــاس وأصــحاب رســول اللــه: َ َّ ِ
ُ َ َُ َ َ َْ َ َِّ ُ َِّ َ َ وال نـــرى أن تـقــدمهم ع َ ْ ُ َ

ِ ْ ُ َْ َ َ َلــى هــذا َ ََ

َالوبــاء فـقــال َ َ
ِ

َ َارتفعــوا عــين، مث قــال: َْ َُ َّ ِّ َ ُ
َادع يل األنــصار فــدعوتـهم لــه فاستــشارهم فــسلكوا ســبيل : َِْ َ

ِ
َ ُ َ َ َ َ َْ ُْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َُ ْ َ َُ ِ َْ ِ ْ

َالمهـــاجرين واختـلفـــوا كـــاختالفهم، فـقـــال َ َُ ْ
ِ ِ ِِ

ْ َْ ََ َ َُ ِ َ َارتفعـــوا عـــين، مث قـــال: ْ َُ َّ ِّ َ ُ
ُادع يل مـــن كـــان هاه: َِْ َ َ َ ْ َ ِ ُ ْنـــا مـــن ْ

ِ َ

ُمــشيخة قـــريش مــن مهــاجرة الفــتح فــدعوتـهم فـلــم خيتلــف عليــه رجــالن فـقــالوا َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ُِ
ُ ُ ْ َ ََ

ِ ِ ِ
ْ َْ ََ َْ

ِ ِ
َ َ ْ ْ ُ َْ َ ِ ْ ِ

َ ٍَ َنـــرى أن تـرجــع : َ
ِ
َْ َْ َ َ

ُبالنـــاس وال تـقـــدمهم علـــى هـــذا الوبـــاء، فـنـــادى عمـــر َ َُ ََ ََ
ِ

َ ََْ َ ََ ْ ُ
ِ ْ ُ ِ َّ ِ  ِيف النـــاس َّ ٍ إين مـــصبح علـــى ظهـــر :ِ ْ َْ ََ ٌ ِ ُ ِّ ِ

ِصبحوا عليه فـقال أبو عبـيدة بن اجلراحََفأ ََّ َ ُ ُْ ُ ْ ْ َْ َ ُ ََ َ َ َ ِ َ ِ ْ:أفرارا مـن قـدر اللـه؟ فـقـال عمـر ُ ََ ًُ َ َ َ َِ َِّ ِ َ ْ
ََلـو غيــرك قاهلـا : َِ َ َ ُ َْ ْ َ

                                                           

  .٤١١٧، ومسلم يف السالم برقم ٥٣٢٨البخاري يف كتاب الطب برقم : أخرجه الشيخان ) ١(

نقل اإلمام ابن القيم معىن احلديث الوارد يف . ١١٩، ص اإلمام ابن القيم، مرجع سابق:  انظر) ٢(

ُقال أبو سلمة بن عبد الرمحن مسعت أبا هريرة عن : ، وهو٣١صحيح البخاري، املرجع السابق، ص 
  ).ال توردوا املمرض على املصح: ( قال النيب 

  ).٧٨(سورة النساء، اآلية ) ٣(

  ).١٩٥(سورة البقرة، اآلية ) ٤(
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َيـا أبـا عبـيـدة َ َْ َ َُ ُ وكـان عمـر يكـره خالفـه؟َ َ
ِ

َُ ُْ َ َ ُ َ َ نـعـم نفــر مـن قـدر اللـه إىل قـدر اللـه، أرأيـت،ََ َْ ََ
ِ ِ َِّ َِّ َِ ََ ََ ِ ْ ُّ َِ َْ ْ لـو كانــت َ َ َ ْ َ

ِلك إبل فـهبطت واديا له عدوتان َ َ َْ ُ ُ َ ًَ َ
ِ

ْ َ َ َ ٌ
ِِ ٌَْ إحدامها خصبة:َ َ َُْ َ ٌَ واألخرى جدبـة،ِ َْ َ ْ ُ َ ألـيس إن رعيـت اخلـصبة ،َ َ ْ ََْ ْ َْ َ ْ ِ َ ََ

ِرعيتـها بقدر الله وإن رعيت اجلدبة رعيتـها بقدر الله؟ َِّ َِّ َِ ََ َ َِ ِ
َ ََ َْ ْ َْ َ ََ َ َ ََ َْ ْ َ ْ َقال! ِ ُفجاء عبد ا: َ َْ َ َ ٍلـرمحن بـن عـوفَ

ْ َ َُ ْ ِ ْ َّ  

َوكـان متـغيبـا يف بـعـض حاجتـه فـقـال َ َ ِ ِ
َ َ َ ً ُِ ْ ِ َِّ َ َ ِإن عنـدي مـن هـذا علمـا مسعـت رسـول اللـه: ََ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ًُ ْ َ ْ َ َ ْ

ِ ْ َّ ِ يـقـول ُ ُ َ :

ُإذا مسعتم به بأرض فال تـقدموا عليه، وإذا وقـع بـأرض وأنــتم �ـا فـال خترجـ( ُُْ ََ َ َ ََ
ِ

ْ ُْ ُْ َْ َ ََ َ ٍَ ٍْ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َِ ِِ ِ ِ
ََْ َ ْ ُوا فـرارا منـهَ ْ

ِ
ً َ

َ، قـال)ِ َ :

ِفحمد الله عمر بن اخلطاب َّ ََّْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ِ
َ َ  َمث انصرف ََ ْ َُّ)١.(  

َإذا مسعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنـتم �ا  (:وقد قال النيب 
ِ

ْ ُْ َُْ َ ََ َ ٍَ ٍْ ْ
ِ ِ ِ

َ َ ََ َِ َِ ُ ُ ْ َ ِ
ُ َّ ْ

َِ

َفال خترجوا منـها ْ
ِ

ُ َُْ َ)(٢ .(  

ة أصبح العامل يفرضها، فال تقبل أي دولة دخول مريض حيتمل أن وهذه ممارسة عاملي

  . قل إليها املرض الوبائي، كما ال تقبل أشياء ومنقوالت ومأكوالت لنفس السببني

َََال عدوى وال طيـرة: (وال تعارض بني أحاديث العدوى وحديث
ِ

َ َ ْ  ،فلكل مقامه). ٣)(َ

فإن كان مطلق . ًناس طلبا للشفاء بأمراضهموظروفه وكذلك احلال يف العامل املعاصر يسافر ال

 من دخول البالد األخرى، لتقطعت بالناس السبل، وتفشى املرض نياملرض واملرضى ممنوع

هلذا فالعدوى حمتملة . أكثر بينهم لدخوهلم باحليلة والتمويه واخلدع حىت يف األوراق الثبوتية

مطلوب، وهنالك خطوط اعتدال  والتداوي واالستشفاء ،املرض موجودووالوقاية واجبة، 

.  ولكل مقام مقال، ومنها االستحباب واإلرشاد واالختيار،وضوابط وتوازن يف األمر برمته

  .وهذا ما تبذله الدول وأطباؤها وحكامها يف تناول أمر الوقاية والعالج

                                                           

  .٢٠م البخاري يف صحيحه، باب من خرج من أرض ال تالئمه، املرجع السابق، ص أخرجه اإلما) ١(

: وانظر. ٤١١٣، ومسلم يف السالم برقم ٥٢٨٧البخاري يف كتاب الطب برقم : أخرجه الشيخان) ٢(

  .١١٩اإلمام ابن القيم، املرجع السابق، ص 

  .٤١١٦قم ، ومسلم يف السالم بر٥٣١٢أخرجه البخاري يف كتاب الطب برقم  ) ٣(
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  ).١("ال يورد ممرض على مصح" : وإلزالة الفهم املتناقض بني حديث العدوى وحديث

 َعِضُنه ليس يف هذا اختالف، ولكل معىن منها وقت وموضع، فإذا وإهل العلم يقول أ

  ).٢"(مبوضعه زال االختالف

  :ينالوقاية من الدِّ

.  والدين املعاملة،و�ذا الفهم املختصر، الذي أوردناه يصبح فقه الوقاية من فقه املعامالت

ناعا�م الربانية ألنه يبدأ مع كل ًفريسخ يف مفاهيم الناس ويرتبط بإميا�م ويصبح راسخا يف ق

يف معىن ـ رضي اهللا عنهما ـ ولقد أورد ابن عباس . الناس، كأولويات وبدايات للمعرفة والعلم

َولـكن كونوا ربانينيقوله تعاىل  ِّ ِْ ََِّ َُ ُ َ)الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره، : الرباين هو:)٣ 

ُوما يـعقلها إال العالم{ َ
ِ ِ
َ َْ َِّ ُ ْ َ ْإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يـهديهم ، وقال تعاىل )٤(}َونَ

ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ

ِ َّ ُْ ِْ
َ َ ُ َ

َّ َّ ِ

ِربـهم بإميا�م جتري من حتتهم األنـهار يف جنات النعيم ِ ِ َِّ َِّ
َ ِ

ُ ََ َُْ ُ
ِ ْ َْ َِ ْ ْ

ِِ
َ ِِ ُّ)٥.(  

ًصبح الوعي جزءا ال فإذا أصبح فقه الوقاية من الدين كما هو احلال يف اإلسالم، أل

وألن اإلسالم خامت الديانات جند أنه مل . ًحتضراوًمن حياة الناس وألصبحوا أكثر تقدما يتجزأ 

ًيرتك موضوعا يؤدي إىل سعادة الدارين إال استكمل فيه القول، وال جند دينا من األديان  ً

  .تطرق ملثل هذا املوضوع ـ الوقاية والعالج ـ مبثل ما جاء به اإلسالم

  :أفضل خيارات الوقاية

 خيارات الوقاية اليت عرفها اإلسالم هي احلمية، وتعتمد على الرقابة الذاتية والعزمية أفضل

َما مأل: ( يقولمسعت رسول اهللا : وقوة النفس، عن املقدام بن معد يكرب قال َ َ◌ ابن آدم َ َ ُ ْ َ
                                                           

   ).٢٢٢١: ( رقم٤/١٧٤٣ب ال عدوى وال طرية وال هامة / ك السالم / رواه مسلم   )١(

 – جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية –خالد سر اخلتم السيد . الطب النبوي وخيارات الوقاية د  )٢(

   .١٣٧ ص – ٢٠٠٣ سنة – ٢العدد 

  ).٧٩(سورة آل عمران، اآلية  ) ٣(

  ).٤٣(وت، اآلية سورة العنكب ) ٤(

  ).٩(سورة يونس، اآلية  ) ٥(
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َوعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فإن كان �َ ُْ َِ ُ َ ُ َ َ ْْ ُْ ََ ْ
ِ

ٌ َ ُ َ ِ ٍْ ُ ًْ
ِ َ َ ٍ ال حمالة فـثـلث طعام، ِ

ََ ُُ ُ َ ََ ََ

ِوثـلث شراب، وثـلث لنـفسه ِ ْ َ َ
ِ ٌ ُ ُُ َُ َ

ٍ
َ ِالمؤمن يأكل يف : ( أنه قالويف الصحيحني عن النيب ). ١)(ُ

ُ ُ َْ ُ
ِ ْ ُ ْ

ًمع
ٍ واحد والكافر يأكل يف سبـعة أمعاءيِ

َ َْ َْ ِ ِ
َ ِ

ُ ُ َْ ُ
ِ ٍَ ْ َ َ)(٢ .(  

وتعترب . لة وقوية وصحيحةفالسيطرة على النفس وضبط تغذيتها �ذا األسلوب جيعلها معتد

 للمسلمني وشجعهم ب والتداوي، وقد وضعها ُّسلمني أقوى وسائل التطباحلمية عند امل

والطب عند املسلمني ال يرتبط بأحوال البدن والعالج الطبيعي فحسب، بل يرتبط . عليها

  ).٣(بالنفس والروح والقرآن الكرمي والسنة املطهرة، وبذلك يستكمل الطب

حه اروأد قلبه وصالحه، وتقوية ُّتفقبوي العليل اوكل طبيب ال يد": مام ابن القيميقول اإل 

 بل ،وقواه بالصدقة، وفعل اخلري واإلحسان واإلقبال على اهللا والدار اآلخرة فليس بطبيب

فعل اخلري واإلحسان، والذكر والدعاء، :  قاصر، ومن أعظم عالجات املرضٌبِّمتطب

وهلذه األمور تأثري يف دفع العلل وحصول الشفاء، أعظم .  اهللا، والتوبةبتهال إىلالع، واُّوالتضر

 ولكن ـ كل ذلك ـ حبسب استعداد النفس وقبوهلا، وعقيد�ا يف ذلك .من األدوية الطبيعية

  ).٤("ونفعه

 

                                                           

َما مأل: (وورد هذا احلديث بألفاظ أخرى منها. ١٦٥٥٦أخرجه أمحد يف مسند الشاميني برقم ) ١( َ َ ◌َ

ُآدمي وعاء شرا من بطن حسب اآلدمي لقيمات يقمن صلبه َْ ْ ُ َ َ ْْ ُْ َ َ
ِ

ٌ َُ ِّ
ِ ِ ِ
َ ٌّ َُ ًْ ٍ � َ َ َ فإن غلبت اآلدمي نـفسه فـ،ِ َُ ُ َْ َّ َ

ِ ِ
َََ ْ ٌثـلث ِ ُُ

ِللطعام
ََّ

ِ وثـلث للشراب،ِ
َ َّ

ِ ٌ ُُ ِ وثـلث للنـَّفس،َ َ ِ ٌ ُُ   .٣٣٤٠سنن ابن ماجة، كتاب األطعمة برقم ) َ

  .٣٨٤١، ومسلم يف األشربة برقم ٤٩٧٤البخاري يف األطعمة برقم :  أخرجه الشيخان )٢(

   .١٣٩خالد سر اخلتم السيد ص .   الطب النبوي وخيارات الوقاية د) ٣(

مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس  حمل)جزء من كتاب زاد املعاد البن القيم(لنبوي الطب ا   )٤(

   بريوت- دار اهلالل .  ط-١٠٧  ص الدين ابن قيم اجلوزية 



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٧٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  

ا ولا  

 ا ا  ا  ارة وادات رم ا

.  

  

 مجلة من األحكام الشرعية املتعلقة بباب – حفظها اهللا –فلت الشريعة اإلسالمية لقد ك

الطهارة، وهلا أثرها البالغ يف الوقاية من األمراض ومحاية من يقوم �ا من املسلمني من كثري 

من األمراض اليت قد تأيت يف حالة عدم القيام �ذه األعمال، وهذا من أوضح األدلة على أن 

ا جاء ملصلحة املكلفني، وأن أحكام الشريعة كلها ترجع إىل احملافظة على النفوس الشرع إمن

 وسوف ينتظم الكالم يف هذا ،حفظ األبدان مقدم على حفظ األديان: واألبدان، وقد قالوا

 املبحث يف املطالب اآلتية 

  .ألحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي يف الطهارة ا:املطلب األول

  .ألحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي يف العبادات ا:ايناملطلب الث
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  ا اول 

  . ا ا  ا  ارة ا

اشتملت األحكام الفقهية املتعلقة بالطهارة على الكثري من األحكام الفقهية اليت هلا   

ية اإلنسان من األمراض واألوبئة اليت قد عالقة وثيقة بالطب الوقائي، وله أثرها البالغ يف محا

  :يقع فيها، وذلك من خالل الفروع اآلتية

   :الفرع األول

 أو اء الدائم في المغوط التبول أو التألحكام الفقهية المتعلقة بالطب الوقائي فيا

  .مخابئ الهوام

كم يف املاء ال يبولن أحد " :، وذلك يف قوله عن التبول يف املاء الراكد- -لقد �ي النيب 

 عام يف مجيع األحوال فال جيوز التبول يف - - وهذا النهي منه  )١(" مث يغتسل فيه الدائم

ًاملاء الراكد مطلقا سواء أكان معدا بعد ذلك للوضوء منه أو الغسل أم ال  " :-  وذكر قوله ،ً

اء فهو  وذلك ألن الغالب أن الذي يقف عند امل،)٢(قيد خرج خمرج الغالب" مث يغتسل فيه 

ًمستعد الستعماله، وهو ذاهب أساسا للوضوء أو االغتسال، فالغالب أن املقدم على املاء 

 فخرج هذا القيد خمرج الغالب، وليس املراد أن الذي ال يريد ،للوضوء أو للغسل منه

 كما أنه ال جيوز مجع البول يف إناء مث صبه يف ،االغتسال أو الضوء جيوز له أن يتبول يف املاء

  ، وهذه املسألة من أهم مسائل )٣(اء فهو مثل البول مباشرةامل

                                                           

:  حديث رقم١/٥٧ب الوضوء يف املاء الدائم  / ك الوضوء / صحيح البخاري .  رواه البخاري) ١(

)٢٣٩.(  

  .٢١ خلروج املنطوق خمرج الغالب وتطبيقاته يف السنة النبوية  ص إمهال مفهوم املخالفة:  انظر) ٢(

عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين،  لالربهان يف أصول الفقه ) ٣(

دار الكتب العلمية : الناشر -صالح بن حممد بن عويضة: احملقق -٢/١٨امللقب بإمام احلرمني 

=  عبد اهللا حممد بن أليب احملصول،  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة األوىل : الطبعة -ن لبنا–بريوت 



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٧٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  .)١(الطهارة

 �ى عباده املؤمنني أن - تعاىل- يتعلق بأدب من آداب اإلسالم وذلك أن اهللاوهذا احلديث 

يتسببوا يف أذية إخوا�م واإلضرار �م والبول يف املاء الراكد يفسد ذلك املاء على الناس 

ًع أحد أن ينتفع بذلك املاء ولرمبا تضرر ذلك املاء فأصبح حمال يستطي ًوجيعله قذرا ال

 رمحه - للقاذورات والنجاسات ويف ذلك من الضرر ماال خيفى ومن هنا قرر شيخ اإلسالم 

 ،عن البول يف املاء الدائم املقصود منه سد ذريعة الضرر- - يف ا�موع أن �ي النيب -اهللا 

 ومن هنا نص ،يف املياه الراكدة يوجب تضررهم بذلكوذلك أن اعتياد الناس على البول 

  .)٢( على املنع من هذا الفعل -  رمحهم اهللا -العلماء 

                                                                                                                                                    

 -٥/١٢٤عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري =

 ١٤١٨الثالثة، : الطبعة -مؤسسة الرسالة: الناشر -الدكتور طه جابر فياض العلواين: دراسة وحتقيق

اإل�اج يف شرح املنهاج لتقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام ،  م١٩٩٧ -هـ 

–دار الكتب العلمية . ط-بن حامد بن حييي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب

  . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦: عام النشر -بريوت

 أليب ه اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا عنهاحمليط الربهاين يف الفقه النعماين فق:  انظر هذه املسألة يف) ١(

ََاملعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري احلنفي : احملقق -١/٩٣َ

 ١٤٢٤األوىل، : الطبعة - لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر - عبد الكرمي سامي اجلندي

 حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب أليب البناية شرح اهلداية،  م٢٠٠٤ -هـ 

األوىل، : الطبعة - بريوت، لبنان-دار الكتب العلمية : الناشر -١/٣٧١احلنفى بدر الدين العيىن 

 - ١/٢٩٧ حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي يب ألالوسيط يف املذهب،  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

 ا�موع شرح ،  القاهرة–دار السالم : الناشر -حممد تامرحممد ، أمحد حممود إبراهيم : احملقق

 التحرير شرح ، دار الفكر: الناشر - ٢/٩٣ زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي املهذب أليب

 املنذر حممود بن حممد بن مصطفى بن عبد أليبة  كتاب الطهار-) شرح دليل الطالب(الدليل 

  . م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األوىل، : الطبعة -تبة الشاملة، مصراملك: الناشر - ٣٢ ص اللطيف املنياوي

 موقع الشيخ حممد املختار الشنقيطي ) ٢(

http://shankeety.net/Alfajr٠١Beta/index.php?module=Publisher

&section=Topics&action=ViewTopic&topicId=٣٢  



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٧٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ن أهم أسباب الوقاية فاحلق أن النهي النبوي عن التبول يف املاء الراكد، وكذا املاء اجلاري م

  من األمراض 

  .)١(اليت قد تنتشر جراء هذا الفعل، والتغوط ممنوع من باب أوىل

ال يتواىل ذلك فيفسد ــــــــــمائنا على سد الذريعة عن فساده لئــــــوحممله عند عل " :قال القرايف

  .)٢( " املاء على الناس

  

  :الفرع الثاني

  .ألحكام الفقهية المتعلقة بالطب الوقائي في نظافة السبيلين ا

 -من أحد السبيلني االستنجاء هو عبارة عن إزالة اخلارج  لقد شرع اإلسالم االستنجاء

: ويقال له.  عن احملل الذي خرج منه، إما باملاء وإما باألحجار؛ وحنوها- القبل، أو الدبر 

االستطابة، كما يقال االستجمار على أن االستجمار خمتص باألحجار اليت يزيل �ا 

اإلنسان النجاسة من املخرج، مأخوذ من اجلمار، واجلمار هي احلصى الصغار، ومسي 

تنجاء استطابة، ألنه يرتتب عليه أن النفس تطيب وتسرتيح بإزالة اخلبث، ومسي استنجاء االس

                                                           

عود بن أمحد الكاساين احلنفي لعالء الدين، أبو بكر بن مس بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ) ١(

 العناية شرح اهلداية، م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة -دار الكتب العلمية: الناشر -١/٦٧

حملمد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهللا ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجال الدين 

 حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد يب ألدامةاملغين البن ق، دار الفكر: الناشر -١/٧الرومي البابريت 

 -١/٢١بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي

  .مكتبة القاهرة: الناشر

: املتوىف( العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف أليب الذخرية ) ٢(

   م١٩٩٤األوىل، : الطبعة - بريوت-دار الغرب اإلسالمي: الناشر  - ١/٢٠٢ )هـ٦٨٤



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٨٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ألن االستنجاء مأخوذ من جنوت الشجرة إذا قطعتها، فهو يقطع اخلبث من على احملل، 

  .)١(، ويكون بكل ما يزيل األثر واألصل يف االستنجاء أن يكون باملاء

وال بد . ًل جنس، ولو نادرا كدم، وودي ومذي فيجب االستنجاء من ك،االستنجاء فرضو

  .)٢(من انقطاع اخلارج قبل االستنجاء

االستجمار يكون بثالثة أحجار منقية، فإن مل تنق زاد، ويسن قطعه على وتر، كثالث أو 

  .مخس وحنومها

ويزال اخلارج من السبيلني باملاء، أو  .جمار بعظم، وروث، وطعام، وحمرتموحيرم االست

  .)٣( أو املناديل، أو الورق، واملاء أفضل؛ ألنه أبلغ يف التنظيفباألحجار،

البدن  جيب على احلائض والنفساء إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل بتطهري مجيعوكذلك 

والغسل . .لكن يستحب هلا يف هذا الغسل نقض شعر رأسها. .وهو كغسل اجلنابة. .باملاء

                                                           

دار : الناشر -١/١١حملمد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي  حتفة الفقهاء ) ١(

اهلداية يف شرح بداية ،  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة - لبنان–الكتب العلمية، بريوت 

: احملقق -١/٣٩لي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين لع املبتدي

 أليب بداية ا�تهد و�اية املقتصد،  لبنان– بريوت - دار احياء الرتاث العريب : الناشر -طالل يوسف

: الناشر -١/٩٤الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد 

 اسحاق إبراهيم أليب التنبية يف الفقه الشافعي،  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: ، سنة القاهرة–دار احلديث 

ملنصور  كشاف القناع عن منت اإلقناع، عامل الكتب: الناشر -١٨ص بن علي بن يوسف الشريازي 

الكتب دار : الناشر -١/٦١بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى 

: الناشر - ١/٨٢ عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري: املؤلف -الفقه على املذاهب األربعة، العلمية

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثانية، : الطبعة -  لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت 

دار الكتاب العريب، بريوت : الناشر -١/٣٥ – )هـ١٤٢٠: املتوىف(سيد سابق : املؤلف فقه السنة ) ٢(

  . م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧الثالثة، : الطبعة  لبنان–

 ص حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا التوجيري: املؤلف -خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة ) ٣(

 -  هـ ١٤٣١احلادية عشرة، : الطبعة - دار أصداء ا�تمع، اململكة العربية السعودية: الناشر -٤٣١

  . م٢٠١٠



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٨١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ومسح الفرج بقطعة فيها مسك، أو . ً.ديداًودلك الرأس دلكا ش. .مباء وسدر أو صابون

  .طيب؛ إلزالة الرائحة الكريهة

َّعن عائشة رضي اهللا عنـها أن أمساء رضي اهللا عنـها سألت النيب  َِّ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َ َ َ َُ َُ ََ ََ ْ َّ َ َ ِ
 -  صلى اهللا عليه وسلم - ْ

َعن غسل املحيض؟ فـقال َ َ ِ ِ
َ

ِ ْ ُ ْ َتأخذ إحداكن ماءها وسدرتـه«: َ َ ََ َْ ِ
َ َ َ َّ ُ َ ْ ُِ ُ َُّا فـتطهر، فـتحسن الطهور، مث ْ َ ُُّ ُ

ِ
ْ ُ ََ َُ ََّ

َّتصب على رأسها فـتدلكه دلكا شديدا، حىت تـبـلغ شؤون رأسها، مث تصب عليـها املاء، مث  َُّ َُ َ َ ُ َ َ ُْ َْ ُ ََ ُ َُّ َُّ َ َِ ِْ َْ ََ ُْ َ ََّ َُ ً َِ ً َْ ُ ُ َ

َتأخذ فرصة ممسكة فـتطهر �ا َ
ِ

ُ ََّ ََُ ً َ ً ََ َّ ُ ْ
ِ

ُ ُفـقالت أمساء. »ْ َْ َْ َ َوكيف تط: َ َ َ ْ َهر �ا؟ فـقالََ َ َ َ
ِ

ُ ِسبحان اهللا«: َّ َ َ ُْ !

َتطهرين �ا
ِ

َ ِ ََّ ُفـقالت عائشة . »َ ََ ِ
َ ْ َ َكأنـها ختفي ذلك(َ

ِ َِ ُْ َ َّ َِّتـتبعني أثـر الدم) َ ََ َ
ِ   .)١(متفق عليه. َََّ

وباجلملة فإن ما خيرج من السبيلني مستقذر جيب التحرز عنه والتطهر منه، وهذا كله على 

وذلك على سبيل التحرز ليت يتسبب فيها هذا اخلارج املستقذر، سبيل الوقاية من األمراض ا

 ،والوقاية، وهذا من حكمة الشارع ورعايته ملصاحل املكلف، واحملافظة على أبدا�م وصحتهم

  .وهذا له عالقة واضحة بالطب العالجي الذي يكون هذا التطهر وسيلة له

  :ثالثال الفرع

  .الغسل والوضوءئي في ألحكام الفقهية المتعلقة بالطب الوقاا 

 ُمعىن الغسل  

ُهو جريان املاء على مجيع البدن بنية خمصوصة َ هو تعميم مجيع البدن باملاء الطهور على وجه .َ

  .)٢(خمصوص، وهو من حماسن دين اإلسالم، دين النظافة والنزاهة

                                                           

 رقم ١/٢٦١ب استعمال املغتسلة من احليض قرصة / ك  احليض / يحه  رواه مسلم يف صح) ١(

 -  ٢/٣٨٠ حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا التوجيري: املؤلف موسوعة الفقه اإلسالمي: وانظر)  ٣٣٢(

  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األوىل، : الطبعة بيت األفكار الدولية: الناشر

لزين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن  )ة النعمانيف فقه مذهب اإلمام أيب حنيف(حتفة امللوك  ) ٢(

دار البشائر اإلسالمية : الناشر -عبد اهللا نذير أمحد. د: احملقق -٢٨ص عبد القادر احلنفي الرازي 

= لعبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي  االختيار لتعليل املختار،  ١٤١٧األوىل، : الطبعة  بريوت–



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٨٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 مشروعية الغسل

ــــرد الغــــسل مــــشروع يف ديــــن اإلســــالم، ســــواء أكــــان للطهــــارة ورفــــع األحــــداث أم  ُّللنظافــــة والتبـ ََّ

 .القرآن والسنة واإلمجاع: وقد دل على مشروعية الغسل. والنشاط

َإن اللـه حيـب التــوابني    :ُفقد وردت آيات كثرية حتثُّ عليه، منهـا قـول اهللا تعـاىل :أما القرآن ِ َّ َّ ُّ ُِ َ َّ َّ ِ

َوحيــب المتطهــرين ِ َِّ َُ َْ ُّ ُِ )وحيــب املتطهــرين باملــاء مــن إن اهللا حيــب التــوابني مــن الــذنوب، :  أي،)١

  .األحداث والنجاسات

يف  البخـــــاري ومـــــسلم حيـــــث روى فهـــــذا احلـــــديث الـــــذي حنـــــن بـــــصدد شـــــرحه، :َّوأمـــــا الـــــسنة

صـــلى اهللا عليـــه  قـــال رســـول اهللا: رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه أنـــه قـــال أيب هريـــرة عـــن" صـــحيحيهما"

فيــــه رأســــه ًحــــق علــــى كــــل مــــسلم، أن يغتــــسل يف كــــل ســــبعة أيــــام يومــــا، يغــــسل :" :وســــلم

 .)٢("وجسده

ِّاحلق(واملراد بـ  ُأنه مما يتأكد طلبه، وأنه مما ال يليق باملسلم تركه، وقد محلـه العلمـاء علـى : هنا) َ ُ

 .غسل يوم اجلمعة

 حكمة مشروعيته

ٌللغسل حكم كثرية وفوائد متعددة، منها َ ِ: 

                                                                                                                                                    

: تاريخ النشر  القاهرة -مطبعة احلليب : الناشر ١/٧ين أبو الفضل احلنفي البلدحي، جمد الد=

فتح القريب ا�يب يف شرح ألفاظ التقريب حملمد بن قاسم بن حممد بن ،  م١٩٣٧ -  هـ ١٣٥٦

بسام : بعناية -٤١ص حممد، أبو عبد اهللا، مشس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي 

اجلفان واجلايب للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، : الناشر عبد الوهاب اجلايب

لشمس  على خمتصر اخلرقي شرح الزركشي،  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥األوىل، : الطبعة - لبنان–بريوت 

األوىل، : الطبعة - دار العبيكان: الناشر -١/٢٧١الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي املصري احلنبلي 

  .٩٥ ص سعاد زرزور فقه العبادات على املذهب احلنبلي،  م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣

  .من سورة البقرة: ٢٢٢ من اآلية ) ١(

  ).٨٩٦: ( رقم٢/٥ب هل على من مل حيضر اجلمعة غسل / اجلمعة /  رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٨٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

َفالغـسل الـشرعي عبـادة تكـسب صـاحبها الثـواب؛ ألن  :حصول الثـواب -١ ُ
ِ ْ ُ يف فعلـه واإلتيـان ٌ

بـــه امتثـــال ألمـــر الـــشارع وتطبيـــق ألحكامـــه، فكــــان فيـــه األجـــر الكبـــري، قـــال صـــلى اهللا عليــــه 

ُمــسلم، وشــطر الــشيء رواه (ُّالطهــور شــطر اإلميــان) :وســلم ُّنــصفه، والطهــور يــشمل الوضــوء : َ ُ ُ

َوما كان   :ُهنا الصالة كما قال اهللا تعاىل) اإلميان(ُوالغسل، واملراد بـ  َ َ َّاللـه ليـضيع إميـانكم إن َ ِ ِ
ْ ُ َ َ َ

ِ
ُ
ِ
ُ َّ

ٌاللــــه بالنـــــاس لــــرءوف رحـــــيم
ِ
َ ٌ ُ َ َ ِ َّ ِ َ َّ} والطهــــارة شـــــرط يف صــــحة الـــــصالة فـــــصارت ]١٤٣:البقـــــرة ،

ِْكالشطر َّ. 

َفالغسل يزيل مـا أصـاب اجلـسم مـن القـذر، ومـا علـق بـه مـن وسـخ، ومـا  :حصول النظافة -٢ ََ َ
ِ

َ
ِ َ َ ُ ُ

ََيفرزه من عرق، كما يزيل الرائحة ُِ ُ الكريهة اليت تنبعث منهُ ِ. 

ٌويف هـــذه النظافـــة الـــيت يكـــسبها االغتـــسال وقايـــة للجـــسم مـــن اجلـــراثيم الـــيت تـــسبب األمـــراض،  ِ ُ ُ ُ
ِ ْ

ٌوفيهـــا تطييـــب لرائحتـــه، ممـــا يـــدعو حلـــصول األلفـــة واحملبـــة واالحـــرتام بـــني النـــاس؛ ولـــذلك طلبـــه 
ِْ َ

ٍالشرع يف مواطن كثرية جيتمع فيها الناس، كالغسل للجمع
َ  .ة، والغسل للعيدين، وحنومهاَّ

ُفالغــسل يكــسب جــسم املغتــسل حيويــة ونــشاطا، ويطــرد عنــه اخلمــول  :حــصول النــشاط -٣ ًَ ِ ُ
ِ ْ ُ

ِوالفتور والكسل، والسيما إذا كان بعد أسبابه املوجبة له كاجلماع ِ)١(.  

ْوجه الغسلأ ْ:  

  لى ثالثة اوجه فريضة وسنة وفضائلالغسل ع

  الفريضة يف الغسل

  -:ربعة أوجهألى فالفريضة ع

والرابــع  ،والثالــث الغــسل مــن النفــاس، والثــاين الغــسل مــن احلــيض، حــدها الغــسل مــن اجلنابــةأ

  .غسل املرأة اليت نسيت ايام حيضها او اوقات حيضها على االختالف

                                                           

.   موقع إسالم ويب– مشروعية الغسل وحكمته ) ١(

http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=١٧

٦٤٤١.  



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٨٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

زال علــى نفــاإل، حــدمها االنــزال والثــاين االدخــال أ-:أمــا الغــسل مــن اجلنابــة فأنــه جيــب مبعنيــني

فاليقظة على مخسة اوجه عند الفكرة وعند النظرة وعنـد القبلـة وعنـد ، ظة واملناموجهني يف اليق

  اللمسة وعند ا�امعة دون الفرج

ن يـــرى أوالثـــاين  . النطفـــة وجيـــد اللـــذة فعليـــه الغـــسلةحـــدها ان يـــرىأ: واملنـــام علـــي مخـــسة أوجـــه

 النطفــة فلــيس عليــه ن جيــد اللــذة وال يــرى أ:والثالــث. يــضاأنطفــة وال جيــد اللــذة فعليــه الغــسل ال

  .)١( نطفة هي أم مذىلن ال جيد اللذة ويرى البلة وال يدرى اأوالرابع  ، الغسل

   الوضوء ً:ثانيا

ْالفعــل، وبــالفتح ): ّبالــضم(ُالوضــوء 
ُمــاؤه، ومــصدر أيــضا، أو لغتــان قــد يعــين �مــا ): َالوضــوء(ِ ُ ً

ُّوهــو مــشتق مــن الوضــاءة، ومســ  .ُاملــصدر وقــد يعــين �مــا املــاء َ َ ّي بــذلك ألن املــصلي يتنظــف بــه ٌّ ّ َّ

  ً.فيصري وضيئا

َهــو مــن الوضــاءة والوضــاءة النظافــة واحلــسن ومنــه قيــل فــالن وضــيء الوجــه أي نظيفــه وحــسنه  َ ََ َّْ َ َ َْ َْ َْ ِ ْ َ َ َ ُ
َفكــأن الغاســل لوجهــه وضــأه أي نظفــه بالمــاء وحــسنه ومــن غــسل يــده أو رجلــه أو عــضوا مــن  َ َ ََ َ َ َ

ِ ْ ِْ ِ َ َ َ

َأعضائه أو سكن  َِِ
َ ِ شعث رأسه بالماء فقـد وضـأهمنْ

َ َْ َِوالوضـوء الـذي حـده اهللا تـعـاىل يف كتابـه  .ِ ِ َ َ َ َ
ِ َّ ُ ُْ َ

ْللصالة هو غسل الوجوه واأليدي إىل المرافق والمسح بالرؤوس واألرجل والغسل للرجل َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ
َ َ َ َِّ َْ ْ ُ ُ َ ُ)٢(.  

ة إذا صـار ووضـؤ الرجـل وضـاء .ميـل الوجـهبني الوضاءة مـن قـوم وضـاء وهـو اجل: ورجل وضي

  .)٣(املاء نفسه والوضوء الفعل: والوضوء. ومنه توضأت باملاء إذا تطهرت به. وضيئا

                                                           

ْأبو احلسن علي بن احلسني بن حممد السغدي، : املؤلف النتف يف الفتاوى ) ١( احملامي : احملقق -١/٣٠ُّ

بريوت /  عمان األردن -مؤسسة الرسالة / دار الفرقان : الناشر -الدكتور صالح الدين الناهي

  .١٩٨٤ – ١٤٠٤الثانية، : الطبعة -لبنان

 ١/١٥٣ )هـ٢٧٦: املتوىف(أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري : املؤلف غريب احلديث    )٢(

  .١٣٩٧األوىل، : الطبعة -  بغداد–مطبعة العاين : الناشر - عبد اهللا اجلبوري. د: احملقق -

: احملقق -١/٢٤٢)هـ٣٢١: املتوىف( أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي - مجهرة اللغة    )٣(

 �ذيب اللغة، م١٩٨٧األوىل، : الطبعة - بريوت–دار العلم للماليني : الناشر -رمزي منري بعلبكي

حممد عوض : احملقق -١٢/٦٩ )هـ٣٧٠: املتوىف(حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور 

  .م٢٠٠١األوىل، : الطبعة - بريوت– دار إحياء الرتاث العريب . ط- مرعب



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٨٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  ُفضل الوضوء

ِعـــن نعـــيم املجمـــر؛ قـــال
ُ

ُرقيـــت مـــع أيب هريـــرة : 
ِ
ّ علـــى ظهـــر املـــسجد فتوضـــأ -رضـــي اهللا عنـــه-َ ْ

ّإين مسعــت النــيب : فقــال ّ ْ ّ َ صــلى اللــه عليــه وســلم -ِ
َّ َّ ََّ َ

ِ
ََْ ُ َّإن: " يقــول-َ ًّ أمــيت  يــدعون يــوم القيامــة غــرا  ِ ُ َ ُ َّ

ُحمجلني  من آثار الوضوء َ َّ َُ."  

َ صـلى اللـه عليـه وسـلم -قـال رسـول اهللا :  قـال-رضـي اهللا عنـه-ّوعن أيب مالك األشعري 
َّ َّ ََّ َ

ِ
ََْ ُ َ- :

ِالطهور  شطر اإلميان" َ ُ ُّ")١(.  

وضـوئه، وكـذلك ترتــاح وآثـار الوضـوء علـى املــسلم آثـار نفـسية؛ حيــث حيـس املـسلم براحـة بعــد 

وال يقف األمر عند هذا اجلانب النفسي، بـل نـرى للوضـوء آثـاره يف اجلانـب الـصحي  ،جوارحه

مبــا يهيئـــه مــن نظافـــة األعــضاء الـــيت تتعــرض لألتربـــة والتلــوث واالتـــساخ مـــن . والوقــائي للمـــسلم

: لم إذا توضـأجسم اإلنسان، مثل الوجه والفم واألنف واليدين والـرأس واألذن والـرجلني، فاملـس

بــدأ بغــسل اليــدين إىل الرســـغني، مث متــضمض فنظــف فمــه، واستنـــشق فنظــف أنفــه، واســـتخدم 

الـــسواك فنظـــف أســـنانه، وغـــسل وجهـــه، مث غـــسل يديـــه إىل املـــرفقني، مث مـــسح رأســـه وأذنيــــه، 

وغـــسل رجليـــه، ويـــسن لـــه أن يغـــسل كـــل عـــضو ثـــالث مـــرات، اقتـــداء برســـوله صـــلى الـــه عليـــه 

بع يديـــه ورجليـــه، وهـــو يكـــرر ذلـــك عـــدة مـــرات يف كـــل يـــوم، قـــد تكـــون وســـلم، وأن خيلـــل أصـــا

 .ثالث مرات أو أربعا أو مخسا بعدد صلوات اليوم

ــه أثــره الــصحي علــى هــذه األعــضاء املتوضــئة الطــاهرة، وعلــى اجلــسم كلــه  وهــذا ال شــك ل

 .معها، ويقي املسلم من أمراض كثرية قد يتعرض هلا غريه ممن ال يعرفون الوضوء

ب األطباء املعاصرون يف بيان املقاصد والفوائد الصحية للوضوء، لعنايتـه بتنظيـف وقد أسه

أعــضاء مهمــة معرضــة للتلــوث، وكــذلك اهتمامــه بتنظيــف الفتحــات الــيت يتــصل �ــا البــدن 

                                                           

  ).٢٢٣: ( رقم١/٢٠٣ب فضل الوضوء / ك الطهارة /     رواه مسلم يف صحيحه )١(



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٨٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

كـالفم واألنـف واألذنـني والعينـني، فالوضـوء يعمـل علـى تنظيفهـا بعنايـة، إلزالـة : مع اخلارج

 الطعـــام، حـــىت ال تتخمـــر تلـــك النفايـــات، وتـــصبح مرتعـــا لتكـــاثر املـــؤثرات الداخليـــة وبقايـــا

 .اجلراثيم والفطريات

كما يساعد الوضوء على الوقاية من سرطانات اجللد، اليت يتعرض هلا العـاملون يف البـرتول 

 .واملناجم وغريها

 تنبيـه الـدورة  كمـا أن دلـك األعـضاء ـ وهـو فـرض عنـد مالـك وسـنة عنـد غـريه ـ يعـني علـى

األعــضاء املدلوكــة، ممــا يــؤدي إىل نــشاط اجلــسم كلــه، وخيفــف كثــريا … يــة، وتنــشيط الدمو

 .من احتقان الدماغ عند املشتغلني باألعمال الذهنية

وللوضــوء أثــره علــى كــل عــضو مــن األعــضاء الــيت تغــسل أو متــسح، ال يتــسع ا�ــال لــذكرها 

روائــــع ( مثــــل كتــــاب هنــــا، وأنــــصح الــــراغبني يف املعرفــــة أن يقرأوهــــا يف كتــــب املتخصــــصني،

 .للدكتور حممد نزار الدقر) العبادات وأثرها يف صحة الفرد وا�تمع: الطب اإلسالمي

خمتـار (وأكتفـي هنـا مبالحظـة قيمـة نبـه عليهـا، وذكرهـا أحـد املختـصني يف العـالج الطبيعـي 

ـــيت يتخـــذها اإلنـــسان أثنـــاء غـــسله لقدميـــه، جتعلـــه جمـــربا علـــى : وهـــي) ســـامل أن الوضـــعية ال

كمـــا أن . يـــك عـــضالت جـــسمه مجيعـــا، مبـــا فيهـــا عـــضالت األطـــراف واجلـــذع واحلـــوضحتر

متـرين بـدين جيـد، ينمـي ويطـور درجـة : الوقوف على قدم واحدة عند غسل القدم األخرى

وتعتـــرب احلركـــات الـــيت نؤديهـــا أثنـــاء الوضـــوء مبثابـــة . االتــزان العـــصيب تـــدرجييا مـــع كـــل وضـــوء

ط وإمحــاء اجلــسم، اســتعدادا للوقــوف بــني يــدي اهللا أو تــسخني، لتنــشي) مترينــات متهيديــة(

 .ألداء الصالة �مة ونشاط

ما حدث لعمال مصانع شركة احمللة الكربى للغزل والنـسيج، أول إنـشائها، : ومما يذكر هنا

فقد أصـيب كثـري مـن العمـال بـأمراض صـدرية نتيجـة العمـل يف غـزل القطـن ومـا يتعلـق بـه، 

 .همعلى حني مل يصب آخرون من زمالئ
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 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

أن العمـال : وأرسلت جلنة من املسؤولني لدراسة املوضوع، وكيفية الوقايـة منـه، فتبـني للجنـة

املتدينني احملافظني على الصالة والوضوء، املداومني علـى املضمـضة واالستنـشاق ـ ال سـيما 

االستنـشاق ـ سـلموا مـن هـذه األمـراض، نتيجـة الوضـوء وتكـرار االستنـشاق عـدة مـرات يف 

 .ليلة، فكان ذلك سببا يف معافا�م من أمراض الصدراليوم وال

. أما العمال غري املتدينني، الذين ال حيرصون على الـصالة والوضـوء، فأصـيبوا مبـا أصـيبوا بـه

جعلوهـا مـن ! أن الـصالة حتمـي اإلنـسان مـن أمـراض الـصدر: وقد شاع بني العمـال حينئـذ

نـــسان وفـــق ســـنن اهللا تعـــاىل يف إلبـــاب الكرامـــات وخـــوارق العـــادات، والواقـــع أ�ـــا حتمـــي ا

  .)١(هخلق

ُويف هذه النظافة الـيت يكـسبها االغتـسال ُ ُ
ِ ٌ وقايـة للجـسم مـن اجلـراثيم الـيت تـسبب  والوضـوءْ ِ

ٌاألمــراض، وفيهــا تطييــب لرائحتــه، ممــا يــدعو حلــصول األلفــة واحملبــة واالحــرتام بــني النــاس؛ 
ِْ َ

ٍولــــذلك طلبــــه الــــشرع يف مــــواطن كثــــرية جيتمــــع فيهــــا 
َ النــــاس، كالغــــسل للجمعــــة، والغــــسل َّ

   .)٢( للعيدين، وحنومها

                                                           

 موقع إسالم أون الين –   الوضوء حكمته وفوائده وآثاره على املسلم )١(

https://fatwa.islamonline.net/٤٦٣٨.  

.   موقع إسالم ويب– مشروعية الغسل وحكمته ) ٢(

http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=١٧

٦٤٤١.  
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 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  الرابع  الفرع

  .الفطرة سننألحكام الفقهية المتعلقة بالطب الوقائي في السواك وا 

   السواك :أوال

ُساك الشيء سوكا أي دلكه، ومنه ساك فمه بالعود يسوكه، واسم العودالسواك مأخوذ من  ُ َ ً َ َ :

ّاملسواك، وله أن يذكر أو ي   .)٢( والسواك مسنون ،)١( ّؤنثِ

 ذلك قوله عليه الصالة ْوقد ورد يف سنة السواك أحاديث كرمية، حثت على التزامه، ومن

ّلوال أن أشق على أميت ألمر�م بالسواك مع كل صالة" : والسالم ّ ُ ّ ّ" )٣(. 

أو من أغصا�ا،  Persica Salvadoria  ُيصنع عود السواك من جذور شجرة األراك

ّذ من أشجار أخرى كالبشام والسرح والزيتون، واألراك شجرة مباركة، وتنمو يف وقد يؤخ
ّالسبخات املاحلة، وميكن ريها مباء البحر، وتكثر يف صحارى اململكة العربية السعودية وسيناء 

  .والسودان وباكستان

                                                           

 - ٥/٤٠٤ عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري يب ألكتاب العني ) ١(

 بكر يب ألمجهرة اللغة، دار ومكتبة اهلالل: الناشر -د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي: احملقق

 –دار العلم للماليني .  ط– رمزي منري بعلبكي: احملقق -٢/٨٥٧حممد بن احلسن بن دريد األزدي 

  .م١٩٨٧األوىل، : الطبعة - بريوت

البن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  رد احملتار على الدر املختار ) ٢(

احلقائق تبيني ، م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة -بريوت-دار الفكر: الناشر -٢/٤١٩احلنفي 

ِّشرح كنز الدقائق وحاشية الشليب ِْ / ١لعثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي  ِّ

حاشية ،  هـ١٣١٣األوىل، : الطبعة -  بوالق، القاهرة-املطبعة الكربى األمريية : الناشر -  ٤

، دار الفكر: الناشر -١/١٠٢حملمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي  الدسوقي على الشرح الكبري

 حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر أليب »اإلمام مالك بن أنس«املعونة على مذهب عامل املدينة 

املكتبة التجارية، مصطفى : الناشر - ّمحيش عبد احلق: احملقق - ١/١١٨الثعليب البغدادي املالكي 

إبراهيم بن أمحد، أبو حممد �اء الدين لعبد الرمحن بن  العدة شرح العمدة،  مكة املكرمة-أمحد الباز 

  . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤: تاريخ النشر -دار احلديث، القاهرة: الناشر - ٣٦ص املقدسي 

  ).٨٨٧: ( رقم– ٤/٨٨٧ب السواك يوم اجلمعة / ك اجلمعة / صحيح البخاري .  رواه البخاري) ٣(
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ًوما زال العلماء ينقبون عما يف السواك من أسرار، منذ أن خربوه قدميا، فها هو  ّ ّابن القيـم ّ
ّيطيب الفم، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويصفي : ويف السواك عدة منافع) :ًمثال يقول ّ ّ

 .ّالصوت، ويعني على هضم الطعام، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب املالئكة

ّوقد أثبتت نتائج عشرات الدراسات احلديثة، ما للسواك من فوائد صحية عظيمة، ومن ذلك  ْ
ًد يف تطهري األسنان واللثة، وقدرته على أداء مهام فرشاة األسنان واملعجون معا، ّدوره املؤك

ْكما أن أليافه دقيقة تناسب عملية تنظيف األسنان، وفيه الكثري من املواد اليت وضحت  ّ ّ
ْفوائدها حديثا، فدخلت يف تركيب معاجني األسنان ً. 

ّويف استعمال السواك املتكرر، وال سيما عند كل صال ّ ّة، وقاية حامسة من تسوس األسنان، ّ
ّوتنظيف مستمر، وإبادة باكرة للمستعمرات اجلرثومية، اليت تنمو بسرعة مذهلة ضمن اللثة،  ّ
ّوبني ثنايا األسنان، ويقضي السواك على الكثري من تلك األحياء املسببة للعديد من األمراض 

ّااللتهابية، ويرجع ذلك إىل وجود مضادات حيوية تشبه  ّالبنسلني، ضمن مكونات نسيج هذا ّّ
  .العود املبارك

ََويعد القلح ّ Tartar  ّأحد أهم مظاهر إمهال نظافة األسنان، وهو تصبغ ينتج عن تراكم ّ
ّترسبات بعض املواد العضوية واملعادن وبقايا الطعام والبكرتيا يف سطح األسنان، مكونة طبقة  ّ ّ

  .صلبة ذات لون أصفر داكن

: ّ صلى اهللا عليه وسلم، إىل عالج مثل هذه احلالة بقوله يف احلديثوقد أشار رسول اهللا

ّ وقد أثبت العلم احلديث صحة ذلك، فقد اكتشف ،ًمايل أراكم تأتوين قلحا؟ استاكوا(
ّالعلماء، أن السواك غين مباديت السيليكا ّ  Silica والكلوريد Chloride  ،َاملزيلتني للقـلح َ َ

ّان وتبييضها، وحل ما يظهر �ا من تصبغات وشوائبّمما يساعد يف تلميع األسن ّ. 

ّويف دراسة مقارنة قامت �ا جامعة مينوسوتا األمريكية، أظهر املسلمون الذين يواظبون على  ْ
ّاستخدام السواك، سالمة األسنان واللثة لديهم، مقارنة مع غريهم ممن يكتفون باستخدام 

ّواء السواك على مواد فعالة ذات خواص مطهرة، ُفرشاة األسنان العادية، وعزي ذلك إىل احت
وثالثي ميثيل  Tannic acid   ومحض التانيك Sinigrin مثل السنجرين

ً، وهي أيضا من املواد القابضة، اليت توقف نزف جروح Tri-methyl amine األمني
  .اللثة

ّويف السواك أيضا مواد أخرى، تغطي طبقة ميناء السن وتدعمها، فتحميها من  ّ ّالتشققات ً
ًوالتصدعات، مما يقلل من نسبة حدوث النخر وتسوس األسنان، وتطيب تلك املواد أيضا  ّ ّ ّ ّ ّ
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 ومادة Resins والصمغية واملواد العطرية Alkalies ّالقلويات: من رائحة الفم، ومنها

  .Thiocyanate الثيوسيانات

ّدها بالطاقة، ويتم ّويدخل يف تركيب نسيج السواك، معادن هامة تبين خاليا اجلسم ومت ّ
ّامتصاص هذه املعادن عرب أنسجة الفم، أثناء عملية التسوك، لتصل منها إىل جمرى الدم، 

  .معدنا احلديد والكالسيوم: الذي ينشرها إىل أنسجة اجلسم املختلفة، ومن ذلك

ّوحيرض استعمال السواك املنتظم أيضا، عملية إفراز اللعاب من قبل الغدد اللعابية يف
ِ ً ُ  الفم، ّ

ّوينشط أداءها، وهذا عامل هام يسهم يف صيانة صحة جتويف الفم، والتخفيف من حدة ما  ّ ّ ّ
  .َيظهر فيه من األمراض املختلفة

َجناح السواك يف عالج التهابات احلنجرة والوقاية منها، وما له من  وتظهر دراسات أخرى،
  . داء السرطان يف جوف الفمّتأثري مهدئ لألعصاب والتوتر والقلق، ودور وقائي من ظهور

ّالطريقة املثلى الستخدام السواك، ويف ذلك إعجاز علمي آخر أثبته  ّوقد شرح اهلدي النبوي،
ّطب األسنان احلديث، ويعين التسوك العرضي، تنظيف األسنان بتحريك السواك من األعلى  ْ ّّ

ّلألسفل، بالنسبة لصف األسنان العلوي، ومن األسفل لألعلى لصف األ   .ّسنان السفليّّ

ّوتسهل طريقة التسوك العرضي تلك، التخلص من بقايا الطعام املتجمعة بني فجوات  ّ ْ ّ ّ
ْاألسنان، كما أ�ا تدعم اللثة، وتقي من ظهور جروحها ونزفها، كما حتافظ على بناء أنسجة  ّ

ّالسن، إذ إن خاليا طبقة امليناء تنتظم بشكل أعمدة، تضعف وتتكسر إن كانت حركة  ّ ّ
ً، مما يفقد السن متانته الطبيعية تدرجييا، (ْأي غري عرضية) ّلتنظيف بالسواك أو الفرشاة أفقيةا ّ ّ ّ

  .)١(وجيعل سطحه خشن امللمس، وأكثر عرضة للتآكل والكسر والنخر

  

                                                           

 شبكة – حذيفة أمحد اخلراط . د– من اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية  سنن الفطرة منوذجا ) ١(

 –األلوكة 

١٦/١/٢٠١٢:. 

RIswS٥u٤ixzz#/٠/٣٧٥٦١/competitions_publications/net.alukah.www://http
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  .سنن الفطرة: ثانيا

 إعفاء اللحية

َاللحية هي شعر اخلدين والذقن، واجلمع ّحلى بكسر الالم وضمها: ّ ً.  
َت األحاديث، بني فضيليت ختفيفوقد مجع - - قوله : الشارب وإعفاء اللحية، ومن ذلكْ

َانـهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى " : ِّ ُ ْ ََ َ ِ
َ َّ ُ َ  ،)٢( " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " :، وقوله)١( "ْ

   .)٣(وهو من سنن الفطرة
شمس املباشرة،  خارج املنزل، إىل تأثري موجات أشعة ال يتعرضجلد الرجلمن املعلوم أن 

ّوإىل تيارات الرياح الباردة واحلارة، وهلذا تأثري سليب يف صحة ألياف اجللد ّّ ّ 

 Skin fibers ّيف الوجه، إذ يقود ختر�ا إىل ظهور التجاعيد بصورة باكرة،  والكوالجني
ّولشعر اللحية دوره اهلام يف التقليل من هجوم األشعة الشمسية الضارة تلك، والتخفيف من  ّ

ّأثري حدة الرياح يف جلد الوجه، مما يكفل سالمته، وخلوه مما قد يعرتيه من أضرار الحقةت ّّ ّ.  

ّوقد أثبت الطب احلديث أيضا، وجود عالقة مباشرة بني التعرض املستمر ألشعة الشمس  ّ ّ ً ّ
من جهة، وظهور سرطان اجللد من جهة أخرى، ويسهم شعر اللحية هنا، يف وقاية اجللد من 

ّسلبية كتلك، عرب صده للكثري من موجات أشعة الشمس الضارةتأثريات  ّ ّ. 

ّومن مضار حلق اللحية، ما حيدث أثناء استخدام آلة احلالقة احلادة، من �يج اجللد وخترب   ّ ّ ّ
ّروح الصغرية، مما يؤدي إىل تآكل طبقة اجللد اخلارجية، وما ّأنسجته السطحية، وظهور اجل

وتصبح طبقات اجللد العميقة  ،يتبعه من فتح منافذ العدوى أمام غزو األحياء ا�هرية الدقيقة

مكشوفة، وأكثر عرضة لإلصابة مبا تسببه تلك اجلراثيم والفريوسات والفطريات من أمراض 
  .جلدية خمتلفة

ّد طبية أخرى يف توفري شعر اللحية، ما نراه من عملها يف تدفئة جلد الوجه ّومما ثبت من فوائ
، Facial Nerve ّيف فصل الشتاء، وهو عامل وقائي يسهم يف محاية العصب الوجهي

                                                           

   ) ٥٨٩٣: ( رقمب إعفاء اللحى/ ك اللباس /   رواه البخاري ) ١(

   ) ٢٥٩: (ب خصال الفطرة  رقم/ ك الطهارة  /   رواه مسلم ) ٢(

ملنصور بن يونس بن صالح الدين  دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات ) ٣(

 - هـ ١٤١٤األوىل، : الطبعة -عامل الكتب: الناشر -١/٣٥٠ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى 

ُالفقه اإلسالمي وأدلته  أ، م١٩٩٣ َُُّ ُّ ْ ّوهبة بن مصطفى الزحيلي. د. ِ
ِ
ْ َ َُّ ْ  -دار الفكر : الناشر - ١/٤٦٠ َ

  .ق دمش–َّسورية 



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٩٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ّمن التعرض املباشر لتيارات اهلواء الباردة، وبالتايل وقايته من حدوث بعض حاالت 
  .)١(الشلل

  

 ّقص الشارب

  .َشوارب: َبت على الشفة العليا من الشعر، ومجعهالشارب هو ما ين
ّوقد ورد يف احلث على قص الشارب وتعهده بالعناية، أحاديث عديدة، منها قوله صلى اهللا  ّ ّ ّ

ْخالفوا املشركني، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" : ّعليه وسلم ّ  وهو أيضا من سنن ،)٢( "ّ

  .)٣(الفطرة 
ُ العديد من اجلوانب الصحية اليت تظهر ما هلا من مزايا ّتبدو لنا بدراسة سنة قص الشارب، ُ

وحسنات، إذ تستقر أعداد كبرية من البكرتيا وغريها من األحياء الدقيقة املتطفلة، يف خاليا 

ّشعر الشارب الطويل، الذي حييط بفتحة الفم، وهذا يعين بالضرورة أن تلك الكائنات، 
ّعام والشراب، اليت تؤمن بقاياها ضمن نسيج َُستدخل الفم مع ما يدخله من جزيئات الط

ّالشارب، بيئة مناسبة تتكاثر خالهلا األحياء ا�هرية، مسببة الكثري من األمراض االلتهابية ّ ّ.  

ّفإن وجود شعر الشارب إىل األسفل من األنف، جيعله عرضة ملا خيرج منه  من جهة أخرى،
ًضا، ما يصله من رذاذ اللعاب املتطاير، من سوائل ومفرزات، ويزيد من رطوبة ذلك الوسط أي

 .ّوهي عوامل تزيد من األجواء والظروف املناسبة، لنمو األحياء الدقيقة وتكاثرها

  

                                                           

 شبكة –حذيفة أمحد اخلراط .  د– من اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية  سنن الفطرة منوذجا ) ١(

–األلوكة 

١٦/١/٢٠١٢:. 

ix#/٠/٣٧٥٦١/competitions_publications/net.alukah.www://http

RIswSX٥u٤zz  

  ).٢٥٩: (ب خصال الفطرة  رقم/ ك الطهارة  /   رواه مسلم ) ٢(  

ن بن إدريس البهوتى ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حس كشاف القناع عن منت اإلقناع ) ٣(  

ابن ضويان، إبراهيم : املؤلف منار السبيل يف شرح الدليل، دار الكتب العلمية: الناشر ٢/٩٦احلنبلى 

السابعة : الطبعة - املكتب اإلسالمي: الناشر -زهري الشاويش: احملقق - ١/٢٢ بن حممد بن سامل

  م١٩٨٩- هـ١٤٠٩



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٩٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ّسيصبح شعر الشارب الطويل بؤرة فاسدة، ترتع فيها املخلوقات احلية ا�هرية  وبناء عليه، ّ
ْراض، اليت وقت تعليمات وتتكاثر، من غري رادع أو مانع، يقف حيال ما تسببه من األم َ َ
ّالشارع احلكيم أجسامنا منها، حني أمرت بقص الشارب وإ�اكه ْ)١(..  

ّقص األظافر  

  .)٢( تقصريها، وتشذيبها: تقليم االظفار والشجر
ّومما شجع على تقليم األظا َْالفطرة مخس، أو " : فر من األحاديث قوله عليه الصالة والسالمّ ٌ َْ َُْ

ِ

ِمخس من الفطرة
َْ

ِ
َ
ِ

ٌ ُاخلتان، واالستحداد، ونـتف اإلبط، وتـقليم : َْ
ِ ْ َ ََْ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ْ ِْ ُ ُ َ ْ ُ ِاألظفار، وقص الشاربَ ِ َِّ َُّ َ َ َْ)"٣(.  

ما يطول من األظافر، اد تكاثر اجلراثيم وغريها من األحياء الدقيقة، على يزدوقد ثبت علميا ا
ّوهو تناسب طردي، فكلما زاد طول الظفر، ازدهر منو تلك الكائنات، وزاد تراكمها ضمن  ُ ّ ّ

  .نسيجه وخالياه

ّوحتمل األظافر الطويلة اجلراثيم والفطور، باجتاه الفم أثناء عملية األكل، وهذا يعين دخوهلا  َ ُ
ّمما حيمل بني طياته خطر ظهور العديد ّإىل جتويف الفم، ووصوهلا منه إىل اجلهاز اهلضمي،  ّ

  .من األمراض االلتهابية

ْوكثريا ما تـظهر اجليوب الظفرية َ ً Nail pocket  يف �ايات األنامل، حتت نسيج الظفر
ّالطويل، وهي أمكنة ترتاكم �ا األوساخ واجلراثيم ومسببات العدوى، مثل بيض الطفيليات،  ّ

ّومفرزات الغدد العرقية والدهنية ً، وتصبح هذه الثنيات مرتعا خصبا لنمو املستعمرات ّ ً
ًاجلرثومية، ويغدو الظفر بذلك مصدرا لألذى والعدوى يف الكثري من األمراض، كاإلصابة  ْ

  والتهاب األمعاء Dysentery بالديدان املعوية والزحار

ّوتوضح الدراسات الطبية املقارنة، كثرة ما يصيب األظافر الطويلة من أمراض، مق ارنة مع ما ّ

، الذي يظهر الظفر Onchogryphosis داء زيادة مساكة الظفر: ّقـلم منها، ومن ذلك
ّفيه مشوها وشديد السماكة، مما يعرضه لسهولة الكسر، نتيجة أي رض يصاب به ّ ّ ً ّ.  

                                                           

غائب عبدالعزيز . د.  سنن الفطرة من منظور طيب) ١(

https://www.youtube.com/watch?v=qgrtDms٤٠Hs  
دار النفائس : الناشر -١٤١ ص  حامد صادق قنييب-حملمد رواس قلعجي  معجم لغة الفقهاء ) ٢(

  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة -للطباعة والنشر والتوزيع

ب خصال / ك الطهارة  /   مسلم ، و)٥٨٨٩: ( رقم–قص الشارب / ك اللباس / رواه البخاري  ) ٣(

  ).٢٥٧: (الفطرة  رقم



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٩٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

تساقط  ،وداءOnychia التهاب األظافر :ومن األمراض األخرى يف هذا ا�ال

ْفصل الظفر من سريره، أو ينكسر جزء منه فيتساقط ، وفيه ينOncholysis األظافر
ّالحقا، ويكثر حدوث ذلك يف االلتهابات الفطرية، اليت تنتج عن تكاثر الفطريات حتت  ً

  .نسيج الظفر الطويل

ّكما تنقل األظافر الطويلة الكثري من األمراض أثناء مصافحة صاحبها لآلخرين، وهذا مما  َ ُ
ُفال مكان لضرر وال لضرار يف اإلسالم، ويلحق الظفر الطويل ًيرفضه الشارع مجلة وتفصيال، 

ّأيضا، األذى باألنسجة األخرى، بسبب �ايته احلادة واملدببة، وحيدث ذلك أثناء حك اجللد  ّ ً
ّأو العني مثال، مما قد ينتج عنه جرح تلك األعضاء و خدشها ً.) ١(.  

 :نتف اإلبط

ّد العرقية، اليت تنتج مواد ذات رائحة مميزة ومنفرة، يرتافق منو شعر اإلبط، مع زيادة نشاط الغد ّ ّ َ
ّمتتزج مع سائل العرق املفرز، وخباصة إذا تراكمت يف املنطقة ذرات األوساخ والغبار ْ ّ َ.  

ُووفقا ملا أثبتته الدراسات الطبية احلديثة، فإن املواظبة على نتف شعر اإلبط يضعف إفراز  َ ّ ًّ ْ
ّالغدد العرقية والدهنية، ويض ّعف أيضا منو الشعر مع مرور الوقت، كما ختفف عملية النتف ّ ّ ّ ً

ّكثريا مما يصدر عن اإلبط من رائحة كريهة، وحيد كذلك من إصابته باألمراض اجللدية،  ّ ّ ً
 Sweat gland disorders َوالتهاب الغدد العرقية Tinea ّكالسعفة الفطرية

  .Hair folliculitis .َوالتهاب اجلريبات الشعرية 

ٌيف إزالة شعر اإلبط أيضا وقاية من منو القمل وغريه من احلشرات املتطفلة، ومـنع لتكاثرها و ْ َ ّ ّ ً َ
ّفيه، إذ تفضل تلك األحياء االستقرار يف بيئة غنية بالشعر الكثيف َ ّ.  

ّوقد أثبتت الدراسات احلديثة، أن كل سنتيمرت مربع من اجللد الطبيعي املكشوف، تنمو فيه  ّ ّ ّ ْ
ون جرثومة، وترتفع هذه النسبة وتتضاعف مرات عديدة يف جلد اإلبط، حيث أكثر من ملي

ّتتكاثر األحياء ا�هرية يف ثنايا اجللد هناك وحتت جذور الشعر، ولذلك فإن احلرص على 
ّنظافة اإلبط، وإزالة ما ينمو فيه من شعر، يعد اخلطوة الرئيسة ملكافحة منو اجلراثيم  ّ َ

  .والكائنات ا�هرية األخرى
ّوتزيل عملية النتف شعر اإلبط من جذوره، وهي أفضل بكثري من حالقته، إذ إن احلالقة َ َ ّ    

ّال تضمن وحدها إزالة كل الكائنات ا�هرية، كما هو احلال مع عملية النتف، ومن املالحظ  ّ

                                                           

عبدالعزيز غائب . د.  سنن الفطرة من منظور طيب) ١(

https://www.youtube.com/watch?v=qgrtDms٤٠Hs  



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٩٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ّأن الشعر النامي الحقا بعد عملية النتف يكون رقيقا وناعما، على خالف عملية احللق ا ًّ ً ً ليت ّ

ّجتعل الشعر قاسيا وخشنا، ومن املعروف أيضا أن احلالقة تسبب ختريش جلد اإلبط، وقد  ّ ً ً ً
َُْالفطرة "  :- -، وهذا كله مجعه قول النيب)١(ّ اجللديةّجترحه مسببة له بعض االلتهابات

ِ

ِمخس، أو مخس من الفطرة
َْ

ِ
َ
ِ

ٌ ٌَْ ِاخلتان، واالستحداد، ونـتف اإلبط: ََْْ ِ ِ ِ
ْ ِْ ُ َُْ َ ََ ْ ُ ُّ، وتـقليم األظفار، وقص َ َ َ َ

ِ َ َْ َ ُ
ِ ْ

ِالشارب  ِ َّ" )٢(.  
  

 ما ا  

  . ا ا  ا  ادات ا

  الفرع األول 

  .صالة المريض على أي هيئة حسب طاقته، وعالقته بالطب الوقائي

َّن املعاندين، وإن من املرض بالء من اهللا سبحانه لعباده يثيب عليه الصابرين وينتقم به م

فضل اهللا سبحانه على عباده الصابرين أنه حيتسب هلم مجيع ما حرمهم املرض من القيام به 

ِمما كانوا يعملون يف حال الصحة، ومن ذلك الصالة على هيئا�ا، فمن حرمه املرض من 

ًالقيام والركوع والسجود والقعود يف الصالة، فصار يصلي مضطجعا مثال أو يصلي  ، )٣(ًإمياءً

                                                           

عبد اجلواد الصاوي  .  د– الطب الوقائي من منظور إسالمي ) ١(

http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=arti
cle&lang=A&id=٤٥١٨  

ب خصال / ك الطهارة  /   مسلم ، و)٥٨٨٩: ( رقم–قص الشارب / ك اللباس / رواه البخاري  ) ٢(

  ).٢٥٧: (الفطرة  رقم

َليوسف بن موسى بن حممد، أبو احملاسن مجال الدين امللطي  املعتصر من املختصر من مشكل اآلثار ) ٣(
َ

 حممد حممود بن أمحد بن يب ألية شرح اهلدايةالبنا،  بريوت–عامل الكتب : الناشر -١/٦٥احلنفي 

 - دار الكتب العلمية : الناشر -٢/٦٣٦موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن 

 أليبي البيان يف مذهب اإلمام الشافع،  م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠األوىل، : الطبعة -بريوت، لبنان

 - قاسم حممد النوري: احملقق -٢/١٥٩اليمين الشافعي احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين 

كفاية األخيار يف حل غاية ،  م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١األوىل، : الطبعة -  جدة–دار املنهاج : الناشر

=  بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معلى احلسيين احلصين، تقي الدين أليب اإلختصار



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٩٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

فإن له من الثواب ما كان سيحصل عليه لو هو صلى صالته �يئا�ا املعروفة يف حال 

ما « قال - صلى اهللا عليه وسلم -  فعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه عن النيب ،الصحة

َّأحد من الناس يصاب ببالء يف جسده إال أمر اهللا عز وجل املالئكة الذين حيفظونه فقال َّ ُ ٌ :

  )١(» َتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خري ما كان يف وثاقياك

 صلى اهللا -قال رسول اهللا : وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال. هو املرض: َوالوثاق هنا. 

ًإذا مرض العبد أو سافر كتب له من األجر مثل ما كان يعمل مقيما  «- عليه وسلم  ُ

ًوعلى هذا فإن من ال يستطيع أن يصلي قائما، أو . ودرواه أمحد والبخاري وأبو دا» ًصحيحا

َّكان ينال من الصالة قائما مشقة صلى قاعدا، فإن تعذر عليه السجود على األرض أو شق  َّ ً ً ً

عليه جعله أخفض من الركوع دومنا حاجة ألن يضع وسادة أو خشبة ليسجد عليها، بل 

ُيكفيه يف هذه احلالة اإلمياء وخفض السجود، فإن مل ً يستطيع اجللوس صلى مضطجعا على ُ

ِجنبه األمين ووجهه تلقاء القبلة، فعن جابر رضي اهللا عنه 
َ

 صلى اهللا عليه -أن رسول اهللا «ِ

ً عاد مريضا، فرآه يصلي على وسادة فرمى �ا، فأخذ عودا يصلي عليه، فرمى به -وسلم  ً

ًإن أطقت األرض وإال فأومئ إمياء، واجعل سجودك أخفض : وقال َ   .)٢( » من ركوعكَ

                                                                                                                                                    

 –دار اخلري : الناشر -د بلطجي وحممد وهيب سليمانعلي عبد احلمي: احملقق -١٠٢ص  الشافعي =

لشمس الدين حممد بن أيب العباس  �اية احملتاج إىل شرح املنهاج، ١٩٩٤األوىل، : الطبعة- دمشق

 - ط أخرية : الطبعة -دار الفكر، بريوت: الناشر -١/٤٦٥أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي 

 حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن أليب الكايف يف فقه اإلمام أمحد، م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

دار : الناشر -١/٢٤٢قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي 

   م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤األوىل، : الطبعة -الكتب العلمية

اهللا أمحد بن حممد بن  عبد أليب  مسند اإلمام أمحد بن حنبل).٦٤٨٢: ( حديث رقم– رواه أمحد ) ١(

 -  القاهرة–دار احلديث : الناشر -أمحد حممد شاكر: احملقق -حنبل بن هالل بن أسد الشيباين 

  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦األوىل، : طبعةال

، سنن البيهقي )١٣٠٨٢: ( رقم- ١٢/٢٦٩املعجم الكبري للطرباين .  رواه الطرباين والبيهقي) ٢(

  ).٥٩٠: ( رقم١/٢٢٨



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٩٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

من استطاع  «- صلى اهللا عليه وسلم - قال رسول اهللا :  وعن ابن عمر رضي اهللا عنه قال

ًمنكم أن يسجد فليسجد ومن مل يستطع فال يرفع إىل جبهته شيئا يسجد عليه، ولكن  ْ

  .)١(» ًركوعه وسجوده يومئ إمياء

يقدر عليها مراعاة حلالة ووقاية والواقع أن الشارع رخص للمريض يف الصالة على اهليئة اليت 

  .)٢(له مما قد ينجم عن أفعال الصالة العادية من خماطر عليه

  

   الفرع الثاني

  . حكم إفطار المريض والحامل والمرضع في رمضان، وعالقته بالطب الوقائي

ّراعت الشريعة اإلسالمية أحوال الصائم، وأباحت له الفطر إن خشي على نفسه من توابع 

ّ وكذلك احلامل، إال أن احلكم الرئيسي للحامل هو االستمرار يف الصيام وإمتامه، فإن الصيام، ّ ُ َّ

َكان يف صيامها ضرر عليها أو على اجلنني فإنه يباح هلا الفطر على أن تقضي ما أفطرته من  ُ ٌ

رمضان فور قدر�ا على ذلك، وفيما يأيت بيان مىت جيوز للحامل الفطر يف رمضان، ومىت ال 

ّأن يكون يف صيامها ضرر حمقق عليها أو على جنينها؛ حبيث يؤدي ذلك إىل :  هلا ذلكجيوز ٌ َّ ُ ٌ

ّالتعب واإلرهاق، واإلعياء، أو إصابة جنينها بتشوهات خلقية، ورمبا : ّإحلاق الضرر �ا، مثل ّ َ ّ ّ

ًيؤدي إىل أمور أشد خطرا من ذلك، كوفاة اجلنني،  ّ ّ  

  

  

                                                           

 سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين ل األوسطاملعجم ) ١(

 -عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، طارق بن عوض اهللا بن حممد : احملقق).٧٠٨٩:  رقم-٧/١٣٥

  . القاهر-دار احلرمني : الناشر

 املكتبة – ٢/٤٨٨ )عويضة(أبو إياس حممود بن عبد اللطيف بن حممود  -ة اجلامع ألحكام الصال ) ٢(

  .الشاملة



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٩٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

َار، ويشرع هلا القضاء إذا ما انقضى شهر رمضان ووضعت ويف هذه احلالة ينبغي عليها اإلفط َُ َ

ّ، ودليل ذلك ما روي عن النيب )١(محلها
ِ ّصلى اهللا عليه وسلم- ُ  من حديث أنس بن - ّ

َّأغارت علينا خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ( حيث قال- رضي اهللا عنه- مالك  َُّ
ِ ِ

ُ

ِفأتيت رسول اهللا  َ َّصلى اهللا عليه وسل- ُ َّ فوجدته يتـغدى، فقال-مَُّ َ َ ُادن فكل، فقلت: ُ ُْ ْ ُ إين : ُ

ِادن أحدِّثك عن الصوم أو الصيام: ٌصائم، فقال ِّ ِ ْ َإن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطر : ُ ّ ِ َ

ِالصالة، وعن احلامل  ِ
ُّ الصوم أو الصيام، واهللا لقد قاهلما النيب -ِأو املرضع-ّ

ِ
َ ُصلى اهللا عليه - َّ َّ

ُ أو أحدمها، فيا هلف نفسي أن ال أكون طعمت من طعام النيب صلى اهللا  كليهما- َّوسلم ّ ِّ ِ ُ
ِ َ َ َ َ َ

  .)٢( )َّعليه وسلم

                                                           

لزين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املصري  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(

حملمد بن أمحد بن أيب سهل  املبسوط، الثانية: الطبعة -دار الكتاب اإلسالمي: الناشر -٢/٣٠٧

 ، م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: تاريخ النشر -ريوت ب–دار املعرفة : الناشر -٣/٩٩مشس األئمة السرخسي 

 - ٢/١٥١مد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهللا املالكي حملمنح اجلليل شرح خمتصر خليل

ضوء الشموع شرح ا�موع يف الفقه ، م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: تاريخ النشر - بريوت–دار الفكر : الناشر

دار : الناشر -ود ولد حممد األمني املسوميحممد حمم: احملقق -١/٦٥٦ مد األمري املالكيحمل  املالكي

 -  هـ ١٤٢٦األوىل، : الطبعة -] نواكشوط-موريتانيا [ مكتبة اإلمام مالك -يوسف بن تاشفني 

 -٨/٣٠٢ زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي أليب روضة الطالبني وعمدة املفتني،  م٢٠٠٥

الثالثة، : الطبعة -  عمان- دمشق-وتاملكتب اإلسالمي، بري: الناشر -زهري الشاويش: حتقيق

لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا  الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، م١٩٩١/ هـ ١٤١٢

حاشية البجريمي على ،املطبعة امليمنية: الناشر -٤/٣١٩األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي 

ّلسليمان بن حممد بن عمر البجيـرمي املصر اخلطيب
ِ
َ ْ َ عمدة ، دار الفكر: الناشر -٢/٣٩٨ي الشافعي ُ

 حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي أليب الفقه

 - املكتبة العصرية: الناشر -أمحد حممد عزوز: احملقق - ٤١ص احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي 

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: الطبعة

- ٢/٨٦، سنن الرتمذي )٢٠٣٢٦: ( حديث رقم-٣٣/٤٣٦مسند أمحد . محد، والرتمذي رواه أ) ٢(

  ).٧١٥: (حديث رقم



        
 
  

 

 
 

 
 

٥٩٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 ويقول ابن قدامة يف املغين
ُ

َومجلة ذلك أن احلامل والمرضع إذا خافـتا على أنـفسهما، : ( ُ َ َ
ِ ِ ُِ َُْ ََ ََ َ َ َْ َ َ ََ

ِ
ْ ْ َ َْ َّ ِ ُ

َفـلهما الفطر، وعليهما القضاء ف َُ َ َْ َْ َ َ
ِ َْ ََ ُْ

ِ
ِحسب، ال نـعلم فيه بـني أهل العلم اختالفا؛ ألنـهما مبنزلة ُ ِ ِ ِ َِِ َْ ِ َ ُْ ََّ ً َ َ َْ ِ ْ ْ ِ ْ َ َ ْ َ َ

ِ
ُ ْ َ ُ

ِالمريض اخلائف على نـفسه ِ ِْ َ ََ ِ َْ ِ ِ َ ُوإن خافـتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام . ْ َ ْ ِ ِ
َ َ َ َ َ َُ َ َ َْ ِ ِْ ْ ََ َ ََ ََ َْ َ َ ََ ْ

َمسكني عن كل يـوم، وهذا يـرو َ ُْْ َ َْ َ
ٍ
ْ ِّ ُ َ ٍ ِ ِّى عن ابن عمر، وهو المشهور من مذهب الشافعيِ ُ َ

ِ ِِ َّ ِ َ ُْ َ ْ ُْ َ َ َُ ْ ْ َ َ ِ ْ .(  

ٌإذا مل يكن يف الصيام ضرر على احلامل أو على جنينها فال جيوز هلا الفطر، وتأمث وعلى ذلك  ّ

 احلامل على خشيتإذا مل . إن أفطرت دون أن ختشى على نفسها أو على جنينها منه

ّ جاز هلا الفطر وقطع الصوم، وقضاء ما أفطرت بعد يامّالصنفسها أو على جنينها من 

  .)١(انقضاء شهر رمضان

ّ لمن كان يف صيامه مشقة أو ضرر متحقق أن يفطر يف �ار أباح  إن الشرع :ومجلة القول ُّ َ ٌ ِ

ّرمضان، وقد بني املشرع الكرمي أصناف املسلمني الذين جيوز هلم اإلفطار وفق الضرورة اليت  ِّ
ُ

َّ

ّمن كان كبريا يف السن ويعجز : الشيخ الكبري: ّمعها اإلفطار، وهم على النحو اآليتيقتضي  ً َ

ّعن إمتام الصيام؛ لضعف يف بنيته، أو مرض أعجزه عن ذلك، فإنه يباح له اإلفطار باتفاق  ُّ ٍ ٍ ّ

َالفقهاء، وترتتب عليه الكفارة دون القضاء، ويرى املالكية أنه يندب له إخراج الفدية ال  ُ ّ ّ على ّّ

َوما  :  يف كتابه العزيز- سبحانه وتعاىل-ّسبيل الوجوب، واستدلوا على ذلك بقول اهللا  َ

ٍجعل عليكم يف الدِّين من حرج َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ْ ُ ََْ َ َ)وبقول اهللا تعاىل)٢ ، :  ُوعلى الذين يطيقونه فدية طعام ََ ٌََ ُْ ِ ِ

َُ ُ ِ
َ

َّ َ َ

ٍمسكني  ِ ِ
َُّ فمن تطوع خيـرا فـهو خيـر له*ْ ٌ ْ َ ْ ََ ُ َ َّ ًَ َ َ َ ْ وأن تصوموا خيـر لكم * َ ٌُ َّ ْ َ ُ ُ َ ْ إن كنتم *ََ ُ ُ ِ

                                                           

أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي  -  املغين البن قدامة ) ١(

مكتبة : ناشرال -٣/١٤٩ )هـ٦٢٠: املتوىف(مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي 

  .القاهرة

  /com.http://mawdoo٣حكم إفطار الصائم  :       وانظر

  .من سورة احلج: ٧٨  من اآلية ) ٢(



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٠٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

َتـعلمون ُ َْ َ)ّاملريض الذي أصابه مرض ال يتوقع األطباء : ُاملريض الذي ال يرجى شفاؤهف )١ ّ ٌ

ًشفاءه منه، عادة يكون حكمه كالشيخ الكبري العاجز؛ فيجوز له اإلفطار يف رمضان؛ وذلك 

ّيف حال حتقق املشقة بسبب الصيام، وعليه ّ أن خيرج الفدية لقاء ما أفطر من األيام دون ّ ِ ُ

  .)٢(القضاء

فالظاهر أن الشريعة اإلسالمية حفظها اهللا راعت الصحة العامة، ومنعت كل ما يؤدي إىل 

، فريخص الشارع يف تركها فوا�ا أو اإلخالل �ا، حىت ولو كان من العبادات املأمور �ا

عن ممارسة العبادات  قاية هلم مما قد ينتج مراعاة للمكلفني وحمافظة على صحتهم؛ وو

  .والتكليفات الشرعية

   الفرع الثالث

  .حلق رأس المحرم المريض استفراغا لألبخرة والهوام المؤذية، وعالقته بالطب الوقائي

شرع اهللا عز وجل احللق أو التقصري بعد اكتمال أعمال العمرة؛ ليتحلل به احملرم من إحرامه، 

وشرعه اهللا بعد غالب أعمال احلج؛ ليتحلل به .ًظورا عليه من قبل إحرامهوحيل له ما كان حم

احملرم من إحرامه باحلج، وإمنا عجل به قبل االنتهاء من أعمال احلج خشية الوقوع يف 

حمظورات اإلحرام إذا طال به أمد املنع، وفيه إشعار بتسليم الرقاب لرب العباد بعد حالوة 

  .الطاعة

ً يف حلق الشعر لآلية، سواء كان احللق لشعر الرأس أو لغريه - التخيريعلى –وجتب الفدية 

   .)٣(من شعر البدن، والبعض يقول إن الفدية جتب حبلق شعرتني أو ثالث أو أربع أو مخس

                                                           

  .من سورة البقرة: ١٨٤  اآلية ) ١(

  /com.http://mawdoo٣حكم إفطار الصائم  :   انظر) ٢(

: احملقق -٢/٤٣٠ قد الشيباين عبد اهللا حممد بن احلسن بن فرأليب األصل املعروف باملبسوط:   انظر) ٣(

ألبو بكر بن علي ة اجلوهرة النري،  كراتشي–إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية : الناشر -األفغاين أبو الوفا

ّبن حممد احلدادي العبادي الزبيدي اليمين احلنفي 
ِ = : الطبعة -املطبعة اخلريية: الناشر -١/١٥٢َِّ



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٠١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ولكن الظاهر أنه ال جتب الفدية إال إذا حلق الشخص ما به إماطة األذى، وحصل له به 

 .الرتفه

الرأس أو اليد ألجل مداواة جرح أو خياطته ال توجب وعلى ذلك فحلق جزء من شعر 

  .)١(ًالفدية بناء على هذا الرتجيح

وهذا األمر يدل على جواز حلق املريض شعره يف احلج وقاية له وصيانة له من األمراض، 

وهذا كما كررنا انطالقا من حرص الشارع يف أحكامه على السياج احلديدي الذي حيفظ به 

  . األمراض واألسقامالنفس واألبدان من

                                                                                                                                                    

لعبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو  ملتقى األحبرجممع األ�ر يف شرح ، هـ١٣٢٢ األوىل،=

فقه العبادات على ، دار إحياء الرتاث العريب: الناشر -١/٢٦٤يعرف بداماد أفندي ، بشيخي زاده

 - . سوريا-مطبعة اإلنشاء، دمشق : الناشر - ١/٣٧٠ ّاحلاجة كوكب عبيد: املؤلف املذهب املالكي

لعبد امللك بن عبد اهللا بن  �اية املطلب يف دراية املذهب،  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األوىل : الطبعة

عبد / د. حققه أ -٤/٢٣٠يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني 

يف (حبر املذهب ، م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األوىل، : الطبعة -دار املنهاج: الناشر - ّالعظيم حممود الديب

طارق فتحي : احملقق -٤/٧٩ياين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل للرو )فروع املذهب الشافعي

حملمد  موسوعة الفقه اإلسالمي.  م٢٠٠٩األوىل، : الطبعة - دار الكتب العلمية: الناشر - السيد

هـ  ١٤٣٠األوىل، : الطبعة-  بيت األفكار الدولية: الناشر -٣/٣١٢ بن إبراهيم بن عبد اهللا التوجيري

  .م٢٠٠٩ -

فقه حج املريض عبدالسالم حممد الشويعر  :   انظر )١(

http://www.saaid.net/mktarat/hajj/١٦٣.htm  



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٠٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ا ام:  

 ا  ا ا اواجا ، ت اروا 

ا .  

 ، يرى أن قد نظمت األحكام املتعلقة باألسرة– حفظها اهللا –الناظر يف الشريعة اإلسالمية 

ذه العالقة الوثيقة اليت جعلها وهو املعروف فقهيا باسم أحكام النكاح، والضوابط الشرعية هل

الشارع ميثاقا غليظا، بل بلغ األمر إىل عناية الشارع بكل تفاصيل هذه العالقة وجزئيا�ا، بل 

وحرم الشارع العالقات خارج هذه العالقة، وسوف ينتظم الكالم يف هذا املبحث يف 

 -:مطلبني

  . الزواجيف األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي :طلب األولامل

  . األمور املرتتبة على الزواجيف األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي :طلب الثاينامل

  

ولاا   

 ا  ا ا ا واجا .  

  فرع األولال

  .نسلال ضعف من وقاية الزواج في التغريب

يح، ولكن أقوال العلماء يف هذه ريب يف الزواج مل يثبت فيه حديث صح أن التغاألصل

 املسألة نابعة من املشاهدة ال غري، وكل ما ورد يف هذا الشأن من أحاديث مردود بفعله 

  .يف زواجه للسيدة فاطمة من ابن عمه علي بن أيب طالب 

خيتار و " :واملشاهدة قاضية بأن التغريب يف الزواج أجنب للولد، ويف هذا يقول ابن قدامة

 انكحوا الغرائب كي ال : اغرتبوا ال تضووا يعين:وهلذا يقال، فإن ولدها أجنب ، األجنبية 

وألنه ال تؤمن العداوة ؛ وبنات العم أصرب ،  الغرائب أجنب : وقال بعضهم،تضعف أوالدكم



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٠٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

فإذا كان يف قرابته أفضى إىل قطيعة الرحم املأمور ، وإفضاؤه إىل الطالق ، يف النكاح 

  .)١(" بصلتها

ع املشاهد أن التغريب يف اختيار الزوج له أثره البالغ يف قوة النسل وسالمة صحته، والواق

وقوته العقلية والنفسية؛ لذا كان العرب يتواصون بالتغريب واختيار األجنب واألسر الكرمية كي 

ختريوا لنطفكم، وانكحوا األكفاء، وأنكحوا : " خيرج النسل جنيبا فطنا زكيا، ومنه احلديث

  . "إليهم

  الفرع الثاني

  .إجراء الفحص الطبي قبل الزواج

ّهو عدد من الفحوصات املختلفة اليت يقوم �ا املقبلون على الزواج وذلك للتأكد من خلو  ٌ

ّالزوجني من أي نوع من األمراض الوراثية كفقر الدم املنجلي، والثالسيميا، وفريوس سي ويب،  ٍ

األمراض من كال الزوجني إىل أبنائهما يف ّومرض اإليدز، وتبيان احتمالية انتقال هذه 

ّاملستقبل، أو انتقاهلا من أحد الزوجني إىل اآلخر، وبيان احللول املوجودة لدى الزوجني للحد 

من هذه املخاطر، وجيد العديد من الناس أنفسهم خائفني أو غري مرتاحني للخضوع هلذه 

ًالفحوصات، إال أن اخلضوع هلا يعد أمرا ضروريا وذ ًّ ّ لك أل�ا تساعد على راحة الزوجني ّ

ّويعد الفحص الطيب قبل الزواج واحدا من أهم اإلجراءات اليت جيب على . لباقي العمر ً ّ

ّاجلميع اتباعها قبل اإلقبال على الزواج؛ إذ إنه يساعد على احلد من األمراض املتفشية يف  ّ

ّا أن العديد من هذه األوبئة ال ٍا�تمع بشكل عام واحلد من األوبئة املنتشرة يف العامل، فبم

ّمتتلك عالجا يف الوقت احلايل كاإليدز وفريوس سي، فإن السبيل الوحيد للقضاء عليها هو  ً

ّوإن إصابة األوالد يف املستقبل بأحد هذه األمراض . ّاحلد من انتشارها يف األساس

                                                           

  .٧/١٠٩   املغين البن قدامة  ) ١(

  



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٠٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ٍكالثالسيميا أو غريها يتطلب من األسرة والدولة مصاريف رعاية عالية ٍ ٍ جدا مع احتمالية ّ ً

ّضئيلة بالشفاء من هذا املرض، هذا وباإلضافة إىل الشاغر الذي سيشغله هؤالء املصابون يف  ٍ

ّاملستشفيات وكميات الدم اليت سيحتاجو�ا أثناء العالج من هذه األمراض، واليت من  ّ

واج من ويعد الفحص الطيب قبل الز.)١( .ٍاملمكن استعماهلا ألغراض أخرى وملرضى آخرين

أهم ما مينع بإذن اهللا انشار وانتقال بعض األمراض اليت قد تكون موجودة بالفعل عند أحد 

 وهذا من املصاحل املرسلة اليت تتيح لإلمام إجبار املقبلني على الزواج على ،املقبلني على الزواج

 .إجرائه

  

  الفرع الثالث

  . في دبرها الحائض أو النفساء أو الرجل زوجته إتيان

وقد نص القرآن الكرمي .م اهللا عز وجل على الرجال وطء زوجا�م يف الفرج يف زمن احليضّحر

َ ويسألونك عن المحيض قل هو  : وهي كون احمليض أذى قال تعاىل،ّعلى علة التحرمي ُْ ُ ِ ِ
َ ْ َْ ِ َ َ َ َ َ

ِأذى فاعتزلوا النساء يف المحيض  ِ
َ ْ

ِ
َ َ ِّ ُِ َْ َ ً َلنا عن شيء  والدراسات العلمية يف هذا ا�ال كشفت 

من األذى الذي أشارت إليه اآلية الكرمية ولكنهم مل يصلوا إىل التعرف على مجيع األذى 

 .)٢(الذي عناه النص القرآين

                                                           

  .٣mawdoo://http.com   الفحص الطيب قبل الزواج  ) ١(

  

 الوليد حممد بن أمحد بن يب ألالتعليل ملسائل املستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه و:    انظر) ٢(

 –دار الغرب اإلسالمي، بريوت : الناشر -د حممد حجي وآخرون: حققه -١/١٢٣رشد القرطيب 

 عبد اهللا حممد بن علي بن عمر أليب شرح التلقني،   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة -لبنان

ِالتميمي املازري املالكي  ّمساحة الشيخ حممد املختار السالمي: حملققا -١/٣٢٩َّ دار الغرب : الناشر -َّ

عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس  لشافعي أيبم لاأل،  م٢٠٠٨الطبعة األوىل، : الطبعة -ِاإلسالمي

= دار : الناشر -١/٧٦بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٠٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

جيب االمتناع عن مجاع املرأة احلائض ألن مجاعها يؤدي  " :يقول الدكتور حميي الدين العليب

 ،ّ وسهلة التمزق وسريعة العطب ألن عروق الرحم تكون حمتقنة،إىل اشتداد النزف الطمثي

 وتصبح إمكانية حدوث االلتهابات كبرية مما يؤدي إىل ،كما أن جدار املهبل سهل اخلدش

التهاب الرحم أو حيدث التهاب يف عضو الرجل بسبب اخلدوش اليت حتصل أثناء عملية 

 وجود ً كما أن مجاع احلائض يسبب امشئزازا لدى الرجل وزوجه على السواء بسبب،اجلماع

 )يالربود اجلنس( مما قد يكون له تأثري على الرجل فيصاب بالعنة ،الدم ورائحته

ويرى الدكتور البار أن األذى ال يقتصر على ما ذكره من منو امليكروبات يف الرحم واملهبل 

 : ولكن يتعداه إىل أشياء أخرى هي،الذي يصعب عالجه

 مما قد يؤدي إىل العقم أو إىل احلمل خارج ،امتداد االلتهابات إىل قنايت الرحم فتسدها  -١

 . وهو أخطر أنواع احلمل على اإلطالق،الرحم

 وأمراض اجلهاز البويل ، فاملثانة فاحلالبني فالكلى،امتداد االلتهاب إىل قناة جمرى البول -٢

 .خطرية ومزمنة

 .ازدياد امليكروبات يف دم احليض وخاصة ميكروب السيالن  -٣

 فإن حدث فإنه ،كذلك تكون يف حالة جسمية ونفسية ال تسمح هلا باجلماعواملرأة احلائض 

 : ويصاحبه آالالم وأوجاع أثناء احليض ـ يقول الدكتور البار ـً،يؤذيها أذى شديدا

 وأكثر النساء يصنب بآالم ،يصاحب احليض آالم ختتلف يف شد�ا من امرأة إىل أخرى -١

 تكون آالمهن فوق االحتمال مما يستدعي  وبعض النساء،يف الظهر ويف أسفل البطن

 .استعمال األدوية واملسكنات

                                                                                                                                                    

ِشرح مشكل الوسيط، م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر - بريوت–املعرفة = ِ ِ
َ ُ لعثمان بن عبد الرمحن،  َ

 - عبد املنعم خليفة أمحد بالل. د: احملقق -١/٢٦٠أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح 

 - هـ ١٤٣٢األوىل، : الطبعة -دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية: الناشر

دار العاصمة، : الناشر -١/٨٠ لصاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان امللخص الفقهي،  م٢٠١١

  .هـ١٤٢٣األوىل، : الطبعة -الرياض، اململكة العربية السعودية



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٠٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

كما ..تصاب كثري من النساء حبالة من الكآبة والضيق أثناء احليض وخاصة عند بدايته -٢

 .أن حالتها العقلية والفكرية تكون يف أدىن مستوى هلا أثناء احليض

 وتكون آالالم مربحة ،تصاب بعض النساء بالصداع النصفى قرب بداية احليض -٣

 .وتصحبها زغللة يف الرؤية وقيء

ً بل إن كثريا من النساء يكن عازفات متاما عن اجلماع ،تقل الرغبة اجلنسية لدى املرأة  -٤ ً

 فاجلماع يف هذه اآلونة ،ة بأكملها يف حالة شبه مرضيةي وتكون األجهزة التناسل.أثناء احليض

 . على العكس يؤدي إىل الكثري من األذى بل،ًليس طبيعيا وال يؤدي أي وظيفة

 ومع اخنفاض درجة احلرارة ،تنخفض درجة حرارة املرأة أثناء احليض درجة مئوية كاملة  -٥

 .يبطئ النبض وينخفض ضغط الدم فيسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل

نتقل إىل  وإمنا ي، األذى ال يقتصر على احلائض يف وطئها:ًويذكر الدكتور البار أيضا أن

ًالرجل الذي وطئها أيضا مما قد يسبب له التهابات يف اجلهاز التناسلي الذي قد يسبب 

 كما أن اآلالم املربحة اليت يعانيها املريض من هذه االلتهابات .ًعقما نتيجة هذه االلتهابات

إىل غري ذلك من املضار الكثرية واليت مل  تفوق ما قد ينتج عن ذلك االلتهاب من عقم

قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف ( :ّ وإمنا عرب عنها اهللا عز وجل بقوله،شف عنها اآلنيك

 وأذى للزوج ، أذى للزوجة)أذى( فوصفه تعاىل له بأنه ) وال تقربوهن حىت يطهرن،احمليض

 .وغري ذلك من مضار كثرية اهللا أعلم �ا

 بل ألسباب .ل الدم فقطّو�ذا يتبني أنه ليس املنع من وطء الزوجة يف زمن احليض من أج

كما أن على املسلم أن ميتثل أمر اهللا عز وجل فإنه هو اخلالق وهو أعلم  كثرية سبق ذكرها

ّ فحىت لو مل يتبني  فاعتزلوا النساء يف احمليض  وهو القائل ،مبا يصلح العباد وما يضرهم



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٠٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

الرجل مجاع أهله ّللشخص احلكمة من ذلك فإن عليه أن يسلم ألمر اهللا الذي أمر أن يرتك 

 .)١(يف هذه الفرتة

اما   

 ا  ا ا ا   ت ارا 

ا.  

  الفرع األول 

  .والسحاقتحريم العالقات الجنسية غير المشروعة كالزنا واللواط  

 سواء  والسحاق)٣(واللواط )٢( يف حترمي الزناالواجب على املؤمن أن ميتثل حكم اهللا تعاىل

 ، مع تسلميه بأن اهللا تعاىل مل يشرع هذا احلكم إال حلكم عظيمة،عرف احلكمة أم مل يعرفها

  . وتدفع عنهم الشرور واملفاسد،حتقق املصلحة واخلري للناس

ِإمنا كان قـول المؤمنني إذا دعوا إىل الله ورسوله :قال اهللا تعاىل ِ ِ ِِ
ُ ََ َُّ َ ِ ِ ُِ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ ليحكم بـيـنـهم أن يـقولوا ََّ َُ َ َْ َ ْ ُ َ ْ َْ ُ ِ

                                                           

 حممد صاحل املنجد – احلكمة من حترمي إتيان الزوجة يف حال احليض والنفاس   ) ١(

٤٣٠٢٨/ar/info.islamqa://ttpsh ،  

 -٣/١٣٦لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن جنيم احلنفي  النهر الفائق شرح كنز الدقائق:    انظر) ٢(

ُإرشاد ، م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األوىل، : الطبعة -دار الكتب العلمية: الناشر أمحد عزو عناية: احملقق َ ْ
ِالسالك إىل َأشرف املسالك يف فقه ِ ِ ِ ِ

َ ََ
ِ

َ ِ اإلمام مالَّ
َ َ

لعبد الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي، أبو زيد ك ِ

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب : الناشر -١١٣ص أو أبو حممد، شهاب الدين املالكي 

ملرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد  دليل الطالب لنيل املطالب، الثالثة: الطبعة -وأوالده، مصر

دار طيبة للنشر : الناشر -أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب: احملقق -٣١٢نبلى الكرمى املقدسي احل

  م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥األوىل، : الطبعة -والتوزيع، الرياض

   وقع اخلالف يف إقامة احلد على اللوطي، فذهب احلنفية إىل القول بتعزيره فقط، وخالفهم ) ٣(

 حممد علي بن أمحد بن أليب لى باآلثار احمل، ١٢/٦٦، الذخرية ٢/٣٤٦اهلداية : انظر. اجلمهور

  . بريوت–دار الفكر : الناشر -١٢/٣٩١سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٠٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ُمسعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون
ِ ْ ُ َ َْ ُ ُ َ ِ َِ ُ ََ َْ َْ َ  )١(. 

 ، فال مانع من أن يبحث املؤمن عن احلكمة حىت يزداد يقينه بكمال هذه الشريعةومع ذلك

 بأن هذه  وإقناعهم، وليستطيع بذلك جمادلة غري املسلمني،�وأ�ا ـ حقا ـ من عند اهللا تعاىل

  .الشريعة حق

ً حترميا قطعيا،لقد حرم اهللا تعاىل الزنا ً:ثانيا  وأوجب على من ارتكبه عقوبة تقام عليه يف ،ً

 ولكننا ، أل�ا معلومة، ولسنا حباجة إىل ذكر بعض النصوص يف ذلك، وهي احلد،الدنيا

  .نذكر هنا بعض احلكم لتحرمي الزنا

 :َفمن هذه الحكم

ْ من الغرية على العرض،حرمي للفطرة اليت فطر اهللا الناس عليهاموافقة هذا الت -١
ِ

 وبعض ،َْ

 .احليوانات تغار على عرضها

ا ليس من صلبه يف  فمن أباح الزنا فإمنا يبيح إدخال م،املنع من اختالط األنساب  -٢

 وهو  ويعاملهم معاملة احملارم، فيشارك أفراد األسرة يف املرياث وهو ليس منهمأسرته وعائلته

  .ًليس حمرما هلم

 فإذا اختذ الزوج ،ُاحملافظة على األسرة واحلياة العائلية فإن الزنا يفسد البيوت ويدمرها -٣

 . فال شك أن ذلك سيدمر األسرة ويشتتهاً، أو اختذت الزوجة عشيقا،عشيقة

  وال خيفى ما، اليت هي عقوبة ربانية على انتشار تلك الفاحشة،احلماية من األمراض -٤

 واإليدز الذي أفىن ، كالزهري والسيالن،ٍتعانيه كثري من الشعوب اإلباحية من أمراض خطرية

 م بلغ ٢٠٠٦ املوافق ، هجري١٤٢٧ ففي عام ، وما يزال املاليني مصابني به،ماليني الناس

ً مليونا ٣٠١ً مليونا، وحوايل ٢٠ : وقد مات بسببهً، مليونا٤٥ :عدد املصابني �ذا املرض

                                                           

  .من سورة النور: ٥١   اآلية ) ١(



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٠٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 .سباب مرتبطة بذلك املرضنتيجة أل

  . والسبب الرابع للوفاة على مستوى العامل،ويعترب اإليدز السبب الرئيس للوفاة يف أفريقيا

 فأي عاقل يرضى بانتشار هذه األمراض يف ا�تمعات؟

َوعن عبد الله بن عمر رضي اهللا عنهما قال َ َ َ ُ َ َِ ْ ْ
َِّ ِ

ِ قال رسول الله صلى الله عليه:ْ ِ
ََْ ُ َّ َّ ََّ ُ ُ َ وسلمَ

َّ َ َْمل  (:َ

َتظهر الفاحشة يف قـوم قط حىت يـعلنوا �ا َ
ِ ُ

ِ
ْ ُ ََّ ُّ َ ٍَ

ْ ِ ُ َ ََ ِ ْ ْ ْ إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن ،ْ َُ َ َْ َِّ ُ َُْ ْ َ ُ َّ َّْ
ِ ِ

َ َ ِ

ْمضت يف أسالفهم الذين مضوا َ ْ ََ ََ
ِ َِّ

ْ
ِ َ ْ َ    .وقد وقع ما أخرب به الرسول صلى اهللا عليه وسلم.")١() ِ

    رمحه اهللا–لقيم قال ابن ا

وملا كانت مفسدة الزنا من أعظم املفاسد"
َّ

 وهي منافية ملصلحة نظام العامل يف حفظ ،

 وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بني ، وصيانة احلرمات، ومحاية الفروج،األنساب

انت  ك: ويف ذلك خراب العامل، وأمه، وأخته، وبنته، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه،الناس

 ورسوله صلى اهللا عليه ، وهلذا قر�ا اهللا سبحانه �ا يف كتابه،َتلي مفسدة القتل يف الكرب

  .)٢(وسلم يف سننه 

  الفرع الثاني 

  .،وعالقته بالطب الوقائي)العادة السرية( حكم االستمناء 

والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما :حيرم االستمناء لقوله عز وجل

 وأل�ا مباشرة تفضي إىل قطع النسل، فإن فعل ،)٣(  أميا�م، فإ�م غري ملومنيملكت

                                                           

   )٤٠١٩: ( رقم- ٢/١٣٣٢ب العقوبات / ك الفنت / سنن ابن ماجة .    رواه ابن ماجة) ١(

حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  واء الشايف أو الداء والدواءاجلواب الكايف ملن سأل عن الد   ) ٢(

: الطبعة - املغرب–دار املعرفة : الناشر - ١٥٠ ص )هـ٧٥١: املتوىف(مشس الدين ابن قيم اجلوزية 

 الشيخ حممد صاحل املنجد –احلكمة اجلليلة من حترمي الزنا . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األوىل، 

https://islamqa.info/ar/١١٥٤٨٦.  

  .من سورة املؤمنون: ٦، ٥   اآلية  ) ٣(



        
 
  

 

 
 

 
 

٦١٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

عزر ومل حيد؛ أل�ا مباشرة حمرمة من غري إيالج، فأشبهت مباشرة األجنبية فيما دون 

  .)١(الفرج

ّتؤثر العادة السرية بشكل سليب جدا على صحة اإلنسان اجلسدية والعقلية والنفسية، وإذا ما  ّ ّ ّ ًّ ّ ٍ ّ

ّاستمر اإلنسان على ممارستها تؤدي إىل نتائج وخيمة على صاحبها، ومن أبرز أضرار ممارسة  ّ

ًالظما . ّإضاعة وقت اإلنسان من خالل تفكريه الدائم مبمارسة هذه العادة: هذه العادة ّ

ّالدائم إىل ممارستها ؛ حبيث يصبح اإلنسان مدمنا عليها ويصعب عليه التخلص منها ً .

ّالتأثري على العالقة اجلنسية مع الشريك . كرة وتركيز اإلنسان املمارس هلاإضاعة ذهن وذا

ًالتأثري على صحة اإلنسان؛ حبيث يصبح دائم القلق والتعب واإلرهاق نتيجة . اآلخر ّ ّ

عدم . ّمه املتكرر على فعلتهامالزمة اهلم والغم لصاحبها نتيجة ند. ملمارسته هلذه العادة

ّاالستمرار يف ممارستها حىت . ّمتاع مع الشريك يف العالقة الطبيعيةالوصول إىل اللذة واالست

  .)٢(ّالوصول إىل حالة الشذوذ لعدم إشباع رغباته مهما فعل شريكه. ّولو بعد الزواج

                                                           

خمتصر املزين إلمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزين ، ٥/١٠١األم للشافعي :    انظر) ١(

كفاية النبيه يف شرح ، م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر -  بريوت–دار املعرفة : الناشر -٨/٤٢١

 -١٧/١٩٢أبو العباس، جنم الدين، املعروف بابن الرفعة ألمحد بن حممد بن علي األنصاري،  التنبيه

  .٢٠٠٩األوىل، م : الطبعة -دار الكتب العلمية: الناشر -جمدي حممد سرور باسلوم: احملقق

  
  ./com.http://mawdoo٣ كرمي أمحد   –  أضرار العادة السرية ) ٢(



        
 
  

 

 
 

 
 

٦١١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ا ا  

 ا  ا ا ا وا رال اا .  

والتوصيف الصحيح ردة وال واردة إال ووضعت له احلل الناجع، مل ترتك الشريعة اإلسالمية شا

 سواء أكان يف جانب الزراعة ،الذي جيعل األمة يف مأمن وحرز من أي جوائح أو مهلكات
 وهذا كله يصب يف قضية صالح هذه الشريعة لكل زمان ومكان، ،أم الصناعة أم غريمها

البشرية، وسوف يدور الكالم يف هذا املبحث وأ�ا الشريعة اليت اختارها اهللا عز وجل لسعادة 

  :يف املطالب اآلتية
  . األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي يف األعمال الزراعية:املطلب األول

  . األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي يف األعمال الصناعية:املطلب الثاين

  
   ا اول

  .  ال ارا ا ا ا  ا
  الفرع األول 

  .حكم رمى الملوثات فى الماء أو بالقرب من األشجار ونباتات المراعي

تؤدي إىل سعادة  املاء سر وجود األحياء، وهو األساس فيما حيدث على األرض من أنشطة

 واملكان الذي اإلنسان، أو تؤدي إىل شقائه، فاملكان الذي يوجد فيه املاء تزدهر فيه احلياة،
 أمهية املاء - عز وجل -ينعدم فيه املاء تنعدم فيه مظاهر احلياة واألحياء، وقد وضح اخلالق 

َوجعلنا من املآء كل شيء حي أفال حلياة الكائنات على وجه األرض يف قوله تعاىل  ََ ٍّ َ َ
ٍ ِ

َ ََّ ُ
َ َ

ِ
َ َ

َيـؤمنـون ْ ُ
ِ ُْ )سر من أسرار احلياة لكافة  بأن املاء -  عز وجل - ، وهنا تأكيد من اخلالق )١

أن املاء هو املكون اهلام يف تركيب مادة اخللية احلية؛ إذ «الكائنات، وهذا ما أثبته علم اخللية 

من أجسام األحياء الراقية مبا يف % ٧٠من أجسام األحياء الدينا وحنو % ٩٠يكون حنو 

لغذاء أو تطرد ذلك اإلنسان، وأن خاليا اجلسم بدون املاء ال ميكن أن حتصل على ا
  .»الفضالت خارج اجلسم

فاملاء عصب احلياة وأساس بقاء الكائنات واملخلوقات على وجه األرض، وقد شاءت       

ً أن يكون املاء كاهلواء وفرة ورخصا يف كثري من بقاع األرض، - سبحانه وتعاىل - إرادة اهللا 
اء يعتقدون بأن املاء ويف أماكن أخرى جعله عزيز املنال فادح الثمن، ولكن بعض اخلرب

                                                           

  .من سورة األنبياء: ٣٠   اآلية ) ١(



        
 
  

 

 
 

 
 

٦١٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ًالعذب لو وزع بالتساوي بني سكان العامل لكان ذلك كافيا من الناحية النظرية، إال أن 
ًمعظم املاء العذب يأخذ طريقه إىل البحر دون االستفادة منه، كما أن كثريا منه يناله التلوث 

% ١٠تلوث «ن مبختلف أشكاله مما جيعل االستفادة منه حمدودة، وحيث تؤكد الدراسات أ

  من األ�ار املنتشرة يف أحناء

األمر الذي يهدد البيئة املائية  »ً ماليني طن من النفايات سنويا٦.٥العامل والتقاط احمليطات 
 ونتناول عرب السطور القادمة مشكلة - عز وجل- وخيل بأساسها املتوازن الذي وضعه اخلالق 

ح األسس واملبادئ اليت وضعها ديننا تلوث املياه وخطره على الوجود اإلنساين مث نوض

   .اإلسالمي من أجل احلفاظ على هذه النعمة الغالية
وملا كان املاء �ذه األمهية اخلطرية يف إقامة احلياة واحلفاظ على حياة اإلنسان، حرم االعتداء 

، بأي وسيلة من وسائل االعتداء اليت تؤدي إىل تلوثه وفوات طبيعته، ألنه هو املؤدي للحياة

 كما أن تلوث املاء بأي وسيلة يؤدي إىل أمراض ً،فكل ما يؤدي إىل فوا�ا يكون حراما
  .)١(خطرية قد تصل إىل حد الوباء

   الفرع الثاني

  .حكم حرق المخلفات الزراعية وأثره على الصحة العامة بين الفقه والطب
احملافظة علي النظافة  اليت تدعو إيل اإلسالميةالتعاليم  إن واجب ا�تمع ان ينهض بتطبيق

 .كل ما يؤذي ويضر والتجمل ومحاية ا�تمع من

سبب من األسباب، قال اهللا   حتثنا أال نلقي بأنفسنا يف التهلكة ألياإلسالميةإن التعاليم 
 )٢(وال تلقوا بأيديكم إيل التهلكة: تعايل

عنوي أو املادي  بأي صورة من صور الفساد املاألرضالكرمي عن الفساد يف  وينهي القرآن

 تويل سعي يف وإذا وقال سبحانه )٣(وال تعثوا يف األرض مفسدين: تعايل فقال اهللا
 وال : وقال اهللا تعايل)٤(فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال حيب الفساد األرض ليفسد

 )٥( بعد إصالحها ذلكم خري لكم إن كنتم مؤمننياألرض تفسدوا يف

                                                           

-http://www.darululoomة املاء اإلسالم واحلفاظ على بيئ)١(

deoband.com/arabic/magazine/tmp/١٤٠٤١٠٧٨٦٦fix٤sub٨file.htm  
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٦١٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

الذي حيافظ علي بيئته ونظافتها وعدم تركها بل يرعاها وينحي   أنميةاإلسالوتوضح التعاليم 

 .عظيما عند اهللا تعايل يوم القيامة عنها أن له جزاء األذى
لقد رأيت رجال يتقلب يف " : عليه وسلم قال  اهللا عنه عن النيب صلي اهللايهريرة رضعن أيب 

  ."تؤذي املسلمني اجلنة يف شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت

ومعلوم أن حرق خملفات الزراعة من أخطر ما يهدد الصحة، كما أن له أثره البالغ يف تلويث 
الذي يؤثر على صحة البشر، ويؤدي إىل أمراض صدرية وغريها، كما أنه اجلو الذي يؤدي 

  ).١(حرق لثروة جيب استغالهلا يف التنمية االقتصادية 

  
ما ا  

ا ا ل اا  ا  ا .  
  :الفرع األول

  .حظر انتشار األسلحة النووية والكيميائية، وعالقته بالطب الوقائي

الواقع أن انتشار األسلحة النووية هلا ضرره البالغ على الصحة اإلنسانية، وأكرب دليل على 

، واليت اثرت تأثريا مباشرا على يزاكوناجا وشيما ريالضربة النووية اليت تعرضت هلا هذلك 
الصحة اإلنسانية، وكذلك على تكوين الرتبة يف املناطق اليت ضربت فيها، وما زالت هذه 

  .املناطق إىل اليوم تعاين جراء هذه الضربة الذرية

كما أن تسرب هذه اإلشعاعات من املفاعالت يؤثر تأثريا مباشرا على الصحة اإلنسانية، 
ايات النووية واإلشعاعات املنبعثة منها هلا اثرها البالغ على الصحة البشرية، وكذلك دفن النف

 بالصحة العامة أو ا�تمع فهو يناقض مقصود الشارع وعلى ذلك فكل ما يؤدي إىل اإلضرار

 ،أساسا من اخللق؛ إذ ليس التأثري خاصا بالبشر، بل أثره ميتد إىل كل املخلوقات الطبيعية
ؤدي إىل ذلك يناقض مقصد الشارع من اإلنسان، وهي خالفته على وعلى ذلك فكل ما ي

  ). ٢(األرض

                                                           

  ٨  ص اإلسالم ومحاية البيئة  )١(

https://www.google.com.sa/search?safe=strict&q  

  آثار األسلحة النووية على صحة اإلنسان )٢(

https://www.icrc.org/ara/assets/files/٢٠١٣/effects-of-nuclear-

weapons-on-human-health.pdf 

  



        
 
  

 

 
 

 
 

٦١٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

   الفرع الثاين

  . الطبية ومعرفة مدى سالمتهامراقبة  استعمال األدوات 
من املعلوم أن الطب يعتمد على أدوات يتم الكشف �ا، واستعماهلا يف العملية الطبية، 

ودقيقة يف الصناعة، وانضباط مكونا�ا؛ وهذه األدوات البد وأن تكون على درجة عالية 

حيث تتم العملية الطبية يف أكمل صورة، والبد أن تكون صناعتها من مكونات سليمة غري 
أل�ا تستخدم يف أغراض طبية، فإن كانت ملوثة أدت إىل نتائج خطرية يف انتشار ملوثة، 

ل إىل األصحاء، مث يكون األوبئة وانتقال األمراض، وهلم جرا، ينتقل من مريض إىل مث ننتق

  .وباء عاما، نسأل اهللا العافية

  



        
 
  

 

 
 

 
 

٦١٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ا اا:  

 ا  ا ا ا  طا وا وا 

  و 

 وغري ذلك  تتعلق ،كما أن الطب الوقائي متعلق بالطهارة والعبادات واألشياء الصناعية

واأللبسة، وكل هذه األشياء هلا أثرها على الصحة العامة، وأثرها كذلك باألطعمة واألشربة 
على احملافظة على النفوس واألبدان من األمراض واألوبئة، وسوف ينتظم الكالم يف هذا 

 :املبحث يف مطلبني

  .احملرمة واألشربة األطعمة يفاألحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي : ولاأل طلبامل
 حفظ األطعمة واألشربة يفألحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي  ا:ينالثا طلبامل

  .وترشيدمها

استخدام األواين واألدوات  يف األحكام الفقهية املتعلقة بالطب الوقائي :ثالثال طلبامل
  .املنزلية

ا ولا  
  ا  ا ا ا طا وا ا.  

  ول الفرع األ

  . المحرمات من األطعمة واألشربة لذاتها

 عددا من األطعمة واألشربة؛ وذلك ألن مؤثرة تأثريا مباشرا على صحة لقد حرم الشارع
 حرمت : - تعاىل–املكلفني، بل وهي مؤدية إىل تلف األبدان، ومن ذلك امليتة، قال 

معلوم أن هذه األطعمة كلها ، و)١(عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا به 

  .مؤثرة على الصحة
 إمنا اخلمر وامليسر : - تعاىل–وكذلك حرم الشارع عددا من األشربة كاخلمر، قال 

  .)٢( واألنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

مـا ك–مـن املقاصـد الـضرورية؛ ألن العقـل  وهـو ،حفظ العقلومعلوم أن حترمي اخلمر له أثره يف 
 مناط التكليف، والشارع احلكـيم قـصد إىل احملافظـة عليـه؛ ألنـه مـن –هو مقرر عند األصوليني

                                                           

  .من سورة املائدة: ٣   اآلية ) ١(

  .من سورة املائدة: ٩٠   اآلية ) ٢(



        
 
  

 

 
 

 
 

٦١٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 أنعــم �ــا علــى اإلنــسان، وبــه يتميــز اإلنــسان عــن غــريه، فهــو آلــة اإلدراك الــيتأعظــم نعــم اهللا 

والتفكـــري، وهـــو جـــزء مـــن الـــنفس، ومنفعـــة مـــن منافعهـــا  فاالعتـــداء عليـــه اعتـــداء علـــى الـــنفس 
ومــن أجـــل  احملـــافظة علــى العـــقل شـــرع اإلســـالم نوعـــني مــن األحـــكام   علــى منافعهــا،واعتــداء

  ). ١(ًحتقيقا لذلك 

وتتمثل أحكام هذا النوع ىف إجياب ما هو ضروري حلفظ النفس من الطعام والـشراب واللبـاس 
ر  ألن مــا حيفــظ الــنفس مــن العــادات واملعــامالت بطريــق مباشــر حيفــظ العقــل بطريــق غــري مبـــاش

 وتلقــى اهلدايــة اإلهليــة مــن الكتــب ، وتعلــم العلــم،وكــذلك يكــون حفــظ العقــل بــالنظر الــصحيح

  ). ٢( والنظر يف ملكوت اهللا لكى يدرك أسرار اهللا ىف الكون ،السماوية بواسطة الرسل
مبنــع تطــرق اخللــل إىل عقــل املكلــف؛ ألن ذلــك يفــضى  حفــظ العقــل مــن جهــة العــدم ويتحقــق

 ســــواء أكــــان ذلــــك حبــــسب الكــــل أو اجلــــزء  ، وفقــــدان انــــضباطه،فاتهإىل االضــــطراب ىف تــــصر

–ولذلك حرم اإلسالم تعاطى اخلمر، وأقام احلد على شـاربه زجـرا للغـري مـن الوقـوع فيـه  قـال 
ـــــأيـها الــــذين آمنــــوا إمنــــا اخلمــــر والميــــسر واألنــــصاب واألزالم رجــــس مــــن عمــــل    :-تعــــاىل ِي َ َ َ َ ََ ْ َ َ َّ ٌّ ْ ِْ ُ َ ََ ْ ُ ُْ ُ

ِ ْ َْ َِّّ ْ ُ َ
ِ َ

ُالشيطان فاجتنبوه  ُ
َِ ْ َْ ِ َ ّ ) ٣(.   

 وذلـــك ىف ،ومـــن شـــدة اعتنـــاء الـــشريعة حبفـــظ العقـــول حرمـــت قربـــان كـــل مـــسكر قليلـــه وكثـــريه
   .)٤" (ما أسكر كثريه فقليله حرام : " --قوله

 فـإن لعنـة اهللا تلحـق ،وحسما هلذا الباب منعت الشريعة كل السبل املؤدية إليه، وأبعد مـن هـذا

لعــــن اهللا اخلمــــر وشــــار�ا :" - - تــــسهيل تناوهلــــا وتوفريهــــا؛ لــــذا قــــال كــــل مــــن يــــساهم ىف
  ."وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها، وحاملها واحملمولة إليه 

 إذ اخلمــر تــوثر علــى الــصحة عمومــا وعلــى ،والعقــل هــو أكــرب مــؤثر يف حفــظ النفــوس واألبــدان

  .العقل خصوصا

  

                                                           

 .دار اهلدى.  ط– ١٢٥رمضان عبد الودود صـ/ د . التعليل باملصلحة عند األصوليني أ: نظرا)    ١(

  . املرجع السابق: انظر)    ٢(

 . من سورة املائدة: ٩٠من اآلية )    ٣(

مــا  " ––قــال رســول اهللا : هــذا احلــديث رواه أبــو داود وابــن ماجــة عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال)    ٤(

:  رقـم٣/١٥٩٣ب النهى عن املـسكر /ك األشربة /سنن أىب داود : انظر".  حرام أسكر كثريه فقليله

 ). ٣٣٩٣( رقم ٣/١٩٩ب ما اسكر كثريه فقليله حرام / ك األشربة / سنن ابن ماجة ) ٣٦٨١(



        
 
  

 

 
 

 
 

٦١٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  الفرع الثاني 

 .طعمة واألشربة ألمر عارض عليها المحرمات من األ

  .املقصود باألطعمة احملرمة ألمر عارض

هي األطعمة اليت ليست حمرمة يف حد ذا�ا، بل هي مباحة أساسا، لكنها تؤدي إىل حدوث 

مشكلة صحية، كمن يأكل أو يشرب ماحلا، وهو يعاين أساسا من ارتفاع ضغط الدم، 

  واألشياء املاحلة تؤدي إىل 

  . وغري ذلك،ضغط الدماع زيادة ارتف

فهذه األطعمة وما أشبهها حكمها يف حق من تؤدي إىل حدوث مشكلة صحية احلرمة، 

  .مبعىن أنه ال جيوز للمريض تناوهلا؛ أل�ا �اية تؤدي إىل زيادة مرض موجود

واحلق أن هذه األطعمة حرام ال لذا�ا بل ألمر عارض، وهو وجود مرض يزيد بتناول هذه 

  .ملا كان هلا أثر على الصحة أو البدن صارت حمرمة من هذه اجلهةاألطعمة، و

ا ام  

 ا  ا ا ا وا طا  

و.  

  الفرع األول 

  .غذية المتوازنةاألوعدم تناول  ،اإلفراط في الطعام والشرابحكم 

َعن املقد روى الرتمذي يف صحيحه ِْ ْ َام بن معدي كرب قالَ َ َ ِ َ ِ
ْ َ ِ ْ َّمسعت رسول الله ـ صلى الله : ِ َّ ََّ

ِ َِ ُ َ ُ ْ َ

ُعليه وسلم ـ يـقول ُ َ َ
َّ َ َ

ِ
ُما مأل آدمي وعاء شرا من بطن، حبسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه : ََْ ََ ُ َ َ َْ ُْ ََ ْ

ِ
ٌ ُ ُ َ َِ ٍْ ِ

ْ
ِ ِ ٌِّ َ ً َ ِ ٌّ

َفإن كان ال حمالة فـثـلث لطعامه وثـلث لشر َ ُ
ِ ٌِ ٌ َُ َ ُُ ََ

ِ ِ
َ َ ََ َ َ َ ْ ِابه وثـلث لنـفسه ِ ِ َِ َ

ِ ٌ ُُ َ
ِ ") ١(.  

                                                           

 ). ٢٣٨٠: ( حديث رقم– ١/١٨٦سنن الرتمذي . حديث حسن صحيح: رواه الرتمذي، وقال)    ١(



        
 
  

 

 
 

 
 

٦١٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

أشار النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف هذا احلديث إىل عدة حقائق، فقد ويف هذا احلديث 

 وأخرب   .بالوعاء) املشار إليها يف احلديث بالبطن(شبه النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ املعدة 

ونصح باالكتفاء من الطعام . ن أن ملء هذا الوعاء بكثرة األكل شر على اإلنسا  النيب

على قدر االحتياج، وقسم النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حجم املعدة إىل ثالثة أقسام وأخرب 

ّأن أكرب كمية من الطعام والشراب ميكن أن يتناوهلا املرء عند احلاجة امللحة هو مقدار ما ميأل 

ًثلث حجم املعدة خاليا من الطعام وأخرب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أن ترك . ثلثي حجم املعدة

َوالشراب ضروري لنـفس اإلنسان وقد أثبت العلم احلديث هذه احلقائق وأيدها، وتقسيم . َ

ًثـلثني للطعام والشراب، وثـلث للنـفس، مل يذكر سدى يف هذا : حجم املعدة إىل ثالثة أثالث ُ ُ َ َّ ٌ ُ ُُ ُ

  احلديث بل حلكمة بالغة جتلت ووضحت يف هذا الزمان،

ِتعددت مظـاهر اسـتنباط العلمـاء للحكـم الـصحية يف هـذا احلـديث، فقـد أفـرد ابـن القـيم لقد و َ ِ

ًيف الطب النبوي فصال حول هديه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف االحتماء من الـتخم والزيـادة يف 

واألمـراض : (األكل على قدر احلاجـة، والقـانون الـذي ينبغـي مراعاتـه يف األكـل والـشرب فقـال

أفرطـت يف البـدن حـىت أضـرت بأفعالـه الطبيعيـة، : اض ماديـة تكـون عـن زيـادة مـادةأمـر: نوعان

إدخـــال الطعـــام علـــى البـــدن قبـــل هـــضم األول، والزيـــادة يف : وســـببها. وهـــي األمـــراض األكثريـــة

القـــدر الـــذي حيتـــاج إليـــه البـــدن، وتنـــاول األغذيـــة القليلـــة النفـــع، البطيئـــة اهلـــضم؛ واإلكثـــار مـــن 

فــإذا مــأل اآلدمــي بطنــه مــن هــذه األغذيــة، واعتــاد ذلــك ـ . رتاكيــب املتنوعــةاألغذيــة املختلفــة ال

فــإذا توســط يف الغــذاء، وتنــاول منــه قــدر . ةتنوعــة، منهــا بطــيء الــزوال أو ســريعًأورثتــه أمراضــا م

ه أكثــــر مــــن انتفاعــــه بالغــــذاء ًاحلاجــــة، وكــــان معتــــدال يف كميتــــه وكيفيتــــه كــــان انتفــــاع البــــدن بــــ

  ) ١(الكثري

                                                           

حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس  )من كتاب زاد املعاد البن القيمجزء (الطب النبوي )    ١(

  بريوت-دار اهلالل : الناشر -١٦ص الدين ابن قيم اجلوزية 
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ٌّهـذا إذا كـان دائمـا أو أكثريـا وأمـا إذا كـان يف . بطن مـن الطعـام مـضر للقلـب والبـدنامتالء الو ً

األحيـان، فـال بـأس بـه؛ فقـد شـرب أبـو هريـرة ـ رضـي اهللا عنـه ـ حبـضرة النـيب ـ صـلى اهللا عليـه 

؛ وأكــل الــصحابة )ًو الــذي بعثــك بــاحلق ال أجــد لــه مــسلكا: (وســلم ـ مــن اللــنب، حــىت قــال

وإمنـــا يقـــوى . والـــشبع املفـــرط يـــضعف القـــوى والبـــدن، وإن أخـــصبه.  شـــبعواًحبـــضرته مـــرارا حـــىت

  .البدن حبسب ما يقبل من الغذاء، ال حبسب كثرته

روي عـن أنـس ـ رضـي اهللا عنـه ـ عـن النـيب ـ صـلى : (وقـال اإلمـام احلـافظ مشـس الـدين الـذهيب

التخمـة، : والـربدة. ً، وروي أيـضا عـن ابـن مـسعود)أصـل كـل داء الـربدة: (اهللا عليه وسلم ـ قـال

قــال النــيب ـ . أل�ــا تــربد حــرارة الــشهوة، فينبغــي االقتــصار علــى املوافــق الــشهي بــال إكثــار منــه

ُمــا مــأل ابــن آدم وعــاء شــرا مــن بطــن، حبــسب ابــن آدم أكــالت يقمــن : (صــلى اهللا عليــه وســلم ُ ٌّ

ِصلبه، فإن كان ال حمالة، فثلـث لطعامـه، وثلـث لـشرابه، وثلـث لنـفـسه َ ُوأكـ). َ ُالت مجـع أكلـة، ُ ُ

   .وهي اللقمة، وهذا باب من أبواب حفظ الصحة

إياكم والبطنة، فإ�ا مفسدة للجـسم، مورثـة للـسقم، مكـسلة عـن : (وقال عمر ـ رضي اهللا عنه

الصالة، وعليكم والقصد فإنه أصلح للجسد، وأبعد عن السرف، وإن اهللا تعاىل ليـبغض احلـرب 

لــشبع بدعــة ظهــرت بعــد القــرن األول، قــال رســول اهللا ـ واعلــم أن ا. رواه أبــو نعــيم) الــسمني

متفـــق ) (املــؤمن يأكــل يف معـــي واحــد والكــافر يأكـــل يف ســبعة أمعــاء: (صــلى اهللا عليــه وســـلم

ً، وال تدخل احلكمة معدة ملئت طعاما، فمن قل طعامه قل شربه، ومـن قـل شـربه خـف )عليه

كثــر شــربه، ومــن كثــر شــربه ثقــل منامــه، ومــن خــف منامــه ظهــرت بركــة عمــره، ومــن امــتأل بطنــه 

َنومه، ومن ثقل نومه حمقت بركة عمره، فإذا اكتفى بدون الشبع حسن ُ  اغتذاء بدنـه، وصـلح -َ

   .حال نفسه وقلبه

ُومن متلى من الطعام ساء غـذاء بدنـه، وأشـرت نـفـسه وقـسا قلبـه، فإيـاكم وفـضول املطعـم فإنـه  ْ َ َ
ِ ََ

ُيسم القلب بالقسوة، ويبطئ باجلوارح عن ا
ِ
  .لطاعة، ويصم األذن عن مساع املوعظةَ
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 الطعام وكيف يستفيد منه اجلسم؟

يتكـــــــــــــــون الطعـــــــــــــــام الـــــــــــــــذي نأكلـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الربوتينـــــــــــــــات، والكربوهيـــــــــــــــدرات، والـــــــــــــــدهون، 

والفيتامينــــــــــــــــات خملوطــــــــــــــــة بــــــــــــــــأثر بــــــــــــــــسيط مــــــــــــــــن معــــــــــــــــادن األرض، ولقــــــــــــــــد هيأهــــــــــــــــا اهللا 

ســـــــــــــبحانه يف صـــــــــــــور شـــــــــــــىت، وألـــــــــــــوان خمتلفـــــــــــــة، وطعـــــــــــــوم جذابـــــــــــــة، ليتناوهلـــــــــــــا اإلنـــــــــــــسان 

   .شغفب

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة وحتــــــــــــــرر الطاق ــــــــــــــه األولي ــــــــــــــه إىل مكونات ــــــــــــــستفيد اجلــــــــــــــسم مــــــــــــــن الطعــــــــــــــام بتحول وي

الكامنـــــــــة فيـــــــــه بـــــــــني جزئيـــــــــات مـــــــــواده وذرا�ـــــــــا عـــــــــرب عمليـــــــــة تـــــــــسمى بالتمثيـــــــــل الغـــــــــذائي؛ 

ففــــــــــــي عمليــــــــــــة البنــــــــــــاء تــــــــــــستخدم . والــــــــــــيت ميكــــــــــــن تلخيــــــــــــصها بعمليــــــــــــيت البنــــــــــــاء واهلــــــــــــدم

ـــــــــــــات الغـــــــــــــذاء املختلفـــــــــــــة بعـــــــــــــد حتللهـــــــــــــا بالعـــــــــــــصارات اهلـــــــــــــضمي ـــــــــــــصاصها يف مكون ة وامت

بنـــــــــــــاء اخلاليـــــــــــــا اجلديـــــــــــــدة، واملركبـــــــــــــات احليويـــــــــــــة املختلفـــــــــــــة، ويف عمليـــــــــــــة اهلـــــــــــــدم يقـــــــــــــوم 

: اجلــــــــــسم حبــــــــــرق مكونــــــــــات الطعــــــــــام خبطــــــــــوات دقيقــــــــــة ومتدرجــــــــــة حيــــــــــث تؤكــــــــــسد فيهــــــــــا

ــــــــــــاء،  ــــــــــــون، وامل ــــــــــــاين أكــــــــــــسيد الكرب ــــــــــــدهون، منتجــــــــــــة ث ــــــــــــات وال ــــــــــــدرات، والربوتين الكربوهي

صل عليهـــــــــــا يف تـــــــــــشغيل أجهزتـــــــــــه ويـــــــــــستفيد اجلـــــــــــسم مـــــــــــن الطاقـــــــــــة الـــــــــــيت حـــــــــــ. والطاقـــــــــــة

املختلفـــــــــــة، ويف احلركـــــــــــة، ويف إنتــــــــــــاج احلـــــــــــرارة الالزمـــــــــــة حلفــــــــــــظ درجـــــــــــة ثابتـــــــــــة ال تتغــــــــــــري، 

ومــــــــــا يزيـــــــــــد عـــــــــــن حاجتــــــــــه منهـــــــــــا خيـــــــــــزن يف خمـــــــــــازن خاصــــــــــة تـــــــــــستجلب عنـــــــــــد احلاجـــــــــــة 

   .إليها

--هذه األشياء السابق ذكرها من احملافظة على عدم امتالء املعدة تنفيذا ألمر النيب وكل 

ا االستفادة من الطعام، وذلك من خالل أكل األطعمة املتوازنة اليت تؤدي إىل استفادة ، وكذ
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اجلسم استفادة صحيحة، ومعلوم أن كل هذا يؤدي إىل احملافظة على الصحة العامة 

  .)١(لإلنسان، وكذلك يؤدي إىل حتقيق مقصود الشارع يف حفظ النفس

  ثانيفرع الال

  .ستوردة من الخارج التدابير الوقائية لألغذية الم

وضعت احلكومات تدابري وقائية لألغذية املستوردة من اخلارج، وذلك يف صورة قانون 

 ويشتمل على وضع مواصفات للغذاء، وقواعد فنية السترياد الغذاء، ،للرقابة على الغذاء

  .وإجراءات تقييم املطابقة

 :ةالرئيسيمواصفة الغذاء 

و أو خصائص الغذاء أرشادات إو أفيها قواعد هة املختصة حتدد وثيقة تصدر عن اجل

يضا املصطلحات والرموز أ وقد تشمل ،نتاج لالستخدام العام واملتكررطرق وعمليات اإل

و أقة البيان اليت تطبق على املنتج  ووضع العالمات ومتطلبات بطا،والبيانات والتغليف

  .لزاميةإا غري ي منهما وتكون املطابقة هلأر على و تقتصأنتاجه إطرق وعمليات 

  :القاعدة الفنية

 باإلدارةو طرق وعمليات االنتاج والقواعد املتعلقة أوثيقة حتدد فيها خصائص الغذاء 

يضا املصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع أالقابلة للتطبيق وقد تشمل 

و أ و طرق وعمليات انتاجهأبق على املنتج العالمات ومتطلبات بطاقة البيان اليت تط

  لزامية إهما وتكون املطابقة هلا ي منأتقتصر على 

  :جراءات تقييم املطابقةإ

                                                           

 اهليئة العاملية لإلعجاز يف القرآن والسنة – اإلعجاز العلمي يف حديث الثلث)    ١(

https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/٧٠

-Issue-XII/٦١٨-Scientific-Miracles-in-an-interview-with-a-

third 
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 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 متطلبات ستيفاءاو غري مباشر للتحقق من أجراء يستخدم بشكل مباشر إي أ

ت خذ العيناأجراءات إ وقد تشمل ، الفنية ذات العالقةو القواعدأاملواصفات القياسية 

و التسجيل واالعتماد أم والتحقق وضمان املطابقة التقييو أواالختبار والفحص واملعاينة 

  .)١(نشطة ي جمموعة مكونة من هذه األأىل إ باإلضافة ،قرارواإل

ًأساسا وضع للمحافظة على األغذية مما قد حييط �ا من ملوثات أو ما وهذه التدابري 

طة بويل شابه ذلك مما له تأثري مباشر على الصحة، وهذا كله من الواجبات الشرعية املنا

األمر للمحافظة على رعيته من اجلوائح واملهلكات، وكل ما من شأنه أن يؤثر على 

  .الصحة العامة

ا ا  

 ا  ا ا ا   دواتوا واما اا

ا.  

  األول الفرع 

  .والنفخ والتنفس فيها، حكم ترك آنية الطعام والشراب مكشوفة

ً بقدح من لنب النقيع ليس خممرا فقال أتيت النيب  : "قالّعن أيب محيد الساعدي 

إمنا أمرنا  :قال أبو محيد ) ٢(" ًأال مخرته ولو تعرض عليه عودا:" رسول اهللا  

  .)٣(" ًباألسقية أن توكأ ليال وباألبواب أن تغلق

                                                           

قانون الرقابة على الغذاء )    ١(

q&strict=safe?search/sa.com.google.www://https السالمة الصحية ،

 . اململكة املغربية- وما بعدها ٥ ص –بن حممد للمنتجات الغذائية حممد احلسن 

:  رقم– ٣/١٥٩٣ب يف شرب النبيذ وختمري اإلناء / ك األشربة / رواه مسلم يف صحيحه )   ٢(

)٢٠١٠.(                                                  

                                                  .صحيح مسلم املوضع السابق)   ٣(



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٢٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

إن يف السنة ليلة ينزل �ا غطوا اإلناء وأوكوا السقاء ف :" قالأن النيب وعن جابر 

" ال مير بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إال نزل فيه من ذلك الوباء وباء،

)١(.  

إن تغطية آنية الطعام والشراب حلمايتها من الغبار والذباب ومن أجل منع التلوث 

وإنه ملن  ديث،اجلرثومي وانتشار األمراض السارية تعترب من أهم قواعد الطب الوقائي احل

وأن خيرب بإمكانية انتقال   �ذا اهلدي الصحي العظيم،ًاملعجز حقا أن يأمر النيب 

 أربعة عشرالوباء �ذه الطريقة قبل اكتشاف اجلراثيم والعوامل املمرضة بأكثر من 

  .)٢ً(قرنا

  الفرع الثاني

  .حكم اقتناء الكلب وصفة تطهير ما أصيب بلعابه، وعالقته بالطب الوقائي

وقال أبو . ال جيوز بيع الكلب أصال: فقال الشافعي اختلف الفقهاء يف حكم بيع الكلب،

وفرق أصحاب مالك بني كلب املاشية والزرع املأذون يف اختاذه، وبني ما . جيوز ذلك: حنيفة

  .)٣(ال جيوز اختاذه، فاتفقوا على أن ما ال جيوز اختاذه ال جيوز بيعه لالنتفاع به وإمساكه

                                                           

:  رقم– ٣/١٥٩٦ب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء / ك األشربة / رواه مسلم يف صحيحه )   ١(

)٢٠١٤.(                                                  

 موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن ٢٦حممد نزار الدقر ص .  د–روائع الطب اإلسالمي )   ٢(

           .والسنة

 الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري يب ألبداية ا�تهد و�اية املقتصد)   ٣(

 - بدون طبعة: الطبعة  القاهرة–دار احلديث : الناشر -٣/١٤٦ )هـ٥٩٥: املتوىف(بابن رشد احلفيد 

، جامعة اخلرطوم، )دكتوراه(رسالة  -البيوع احملرمة واملنهي عنها،  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: تاريخ النشر

دار اهلدى : الناشر - ١٧٨ ص عبد الناصر بن خضر ميالد: املؤلف - م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦األوىل :  املنصورة الطبعة-النبوي، مصر 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٢٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

كلب املاشية ختاذه حلراسة أو صيد أو غريمها كن الكلب ال جيوز بيعه فال حيرم اوإن كا

 وكلب الصيد - .  وكلب الزرع من املواشي واألغنام وغريها- . حيرسها من السباع والذئاب

ينتفع به الصائد، هذه الثالثة اليت رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها باقتناء الكلب فما 

وعلى هذا فاملنزل الذي يكون يف وسط البلد ال حاجة أن يتخذ الكلب . وزعداها فإنه ال جي

ًحلراسته، فيكون اقتناء الكلب هلذا الغرض يف مثل هذه احلال حمرما ال جيوز، وينتقص من 

أجور أصحابه كل يوم قرياط أو قرياطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وأال يقتنوه، أما لو 

ًليا ليس حوله أحد فإنه جيوز أن يقتىن الكلب حلراسة البيت ومن كان هذا البيت يف الرب خا

                                                  .)١(واحلرث أبلغ يف احلفاظ من حراسة املواشيفيه، وحراسة أهل البيت 

وقد تقرر شرعا عدم صحة بيعه وعدم خمالطته لئال ينتقل إىل خمالطه بعض أمراض اليت قد 

ملها، وقد ثبت طبيا محل الكالب لبعض الديدان الشريطية اليت هلا أثر على الصحة العامة حي

جاء فقد ومن هنا جاء األمر بغسل اإلناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالرتاب 

 أخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا -يف مسند الشافعى أنه قال

 إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله : " اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالعنه أن رسول

 .)٢( " سبع مرات

إذا ولغ "   :اهللا عليه و سلم قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلىوروي -

 .)٣(" الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن بالرتاب 

 ما يفهم احلديثني

 ذا ولغ يف االناء جيب غسله سبع مرات احداهن بالرتابأن الكلب ا -١

                                                           

 ./twafa/net.islamway.ar://https/١٢١٩٩حكم اقتناء الكلب )   ١(

                                                 ).٢٧٩: ( رقم– ١/٢٣٤ب حكم ولغ الكلب / ك الطهارة / رواه مسلم يف صحيحه )   ٢(

                                             ).٢٧٩: ( رقم– ١/٢٣٤ب حكم ولغ الكلب / ك الطهارة / رواه مسلم يف صحيحه )   ٣(



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٢٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

احلكمة يف الغسل سبع مرات أوالهن "بني األطباء السر يف استعمال الرتاب دون و -٢

ٍأن فريوس الكلب دقيق ومتناه يف الصغر، ومن املعروف أنه كلما صغر حجم : بالرتاب

لتصاقه به، و لعاب الكلب امليكروب كلما زادت فعالية سطحه للتعلق جبدار اإلناء و ا

احملتوي على الفريوس يكون على هيئة شريط لعايب سائل، ودور الرتاب هنا هو امتصاص 

 ) من اإلناء على سطح دقائقه- بااللتصاق السطحي- امليكروب 

أثبت العلم : " ًو قد ثبت علميا أن الرتاب حيتوي على مادتني قاتلتني للجراثيم حيث -٣

و تستعمالن يف عمليات ) التتاراليت(و ) ترتاكسلني(وي على مادتني احلديث أن الرتاب حيت

 "التعقيم ضد بعض اجلراثيم

ّوقد تبني اإلعجاز العلمي يف احلث على : "ّقال الباحث حممد كامل عبد الصمد -٤ ّ

ّاستعمال الرتاب يف إحدى املرات السبع؛ فقد ثبت أن الرتاب عامل كبري على إزالة  ّ ّ

ًيم، و ذلك ألن ذرات الرتاب تندمج معها فتسهل إزالتها مجيعاكما قد البويضات واجلراث ّ ّ ّ

 .حيتوي الرتاب على مواد قاتلة هلذه البويضات

 :من أمراض الكالب -٥

 : على أحباث أهل االختصاص وأقواهلم ميكننا استنتاج اآليتاالطالعمن خالل  -

يطية واليت تنتقل إىل اإلنسان احتواء أمعاء الكالب على أعداد كبرية من الديدان الشر -١

 .عن طريق ابتالع بيضها املوجود يف الطعام أو املاء امللوث برباز الكالب

َداء الكلب املعروف وبعض أنواع داء الليشمانيات-٢ ٌّوداء الكلب مرض مخجي خطريٌ  ، َ َ

َينجم عن اإلصابة حبمة راشحة، هي محى الكلب، هذه احلمى هلا اجنذاب عصيب يف حال  ٍ ٍ

 .ٌدخوهلا للجسم، كما أن �اية املرض مميتة يف كل األحوال

: ِّحتصل اإلصابة عند اإلنسان من عض احليوان املصاب وذلك بدخول لعابه إىل اجلرح، أي

ٌحىت يصاب اإلنسان جيب أن يالمس لعاب الكلب وكذلك أن توجد شجة، أو جرح يف 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٢٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

تشر يف اخلاليا العصبية، مؤدية إىل اجللد، ويف هذه احلالة تنجذب احلمى إىل األعصاب، وتن

 .التهاب دماغي مميت

مرض الكيسة املائية الكلبية واليت تكون الكالب فيها هي السبب الغالب يف إصابة  -٣

اإلنسان وحيواناته األليفة واليت تتغذى على اجليف، ذلك ألن الكلب ينظف أسته بلسانه 

واليت تعيش يف أمعائه إىل اإلنسان عن ) الشريطية املكورة املشوكة(فتنتقل بويضات ديدان 

 .(داء الكيسات املائية اخلطري(طريق الطعام أو املاء امللوث �ا وتسبب له 

واليت تسببه الدودة الشريطية ) عداري(كثري من األمراض الطفيلية وأخطرها مرض -٤

كالب على واليت توجد يف كل مناطق العامل اليت تعيش فيها ال) أكنوكاوكاس جرانيولوساس(

  .)١()مقربة من احليوانات الداجنة آكلة العشب

ا ا  

 ا  ا ا ا  ا اا.  

  الفرع األول 

  .حكم لبس الضيق والبنطال بالنسبة للنساء

رات، لبس البنطال الضيق بالنسبة للنساء إىل جانب كونه حراما؛ ألنه يؤدي إىل جتسيم العو

  -:وحتريك الغرائز يؤدي كذلك إىل أضرار صحية منها

الشعور خبدران ووخز و أمل حارق يف املنطقة العليا من الفخذ بسبب حدوث ضيق  -١

أو ضغط شديد على األعصاب يف تلك املنطقة ومن مسببا�ا الرئيسية إرتداء املالبس 

  .  اجلينزاتخاصةالضيقة و

                                                           

إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم " اإلعجاز العلمي يف حديث )   ١(

http://www.eltwhed.com/. 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٢٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

أن ارتداء املالبس  حيث Vaginal yeast infection عدوى اخلمرية املهبلية -٢

الضيقة وخاصة اجلينزات يغلق منافذ التنفس ويقيد املساحة الفارغة يف اجلزء األسفل من 

اجلسم وهذا يولد ارتفاع يف درجة احلرارة و إزدياد نسبة الرطوبة يف تلك املنطقة مما ينتج عن 

يف إفرازاته مرفقا �ا حكة مستمرة و ذلك التهاب يف املهبل يؤدي إىل �يجه وزيادة شديدة 

ضغط شديد وهذه العوامل �يء اجلو املناسب لتكاثر البكترييا يف املهبل وتوسعها حمدثة بعد 

  .ذلك عدوى اخلمرية املهبلية

حيث أن اخلصر الضيق للجينز يسبب ضغط شديد على البطن ويقيد  احلموضة املعوية -٣

يؤدي ذلك إىل عودة األمحاض إىل د ملية اهلضم قالعمليات الداخلية اليت حتدث خالل ع

  .        أو أحيانا يف احللق والصدر   ويؤدي ذلك إىل احلرقة واحلموضة يف املعدةيء املر

أن بنطلون اجلينز الضيق يؤثر على البطن بضغطه وحشره وهذا   كما ذكرنا آالم يف البطن -٤

 . يف اهلضم وآالم يف البطنيؤثر على عملية اهلضم أيضا ويصعبها مما تسبب عسر

فاجلينز الضيق يضغط على اخلصيتني ويقيد  اجلهاز التناسلي للرجال والنساء  التأثري على-٥

حركة الدورة الدموية ويزيد من درجة حرارة حميطهما ويسبب احلكة وظهور الفطريات أحيانا 

ومما سبق . نموويؤثر بشكل سليب على منو العضو الذكري خاصة يف مرحلة عدم اكتمال ال

ذكره فأن تقييض عمل الدورة الدموية والضغط الشديد على األعصاب وأغالق جماري تنفس 

اجللد الذي تسببه إرتداء اجلينزات الضيقة قد يؤدي إىل تطور متالزمة قشرة الربتقال أو 

  .)١(السيليوليت ويزيد من سرعة انتشار الدوايل

 

  

                                                           

 هئرتدااما هي أضراره وعواقب ..  بنطلون اجلينز الضيق  )١(

http://www.dailymedicalinfo.com/view-article/ 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٢٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  الفرع الثاني

  .ثوب المصنوع من مواد كيميائية أو مجهولةحكم عمل الوشم أو لبس ال

الوشم هو غرز اجللد باإلبرة حىت خيرج الدم مث يذر عليه كحل أو نيلة ليخضر أو يزرق وهو 

لعن اهللا الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة والنامصة : مطلقا خلرب الصحيحني حرام

حل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل واملتنمصة؛ وألنه إذا غرز حمل الوشم بإبرة مث حشي بك

  .بالدم فإذا مجد الدم والتأم اجلرح بقي حمله أخضر، فإذا غسل ثالثا طهر

ويرى األحناف واملالكية والشافعية واحلنابلة أن الوشم كاالختضاب أو الصبغ باملتنجس، فإذا 

   )١( ول إال بسلخ اجللد أو جرحهغسل ثالثا طهر؛ ألنه أثر يشق زواله إذ ال يز

معلوم أن من أخطر ما يوضع اجللد هو املواد الكيميائية، فلها أثرها البالغ يف حدوث و

أمراض جلدية خطرية، ومنها أمراض سرطان اجللد، وغري ذلك من األمراض اليت حتدثها املواد 

  .الكيميائية اليت توضع على اجللد

ؤدي خطري وله أثره ل هذه املواد من هذه اجلهة حرام؛ ألن ما توعلى ذلك فاالختضاب مبث

  .على الصحة، وكل ما يؤدي إىل األمراض حرام

                                                           

 .٢/٢٨٣املوسوعة الفقهية الكويتية    )١(



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٢٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ا ا  

 ا  ا ا ا )ت( رم . 

ولاا :  

  ).ا ا (ا  ااض ام ل ا  اء

و يظهر جبالء كما ..  انتشار األمراض الوبائيةإن احلجر الصحي من أهم وسائل مقاومة

 احلجر الصحي كأوضح ما يكون مبادئتقدم أن األحاديث النبوية الشريفة قد حددت 

التحديد، فهي متنع الناس من الدخول إىل البلد املصاب بالطاعون كما أ�ا متنع أهل تلك 

عرف البشرية و ال تزال البلدة من اخلروج منها و مفهوم احلجر الصحي مفهوم حديث مل ت

  .يتم تنفيذه حىت اليوم

ًومنع السليم من الدخول إىل أرض الوباء قد يكون مفهوما بدون احلاجة إىل معرفة دقيقة 

باملرض و لكن منع سكان البلدة باملصابة بالوباء من اخلروج و خاصة منع األصحاء منهم 

  .بية احلديثةًيبدوا عسريا على الفهم بدون معرفة واسعة بالعلوم الط

فاملنطق والعقل يفرض على السليم الذي يعيش يف بلدة الوباء أن يفر منها إىل بلدة سليمة 

  !!حىت ال يصاب هو بالوباء 

ً إن الشخص السليم يف منطقة الوباء قد يكون حامال :و لكن الطب احلديث يقول لك

من دخل جسمه للميكروب وكثري من األوبئة تصيب العديد من الناس و لكن ليس كل 

فكم من شخص حيمل جراثيم املرض دون أن يبدوا عليه أثر من .. ًامليكروب يصبح مريضا

  .آثار املرض

ًو هناك أيضا فرتة حضانة وهي الفرتة الزمنية اليت تسبق ظهور األمراض منذ دخول امليكروب 

لك فال يبدو إىل اجلسم و يف هذه الفرتة يكون انقسام امليكروب و تكاثره على أشده و مع ذ

و لكنه بعد فرتة قد تطول أو .. على الشخص يف فرتة احلضانة هذه أنه يعاين من أي مرض



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٣٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

قد تقصر على حسب نوع املرض و املكروب الذي حيمله تظهر عليه أعراض املرض الكامنة 

  .يف جسمه

 يف شأن الطاعون ووجوب منع خروج أحد وهذا ما بينته النصوص الشرعية الواردة عنه 

 الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل  ":قال  أرضه، وكذلك منع دخول أحد أرضه، من

على طائفة من بين إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم �ا فال خترجوا منها فرارا منه، وإذا وقع 

 .)١( "بأرض ولستم �ا فال �بطوا عليها

.. طول ملدة ستة أشهرو من املعلوم أن فرتة حضانة التهاب الكبد الوبائي الفريوسي قد ت

  .ًكما أن السل قد يبقى كامنا يف اجلسم ملدة عدة سنوات

والشخص السليم احلامل للميكروب أو الشخص املريض الذي ال يزال يف فرتة احلضانة 

يعرض اآلخرين للخطر دون أن يشعر هو أو يشعر اآلخرين لذا جاء املنع الشديد و كان 

  .)٢(ًالذنب كبريا كاهلارب من الزحف

بأن الشريعة اإلسالمية بأحكامها قد حافظت على النفوس، وذلك عن طريق : ومجلة القول

ًالعزل واحلجر الصحي ضمانا لعدم انتشار األمراض وحتريزا لألنفس، وصيانة هلا من األمراض 

  .واألوبئة

ما ا :  

 وجءة أو ارض ال ااز د  .  

متنـاع عـن نـزول الـبالد الـيت فيهـا أوبئـة أو  اإلسـالمية الطبيـة الوقائيـة االمن أهم أحكام الشريعة

 وقاية للنفس من هذه األوبئـة وضـمانا لعـدم انتـشار هـذه األمـراض ونقلهـا، وأنأمراض منتشرة 
                                                           

، صـــحيح )٥٧٢٩: (رقـــم– ٧/١٣٠ب مـــا يـــذكر يف الطـــاعون / طـــب ك ال/ صـــحيح البخـــاري )    ١(

 ).٢٢١٩: ( رقم– ٤/١٧٤٠ب الطاعون والطرية والكهانة / ك السالم / مسلم 

-http://quran. العـــــدوى بـــــني الطـــــب وأحاديـــــث املـــــصطفى الـــــدكتور حممـــــد علـــــي البـــــار )     ٢(

m.com/quran/article/٢٥٣٣/ 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٣١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ًيعتــرب فـــرارا مــن قــدر اهللا وأي قـــدر هللا يف هــالك النفــوس؟ وهـــذا مــا كــان مـــن عمــر بـــن ال هــذا 

 كنف النبوة، ووعى بقلبه أحكام الشريعة وأجاب علـى مـن المـه يف ُ الذي ريب يفاخلطاب 

نعــم نفــر مــن قــدر اهللا  " :)١(ذلــك ملــا منــع اجلــيش مــن دخـــول الــشام ألجــل طــاعون عمــواس 

  ، وهذه من أوضح الصور على سالمة )٢(" إىل قدر اهللا 

   . ودقة فهمهم، ونقاء فطر�م--عقول الصحابة 

                                                           

، وهو منسوب إىل -- خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  هـ ىف١٨وقع هذا الطاعون سنة )    ١(

بلــدة صــغرية يقــال هلــا عمــواس، وهــى بــني القــدس والرملــة، وهــى أول مــا ظهــر الــداء �ــا، مث انتــشر ىف 

توىف ىف طاعون عمـواس مـن املـسلمني بالـشام مخـسة وعـشرون ألفـا، مـنهم . الشام منها  فنسب  إليها

: انظــر.  ن جبــل، وشــرحبيل بــن حــسنة، والفــضل بــن العبــاس وغــريهمالكثــري مــن الــصحابة  كمعــاذ بــ

  وما بعدها ٧/١٢٤البداية والنهاية 

  . هذا احلديث رواه مالك ىف املوطأ والبخاري ومسلم ىف صحيحهما)    ٢(

 خـرج إىل الـشام حـىت إذا كـان بـسرغ لقيـه أهـل األجنـاد --أن عمـر بـن اخلطـاب:          وقصة ذلك

أدع يل : اجلراح وأصحابه، فأخربه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عبـاس، فقـال عمـرأبو عبيدة بن 

: املهاجرين األولني فدعو�م فاستشارهم، وأخربهم أن الوباء قد  وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم

 –معـك بقيـة النـاس وأصـحاب رسـول اهللا : قد خرجت ألمر وال نرى أن نرجع عنه، وقال بعـضهم

ادع ىل األنــصار، فــدعو�م لــه، : ال نــرى أن تقــدمهم علــى هــذا الوبــاء، فقــال ارتفعــوا عــىن، مث قــال و–

ارتفعـوا عـىن، مث قـال ادع يل مــن : فاستـشارهم، فـسلكوا سـبيل املهـاجرين، واختلفـوا كـاختالفهم، فقـال

نـرى أن : كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فـدعو�م فلـم خيتلـف عليـه رجـالن، فقـالوا

ترجــع بالنــاس، وال تقــدمهم علــى هــذا الوبــاء  فنــادى عمــر ىف النــاس إىن مــصبح علــى ظهــر، فأصــبحوا 

لــو غــريك قاهلــا يـا أبــا عبيــدة، وكــان عمــر يكــره : أفــرارا مــن قـدر اهللا فقــال عمــر: عليـه، فقــال أبــو عبيــدة

إن عنـدي مــن : قـالخالفـه، نعـم نفـر مــن قـدر اهللا إىل قـدر اهللا، قـال فجــاء عبـد الـرمحن ابـن عــوف، ف

إذا مسعـتم بـه بـأرض فـال تقـدموا عليـه، وإذا وقـع بـأرض : "  يقول––هذا علما، مسعت رسول اهللا 

موطـأ اإلمـام : انظـر"   فحمد اهللا عمـر بـن اخلطـاب، مث انـصرف : ًوأنتم �ا فال خترجوا فرارا منه، قال

/ بخـاري حباشـية الـسندى  ومـا بعـدها، صـحيح ال٢/٦٩٩ب ما جاء ىف الطاعون /ك اجلامع /مالك 

ب / ك الــسالم / ، صــحيح مــسلم )٥٧٢٩: (رقــم– ٧/١٣٠ب مــا يــذكر ىف الطــاعون / ك الطــب 

مقاصـد الـشريعة اإلسـالمية البـن : وانظـر).    ٢٢١٩: ( رقم– ٤/١٧٤٠الطاعون والطرية والكهانة 

 .٧٨عاشور صـ 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٣٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 وتــضمن بقــاء النفــوس حيــة؛ ،افظ علــى النفــوس مــن جهــة الوجــودفهــذه التــشريعات وأمثاهلــا حتــ

  .ألن النفس هي أساس بقاء احلياة

 ا ا  

 ا ا  وا ا   تا .  

 للداللة ،املصافحة والتقبيل من األمور اليت يستعملها األفراد يف ا�تمعات خاصة الشرقية

ودة بني األفراد، إال أن هذه العادة تعترب من العادات السيئة خاصة يف على حسن اللقاء وامل

وقت شيوع األمراض اليت تنتقل �ذه الطريقة، والناظر يف الشريعة اإلسالمية يدرك أن العناق 

 حىت يف األعياد مل يثبت عن يف الشريعة ال يكون إال يف حالة القدوم من السفر فقط،

تقبل اهللا منا ومنك فقط  " : إذ مل يؤثر عنهم إال قول،والتقبيل وأصحابة املعانقة النيب

")١(  

في الظروف العادية فإن ذلك غري مقبول خاصة إذا تعود الناس ف إذا كان هذا يف يوم العيد

 وقد صدرت بيانات من وزارة الصحة متنع من التقبيل يف املناسبات ،ذلك مكررا دون ضابط

  .يعة إىل نقل األمراضواإلكثار منه لئال يكون ذلك ذر

نـصحت وزارة الــصحة العامـة والــسكان بتجنـب العنـاق وتقبيــل الوجـه خــالل معايـدة عيــد فقـد 

   .الفطر املبارك بني املواطنني

وشـدد مــصدر يف وزارة الـصحة علــى أمهيـة أن تكــون املعايــدة والـسالم بــني املـواطنني عــن طريــق 

املعــروف  (H١N١) ال العـدوى بفـريوساملـصافحة باليـدين فقـط كـإجراء احــرتازي ملنـع انتقـ

                                                           

بو عبد الرمحن  أللتعليق على فقه السنةمتام املنة يف ا، ٢٦/٤٧١اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد )    ١(

: الطبعة -دار الراية: الناشر - ٣٥٤ص حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت األلباين 

 .اخلامسة



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٣٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

بـأنفلونزا اخلنـازير وضـمان عــدم انتقـال الفـريوس مـن شــخص مـصاب إىل شـخص أو أشــخاص 

  .غري مصابني

وأهـــاب املـــصدر بـــاملواطنني بـــضرورة اســـتخدام الكمامـــات يف مواقـــع االزدحـــام للوقايـــة أنفلـــونزا 

  .اخلنازير

ل يــؤدي إىل انتقــال العــدوى إىل شــخص ًمــشريا إىل أن العطــاس والــسعال دون اســتخدام مناديــ

                                                                                                                        .)١( أو أشخاص آخرين

اا ا:  

مت ا ا  ز .  

  -: وهي تتمثل فيما يلي،برية وأثر واضح على الصحة العامةممارسة الرياضة هلا أمهية ك

 تزداد قو�ا فتزداد وبالتايلبصورة منتظمة تعمل على زيادة حجم القلب  الرياضيممارسة  -١

 . اجلسم مع ثبات معدل نبضات القلب يف الدقيقةأعضاءتصل إىل مجيع  كمية الدم اليت

املطلوب بذلة وبذلك   سريعا مع ا�هودريالدونتيجة ممارسة الرياضة يتكيف اجلهاز  -٢

  . ومهارةبكفاءة أن يؤدى ما هو مطلوب منة الرياضييستطيع الفرد 

 الطبيعية بسرعة عند حالته  إىلالدوري يعود اجلهاز البدين ا�هود أداء من االنتهاءعند  - ٣ 

  .للرياضة الغري ممارس  من اإلنسانأسرعاملمارس للرياضة  اإلنسان

ويف   القلب والدورة الدمويةبأمراض باإلصابة من االحتمال اإلقاللرياضة تعمل على ال - ٤ 

 أحسن أن . القلب مبدينة بوسطنأخصائي" هوارد  سرياج " الدكتور  هذا الصدد يقول

  .الرياضي هو النشاط التاجي الشريان  ضد مرضضمان

، اقل منها عند غري املدرب الزيادة يف ضغط الدم للفرد املدرب   التجارب أنأثبتتكما  -٥

                                                           

جريدة أكتوبر : انظر)    ١(

http://www.١٤october.com/news.aspx?newsno=١٥٠١٦ 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٣٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 ضغط الدم مبزاولة الرياضة على أن تكون رياضة بارتفاعاملصابني   ينصح لبعضهكما أن

  .طيب إشرافوأنت تكون حتت  رياضة عنيفة معتدلة معقولة وليست

 التالفة واليت كرات الدم احلمراء ممارسة النشاط الرياضة يساعد على سرعة تعويض -٦

 مبا أبطاك تتم يف فرتة ياللكت كما أن درجة تركيز محض البدينا�هود  أداء تستهلك عند

   دون الشعور بالتعبأطولدة  ا�هود ملبأداءيسمح للفرد 

كما أن ممارسة الرياضة هلا أثره على اجلهاز اهلضمي، والتنفسي، والقوام والصحة العامة، وله 

 .)١( أثره البالغ يف تقوية اجلهاز املناعي 

  :ا ا

اض اا  ات اا  نمل ا .  

احلق الذي ال مراء فيه أن تناول واستعمال اللقاحات الواقية من األمراض احملتملة يأخذ 

حكم الوجوب، وذلك مثل لقاحات احلج والعمرة، والكولريا وغري من األمراض واألوبئة اليت 

خذ لقاحات مضادة مسبقا للحماية منها؛ وذلك ألنه هذا من باب حتتاج  للوقاية منها إىل أ

  .احملافظة على النفوس، وهو أحد املقاصد الضرورية يف الشريعة اإلسالمية

 :-  حفظه اهللا–ال الشيخ سعد بن ناصر الشثري ق

ُ حكم أخذ اللقاح الذي يعطى من أجل :ومن املسائل املتعلقة باألوبئة واألمراض املعدية " 

 :            ُاللقاح الذي يعطى على نوعني: فنقول قاية من هذه األمراض،الو

 ومثل هذا له أحكام ، ما عرف أثره بالتجربة أنه يقي بإذن اهللا من هذا املرض:النوع األول

 ،)تداووا(العالج وهو نوع من أنواع العالج ؛ وذلك لدخوله يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 

 إن هذا اللقاح مرض :عض الفقهاء استشكل أخذ اللقاح وقال وب،فيأخذ حكم التداوي

                                                           

 . عبدالرمحن إبراهيم امليس–زة اجلسم عالقة الرياضة بالصحة وأثرها على بعض أجه: انظر)    ١(

https://www.google.com.sa/search?safe=strict&q= 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٣٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

ُخمفف ينقل إىل اجلسد ليتمكن ليتعود البدن على مقاومة (اجلسم من حماربة املرض الثقيل  َّ

 أن هذا العمل ال حرج : فكيف نستجيز إدخال مرض إىل اجلسد ؟ واألظهر: قالوا،)املرض

نا ال يرتتب عليه ضرر بل يرتتب عليه  بل هو من القربات ؛ ألن إدخال الضرر ه،فيه

 فهذا دليل على عدم املنع من أخذ ،مصلحة لوقاية متعاطي هذا اللقاح من املرض الشديد

  .)١("هذا اللقاح 

   :ا ادس

ا  و ا  نا  .  

م، فأصحاب السمنة هم من املقرر طبيا أن الدهون هلا أثر السليب على الصحة العامة للجس

 وارتفاع ،أقرب الناس إىل اإلصابة باألمراض اخلطرية مثل تصلب الشرايني، وأمراض القلب

  .السمنةالضغط وغري ذلك من األمراض اليت تسببها 

ويف اجلانب األخر شفط الدهون وإزالتها بطريقة غري مدروسة يؤدي إىل أمراض وانتكاسات 

  .قد يسببها شفط الدهون كذلك

أن شفط الدهون بإشراف الطبيب العدل بعد االستشارات الطبية أن : لمة الفصل هناوك

  .)٢(هذه الدهون هلا خطرها جترى هذه العمليات والعكس بالعكس

 

  

  

  
                                                           

al.www://http- للشيخ ناصر الشثري أحكام فقهية تتعلق باألوبئة: انظر)    ١(

١٨١=p?/net.adwa 

الدهون ما ال تعرفه عن عملية شفط : انظر)    ٢(
http://www.dailymedicalinfo.com/view-article  

 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٣٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  

ا  
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وسيد املرسلني، 

  :بسنته إىل يوم الدين، أما بعدوعلى آله وصحابته ومن اسنت 

  :ففي خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي ما يلي

 لصالحيتها  مبقاصدها ووسائلها أن الشريعة اإلسالمية متتلك أسباب اخللود والبقاء:ًأوال

لكل زمان ومكان واشتمال أحكامها على احللول الناجعة لكل املعضالت واملشاكل بل 

   .الكوارث اليت تطرأ على الساحة العاملية من وقت آلخرو

، بل شرعت لغايات -  تعاىل اهللا عن ذلك– أن الشارع احلكيم مل يشرع أحكامه عبثا : ثانيا

  .ومقاصد أرادها من تشريعاته وأحكامه

ى  أن أحكام الشريعة كلها حمققة ملصاحل املكلفني فقط يف الدنيا ويف اآلخرة وال يعود عل:ثالثا

  . منها شيء– تعاىل –اهللا 

 هو أحد املقاصد الضرورية اخلمسة املرعية يف الشريعة نفسل أن مقصد حفظ ا:رابعا

  .اإلسالمية ويف كل ملة

  .الشريعة اإلسالمية شرعت أحكاما وقائية للمحافظة على الصحة العامةأن  :خامسا

ى اهللا وسلم على نبينا حممد أن احلمد هللا رب العاملني، وصل: هذا واهللا أعلم، وآخر دعوانا

  .وعلى آله وصحبه ومن اهتدى �ديه إىل يوم الدين

  

  

  

  

  



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٣٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  

  ات
  

  - :بعد هذه الدراسة يمكن أن نستخلص التوصيات اآلتية

  .عناية أكرب بالطب الوقائي يل احلكوماتُوُأن تـ: ًأوال

  .وقائيللطب الاشتمال الربامج الدراسية جبميع مستويا�ا على مقرر : ًثانيا

  .لتفعيل دور الطب الوقائي املالئمة  واألنظمةّسن القوانني: ًثالثا

  .املعلومات الكافية عن الطب الوقائي يف وسائل اإلعالم املختلفة نشر: ًرابعا

الطب الوقائي بطريقة أوسع وأمشل يف جمال حتفيز الباحثني على مثل هذه الدراسات : خامسا

  .يف رسائل علمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٣٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

   اا وادر
ِإرشاد الـسالك إىل َأشـرف املـسالك يف فقـه اإلمـام مالـ  - ِ ِ

َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ََ
ِ

َ َّ ُ َ لعبـد الـرمحن بـن حممـد بـن عـسكر البغـدادي، ك ْ

ـــدين املـــالكي   -شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفى البـــايب احللـــيب وأوالده، مـــصر: الناشـــر -شـــهاب ال

  .الثالثة: الطبعة

لتقي الدين أبـو احلـسن علـي بـن عبـد الكـايف بـن علـي بـن متـام بـن حامـد بـن اإل�اج يف شرح املنهاج   -

عــام  -بــريوت–دار الكتــب العلميــة . ط-حييــي الــسبكي وولــده تــاج الــدين أبــو نــصر عبــد الوهــاب

    م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦: النشر

عبـد عبد اهللا حممد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد املطلـب بـن  لشافعي أيبم لاأل  -

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر - بريوت–دار املعرفة : الناشر -مناف املطليب القرشي املكي 

عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين،  لالربهان يف أصول الفقه  -

لعلميـة بـريوت دار الكتـب ا: الناشـر -صـالح بـن حممـد بـن عويـضة: احملقق -امللقب بإمام احلرمني 

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة األوىل : الطبعة - لبنان–

 حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حــسني الغيتــاىب احلنفــى بــدر أليب البنايــة شــرح اهلدايــة  -

ــــريوت، لبنــــان-دار الكتــــب العلميــــة : الناشــــر -الــــدين العيــــىن   - هـــــ ١٤٢٠األوىل، : الطبعــــة - ب

  . م٢٠٠٠

 حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين يب ألرح اهلدايةالبناية ش  -

 - هــــ ١٤٢٠األوىل، : الطبعـــة - بـــريوت، لبنـــان-دار الكتـــب العلميـــة : الناشـــر -٢/٦٣٦العيـــىن 

  . م٢٠٠٠

 -ليمـين الـشافعي  احلـسني حيـىي بـن أيب اخلـري بـن سـامل العمـراين األيبي البيان يف مذهب اإلمام الشافع  -

 ٢٠٠٠ - هــ١٤٢١األوىل، : الطبعـة -  جـدة–دار املنهـاج : الناشـر -قاسم حممـد النـوري: احملقق

  .م

 الوليــد حممـــد بــن أمحـــد بــن رشـــد يب ألالبيــان والتحــصيل والـــشرح والتوجيــه والتعليـــل ملــسائل املـــستخرجة  -

 - لبنـــان–ي، بـــريوت دار الغـــرب اإلســـالم: الناشـــر -د حممـــد حجـــي وآخـــرون: حققـــه -القـــرطيب 

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة

 املنذر حممود بن حممد بن مـصطفى أليبة  كتاب الطهار-) شرح دليل الطالب( التحرير شرح الدليل  -

 ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األوىل، : الطبعة -املكتبة الشاملة، مصر: الناشر - بن عبد اللطيف املنياوي

  .م

  . دار اهلدى. ط– ١٢٥رمضان عبد الودود صـ/  د .األصوليني أ  التعليل باملصلحة عند - 

مـد بــن أيب بكـر بــن أيـوب بــن سـعد مشــس  حمل)جــزء مـن كتــاب زاد املعـاد البــن القـيم(الطـب النبـوي    -

   بريوت- دار اهلالل  . ط-  الدين ابن قيم اجلوزية 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٣٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

  .دار الفكر: الناشر -  زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ا�موع شرح املهذب أليب  -

َليوسف بن موسى بن حممد، أبو احملاسن مجـال الـدين امللطـي  املعتصر من املختصر من مشكل اآلثار   -
َ

  . بريوت–عامل الكتب : الناشر -احلنفي 

 الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن رشــد القــرطيب الــشهري يب أل   بدايــة ا�تهــد و�ايــة املقتــصد-

تـاريخ  -بـدون طبعـة: الطبعة  القاهرة–دار احلديث : الناشر - )هـ٥٩٥: املتوىف( احلفيد بابن رشد

  . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: النشر

ِ عبـد اهللا حممـد بـن علـي بـن عمـر التميمـي املـازري املـالكي أليب شرح التلقني   - مساحـة الـشيخ : احملقـق -َّ

ّحممد املختار السالمي  . م٢٠٠٨الطبعة األوىل، : الطبعة -ِدار الغرب اإلسالمي: الناشر -َّ

  . املكتبة الشاملة– )عويضة(أبو إياس حممود بن عبد اللطيف بن حممود  -ة اجلامع ألحكام الصال  -

دار : الناشــر -لعبــد الــرمحن بــن إبــراهيم بــن أمحــد، أبــو حممــد �ــاء الــدين املقدســي  العــدة شــرح العمــدة  -

  . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤: تاريخ النشر -احلديث، القاهرة

حملمد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهللا ابن الـشيخ مشـس الـدين ابـن  العناية شرح اهلداية  -

  .دار الفكر: الناشر -الشيخ مجال الدين الرومي البابريت 

لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حيـىي  الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية  -

لــسليمان بــن حممــد بــن عمــر  حاشــية البجريمــي علــى اخلطيــب،املطبعــة امليمنية: الناشــر -سنيكي الــ

ّالبجيـرمي املصري الشافعي 
ِ
َ ْ َ   .دار الفكر: الناشر -٢/٣٩٨ُ

 حممــد موفــق الــدين عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة اجلمــاعيلي أليب الكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد  -

 -دار الكتــــب العلميــــة: الناشــــر -لــــي، الــــشهري بــــابن قدامــــة املقدســــي املقدســــي مث الدمــــشقي احلنب

   م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤األوىل، : الطبعة

 - بـــريوت–دار املعرفـــة : الناشـــر -حملمـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب ســـهل مشـــس األئمـــة السرخـــسي  املبـــسوط  -

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: تاريخ النشر

احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي  عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن أليب احملصول  -

: الطبعة - مؤسسة الرسالة: الناشر -الدكتور طه جابر فياض العلواين: دراسة وحتقيق -خطيب الري

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الثالثة، 

 - سليمان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الــشامي، أبــو القاســم الطــرباين لــاملعجــم األوســط  -

 -دار احلـرمني : الناشـر -عبـد احملـسن بـن إبـراهيم احلـسيين، رق بـن عـوض اهللا بـن حممـد طا: احملقق

  .القاهر

 حممــد عبـد الوهــاب بـن علــي بـن نــصر أليب »اإلمـام مالــك بـن أنـس«املعونـة علـى مــذهب عـامل املدينــة   -

ة، مصطفى املكتبة التجاري: الناشر - ّمحيش عبد احلق: احملقق - ١/١١٨الثعليب البغدادي املالكي 

  . مكة املكرمة-أمحد الباز 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٤٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بـن قدامـة اجلمـاعيلي املقدسـي  - املغين البن قدامة  -

  .مكتبة القاهرة: الناشر - )هـ٦٢٠: املتوىف(مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي 

دين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث  حممد موفق اليب ألاملغين البن قدامة  -

  .مكتبة القاهرة: الناشر -الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي

دار العاصمة، الرياض، اململكة : الناشر -١/٨٠ لصاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان امللخص الفقهي  -

  .هـ١٤٢٣األوىل، : الطبعة -العربية السعودية

ْأبو احلسن علي بـن احلـسني بـن حممـد الـسغدي، : املؤلف النتف يف الفتاوى  - احملـامي الـدكتور : احملقـق -ُّ

 -بــريوت لبنـــان/  عمــان األردن -مؤســسة الرســـالة / دار الفرقــان : الناشـــر -صــالح الــدين النــاهي

  .١٩٨٤ – ١٤٠٤الثانية، : الطبعة

ن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغـاين املرغينـاين، أبـو احلـسن برهـان لعلي ب اهلداية يف شرح بداية املبتدي  -

  . لبنان– بريوت -دار احياء الرتاث العريب : الناشر -طالل يوسف: احملقق -الدين 

، أمحــد حممــود إبـــراهيم : احملقــق - حامــد حممــد بــن حممـــد الغــزايل الطوســي يب ألالوســيط يف املــذهب  -

  . القاهرة–سالم دار ال: الناشر -حممد حممد تامر

  .٢١  إمهال مفهوم املخالفة خلروج املنطوق خمرج الغالب وتطبيقاته يف السنة النبوية  ص -

: احملقــق -للرويــاين، أبــو احملاســن عبــد الواحــد بــن إمساعيــل  )يف فــروع املــذهب الــشافعي(حبــر املــذهب   -

   . م٢٠٠٩األوىل، : الطبعة - دار الكتب العلمية: الناشر - طارق فتحي السيد

 الوليـد حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن رشـد القـرطيب الـشهري أليب بداية ا�تهـد و�ايـة املقتـصد  -

  . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: ، سنة القاهرة–دار احلديث : الناشر -بابن رشد احلفيد 

ِّتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب  - ِْ  فخر الدين الزيلعي لعثمان بن علي بن حمجن البارعي، ِّ

  . هـ١٣١٣األوىل، : الطبعة -  بوالق، القاهرة-املطبعة الكربى األمريية : الناشر -احلنفي

لزين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن  )يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان(حتفة امللوك   -

 –دار البــشائر اإلســالمية : الناشــر -عبــد اهللا نــذير أمحــد. د: احملقــق -عبــد القــادر احلنفــي الــرازي 

  .١٤١٧األوىل، : الطبعة بريوت

بو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت األلباين  ألمتام املنة يف التعليق على فقه السنة  -

 .اخلامسة: الطبعة -دار الراية: الناشر -

حممد : احملقق -١٢/٦٩ )هـ٣٧٠: املتوىف(منصور حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو  �ذيب اللغة  -

  .م٢٠٠١األوىل، : الطبعة - بريوت– دار إحياء الرتاث العريب . ط- عوض مرعب

دار : الناشـر -١/١٠٢حملمد بن أمحد بن عرفـة الدسـوقي املـالكي  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -

  .الفكر

مد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي البن عابدين، حم رد احملتار على الدر املختار  -

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة -بريوت-دار الفكر: الناشر -



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٤١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 - زهري الشاويش: حتقيق -  زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النوويأليب روضة الطالبني وعمدة املفتني  -

  .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : ةالطبع -  عمان- دمشق-املكتب اإلسالمي، بريوت: الناشر

 داود ســـليمان بـــن األشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بـــشري بـــن شـــداد بـــن عمـــرو األزدي أليبد  ســـنن أيب داو -

ْالسجستاين
ِ   . بريوت- املكتبة العصرية، صيدا . ط-حممد حميي الدين عبد احلميد: احملقق - ِّ

ِشرح مشكل الوسيط  - ِ ِ
َ ُ : احملقـق -ي الدين املعروف بـابن الـصالح لعثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تق َ

دار كنــــوز إشــــبيليا للنــــشر والتوزيــــع، اململكــــة العربيــــة : الناشــــر -عبــــد املــــنعم خليفــــة أمحــــد بــــالل. د

  . م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األوىل، : الطبعة -السعودية

ولـد حممـد حممـد حممـود : احملقـق - مد األمري املـالكيحمل  ضوء الشموع شرح ا�موع يف الفقه املالكي  -

 -] نواكـشوط-موريتانيـا [ مكتبة اإلمام مالك -دار يوسف بن تاشفني : الناشر -األمني املسومي

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األوىل، : الطبعة

 حممــد موفــق الــدين عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة اجلمــاعيلي املقدســي مث أليب عمــدة الفقــه  -

املكتبـــة : الناشـــر -أمحـــد حممـــد عـــزوز: احملقـــق -قدســـي الدمـــشقي احلنبلـــي، الـــشهري بـــابن قدامـــة امل

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: الطبعة -العصرية

 -مطبعـة اإلنـشاء، دمـشق : الناشر - ّاحلاجة كوكب عبيد: املؤلف فقه العبادات على املذهب املالكي  -

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األوىل : الطبعة -.سوريا

 - ٥/٤٠٤محــد بـــن عمــرو بـــن متــيم الفراهيـــدي البـــصري  عبــد الـــرمحن اخلليــل بـــن أيب ألكتــاب العـــني  -

  .دار ومكتبة اهلالل: الناشر -د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي: احملقق

ملنـصور بــن يــونس بــن صــالح الـدين ابــن حــسن بــن إدريــس البهــوتى  كـشاف القنــاع عــن مــنت اإلقنــاع  -

عبد الرمحن بن حممـد : املؤلف - األربعةالفقه على املذاهب، دار الكتب العلمية: الناشر -احلنبلى 

 - هــــ ١٤٢٤الثانيـــة، : الطبعـــة - لبنـــان–دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت : الناشـــر - عـــوض اجلزيـــري

  . م٢٠٠٣

 بكر بن حممد بن عبـد املـؤمن بـن حريـز بـن معلـى احلـسيين أليب كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار  -

: الناشـر -علـي عبـد احلميـد بلطجـي وحممـد وهـيب سـليمان: احملقق -احلصين، تقي الدين الشافعي 

  .١٩٩٤األوىل، : الطبعة-  دمشق–دار اخلري 

 دار النفـــائس للطباعـــة :الناشـــر -  حامـــد صـــادق قنيـــيب-مـــد رواس قلعجـــي حمل معجـــم لغـــة الفقهـــاء  -

  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية، :الطبعة -والنشر والتوزيع

دار : الناشـر -مـد بـن أمحـد بـن حممـد علـيش، أبـو عبـد اهللا املـالكي حمل منح اجلليل شرح خمتصر خليـل -

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: تاريخ النشر - بريوت–الفكر 

 - لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي  �اية احملتاج إىل شرح املنهاج  -

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -ط أخرية : الطبعة -دار الفكر، بريوت: الناشر



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٤٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

لعبـد امللـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد اجلـويين، أبـو املعـايل، ركـن  �اية املطلب يف دراية املذهب  -

 -دار املنهـــاج: الناشـــر -ّعبــد العظـــيم حممـــود الــديب/ د. حققـــه أ -الــدين، امللقـــب بإمــام احلـــرمني 

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األوىل، : الطبعة

 أبــــو الوفــــا: احملقــــق - مــــد بــــن احلــــسن بــــن فرقــــد الــــشيباين عبــــد اهللا حمأليب األصــــل املعــــروف باملبــــسوط - 

ألبـو بكـر بـن علـي بـن ة اجلـوهرة النـري،  كراتـشي–إدارة القرآن والعلوم اإلسـالمية : الناشر -األفغاين

ّحممـــــد احلـــــدادي العبـــــادي الزبيـــــدي اليمـــــين احلنفـــــي 
ِ األوىل، : الطبعـــــة -املطبعـــــة اخلرييـــــة: الناشـــــر -َِّ

  .هـ١٣٢٢

: الناشر -لزين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املصري  شرح كنز الدقائقالبحر الرائق  -

  .الثانية: الطبعة -دار الكتاب اإلسالمي

 عبـد :املؤلـف - م٢٠٠٤ - هــ ١٤٢٥ ، جامعـة اخلرطـوم،)دكتـوراه(رسالة  -البيوع احملرمة واملنهي عنها -

 - هـ ١٤٢٦ األوىل : املنصورة الطبعة- مصر ،بوي دار اهلدى الن:الناشر - الناصر بن خضر ميالد

 .م٢٠٠٥

 - دار اهلــدى للطباعــة . ط–د رمــضان عبــد الــودود عبــد التــواب .  التعليــل باملــصلحة عنــد األصــوليني أ-

  .م١٩٨٧ هـ ١٤٠٧سنة 

  .عامل الكتب: الناشر - اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازيأليب التنبية يف الفقه الشافعي -

حملمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد  واب الكــايف ملــن ســأل عــن الــدواء الــشايف أو الــداء والــدواءاجلــ -

األوىل، : الطبعــة - املغــرب–دار املعرفــة : الناشــر -)هـــ٧٥١: املتــوىف(مشــس الــدين ابــن قــيم اجلوزيــة 

   .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

: املتـوىف(الكي الـشهري بـالقرايف  العباس شهاب الدين أمحـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرمحن املـأليب الذخرية -

   م١٩٩٤األوىل، : الطبعة - بريوت-دار الغرب اإلسالمي: الناشر  - )هـ٦٨٤

 . اململكة املغربية-– السالمة الصحية للمنتجات الغذائية حممد احلسن بن حممد -

ذيلـه اجلـوهر  هــ وب٤٥٨ املتـوىف سـنة البيهقـيالسنن الكربى للحافظ أىب بكر أمحد بن احلـسني بـن علـى  -

 - هــ ٧٤٥ املتـوىف سـنة الرتكمـاينالنقى للعالمة عالء الدين بن على بن عثمان املارديىن الشهري بابن 

  .عرفة دار امل.ط

دار : الناشــر - حممــد علـي بــن أمحـد بــن سـعيد بـن حــزم األندلـسي القــرطيب الظـاهري أليب احمللـى باآلثـار -

    بريوت–الفكر 

 املعـايل برهـان الـدين حممـود أليب  النعماين فقه اإلمـام أيب حنيفـة رضـي اهللا عنـهاحمليط الربهاين يف الفقه -

ََبن أمحد بن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن مـازة البخـاري احلنفـي  - عبـد الكـرمي سـامي اجلنـدي: احملقـق -َ

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األوىل، : الطبعة - لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر

 أمحـد عـزو عنايـة: احملقق -لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن جنيم احلنفي  رح كنز الدقائقالنهر الفائق ش -

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األوىل، : الطبعة -دار الكتب العلمية: الناشر



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٤٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 -لعــالء الــدين، أبــو بكــر بــن مــسعود بــن أمحــد الكاســاين احلنفــي  بــدائع الــصنائع يف ترتيــب الــشرائع - 

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة -دار الكتب العلمية: الناشر

دار الكتــب : الناشـر -حملمـد بــن أمحـد بــن أيب أمحـد، أبــو بكـر عــالء الـدين الــسمرقندي  حتفـة الفقهــاء -

  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة - لبنان–العلمية، بريوت 

يـونس بـن صـالح الـدين ملنـصور بـن  دقائق أويل النهى لشرح املنتهـى املعـروف بـشرح منتهـى اإلرادات - 

هــ ١٤١٤األوىل، : الطبعـة -عامل الكتـب: الناشر -١/٣٥٠ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى 

  .م١٩٩٣ -

: احملقـق - ملرعي بن يوسف بن أىب بكـر بـن أمحـد الكرمـى املقدسـي احلنبلـى دليل الطالب لنيل املطالب -

ــــو قتيبــــة نظــــر حممــــد الفاريــــايب األوىل، : الطبعــــة - والتوزيــــع، الريــــاضدار طيبــــة للنــــشر: الناشــــر -أب

  م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥

َّ حممد -  عادل مرشد -شعيب األرنؤوط : احملقق -  عبد اهللا حممد بن يزيد القزويينيبألسنن ابن ماجه  -
ّ عبـد اللطيـف حـرز اهللا-كامل قره بللي   - هــ ١٤٣٠  سـنة- األوىل.ط -دار الرسـالة العامليـة . ط-َ

  .م٢٠٠٩

ْحممــد بــن عيــسى بــن ســورة بــن موســى بــن الــضحاك، الرتمــذي يب عيــسى أل ســنن الرتمــذي - شــركة  . ط-َ

  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥  سنة- الثانية. ط- مصر–مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 

  .هـ١٤٢٢ سنة – دار طوق النجاة . صحيح البخاري ط-

   . بريوت-ريب  دار إحياء الرتاث الع. ط-حممد فؤاد عبد الباقي: احملقق - صحيح مسلم -

. د: احملقـق -)هــ٢٧٦: املتـوىف(أبو حممد عبد اهللا بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري : املؤلف غريب احلديث -

  .١٣٩٧األوىل، : الطبعة -  بغداد–مطبعة العاين : الناشر - عبد اهللا اجلبوري

  لبنــان– بــريوت دار الكتــاب العــريب،: الناشــر - )هـــ١٤٢٠: املتــوىف(ســيد ســابق : املؤلــف فقــه الــسنة -

  . م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧الثالثة، : الطبعة

ألمحــد بــن حممــد بــن علــي األنــصاري، أبــو العبــاس، جنــم الــدين، املعــروف  كفايــة النبيــه يف شــرح التنبيــه -

األوىل، م : الطبعـة -دار الكتـب العلميـة: الناشـر -جمدي حممد سرور باسلوم: احملقق -بابن الرفعة 

٢٠٠٩.  

يعرف بداماد ، لعبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده رح ملتقى األحبرجممع األ�ر يف ش -

  .دار إحياء الرتاث العريب: الناشر -أفندي 

 - حممــد بــن إبــراهيم بــن عبــد اهللا التــوجيري: املؤلــف -خمتــصر الفقــه اإلســالمي يف ضــوء القــرآن والــسنة -

 - هـــــ ١٤٣١احلاديــــة عــــشرة، : الطبعــــة -عوديةدار أصــــداء ا�تمــــع، اململكــــة العربيــــة الــــس: الناشــــر

  . م٢٠١٠

سـنة  - بـريوت–دار املعرفـة : الناشـر -خمتصر املزين إلمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املـزين  -

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: النشر



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٤٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 - عبــد اهللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الــشيباين أليب  مــسند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل-

 ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٦األوىل، : طبعة ال- القاهرة–دار احلديث : الناشر -أمحد حممد شاكر: ققاحمل

  .م

بيــت األفكــار : الناشــر - حممــد بــن إبــراهيم بــن عبــد اهللا التــوجيري: املؤلــف موســوعة الفقــه اإلســالمي -

  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األوىل، : الطبعة الدولية

- بيـــت األفكـــار الدوليـــة: الناشـــر -هيم بـــن عبـــد اهللا التـــوجيريحملمـــد بـــن إبـــرا موســـوعة الفقـــه اإلســـالمي -

  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األوىل، : الطبعة

لعبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي  االختيار لتعليل املختار  

  . م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦: تاريخ النشر  القاهرة -مطبعة احلليب : الناشر -

 - رمزي منري بعلبكي: احملقق -)هـ٣٢١: املتوىف( أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي - رة اللغةمجه-

  .م١٩٨٧األوىل، : الطبعة - بريوت–دار العلم للماليني : الناشر

 -لــشمس الــدين حممــد بــن عبــد اهللا الزركــشي املــصري احلنبلــي  علــى خمتــصر اخلرقــي شــرح الزركــشي  -

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣األوىل، : الطبعة -دار العبيكان: الناشر

 – جملـة الـشريعة والدراسـات اإلسـالمية – خالد سر اخلتم الـسيد .الطب النبوي وخيارات الوقاية د -

   .١٣٧ ص – ٢٠٠٣ سنة – ٢العدد 

 .– جامعة غزة – ماهر حامد احلويل . د–الطب الوقائي يف اإلسالم   -

مد بن قاسم بن حممد بن حممد، أبو عبد اهللا، مشس فتح القريب ا�يب يف شرح ألفاظ التقريب حمل  -

اجلفان : الناشر بسام عبد الوهاب اجلايب: بعناية -الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي 

األوىل، : الطبعــة - لبنـان–واجلـايب للطباعـة والنـشر، دار ابـن حـزم للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بـريوت 

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥

ْالفقــــ  - ُه اإلســــالمي وأدلتــــه  أِ َُُّ ّوهبــــة بــــن مــــصطفى الزحيلــــي. د. ُّ
ِ
ْ َ َُّ ْ  –َّ ســــورية -دار الفكــــر : الناشــــر - َ

  . قدمش

ملنـصور بـن يـونس بـن صـالح الـدين ابـن حـسن بـن إدريـس البهـوتى  كشاف القناع عن منت اإلقناع -

 .دار الكتب العلمية: احلنبلى الناشر

ُاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بـن  عبد اهللا احلأليب املستدرك على الصحيحني -
دار  . ط-مــصطفى عبــد القــادر عطــا: حتقيــق -ك الطهــارة  / احلكــم الــضيب الطهمــاين النيــسابوري

   .م١٩٩٠ - هـ١٤١١  سنة- األوىل .ط - بريوت–الكتب العلمية 

 -ل بـن أسـد الـشيباين  عبـد اهللا أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل بـن هـاليب ألمسند اإلمام أمحد بن حنبـل -

 ١٤٢١  سنة-  األوىل.ط -  مؤسسة الرسالة. ط- عادل مرشد، وآخرون-شعيب األرنؤوط : احملقق

 . م٢٠٠١ -هـ 



        
 
  

 

 
 

 
 

٦٤٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة فقهية طبية مقارنة" املتعلقة بالطب الوقائي بني األصالة واملعارصة األحكام الفقهية

 دار ســحنون . ط– حممــد الطــاهر بــن عاشــور :مقاصــد الــشريعة اإلســالمية لفــضيلة العالمــة اإلمــام -

  . م٢٠٠٦  هـ١٤٢٧ سنة - دار السالم للطباعة والنشر . ط–للنشر والتوزيع 

زهـــري : احملقـــق - ابـــن ضـــويان، إبـــراهيم بـــن حممـــد بـــن ســـامل: املؤلـــف منـــار الـــسبيل يف شـــرح الـــدليل  -

  م١٩٨٩- هـ١٤٠٩السابعة : الطبعة - املكتب اإلسالمي: الناشر -الشاويش

حممــــد مــــصطفى : احملقـــق  -مالـــك بــــن أنـــس بــــن مالــــك بـــن عــــامر األصـــبحي املــــديناملوطـــأ لإلمــــام  -

 – أبــــو ظــــيب -زايــــد بــــن ســــلطان آل �يــــان لألعمــــال اخلرييــــة واإلنــــسانية  مؤســــسة . ط-األعظمــــي

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥  سنة- األوىل.ط -اإلمارات

    

ا دة ا ا ا مل ا  د  ا ا  

 –  ا  – : )٣٣٤(  ١٤٣٨.  


