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ة العربية السعودية ع وجهود المممكمقاصد الشر  حـق األمـن الصحي في ضوء
 في رعايته

 تركية بنت عيد المالكي
 جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية قسم أصول الفقه بكمية الشريعة

 البريد اإللكتروني : 
 :الممخص

فيي ضيوم مصدصيد حق األمن الصحي  الموضوع الذي تدور حوله الدراسة، هو:
 رعدية ذلك الحق.مع بيدن جهود الممكة العربية السعودية في ، الشرع

وقد تندولْت الدراسة أهمية حق األمين الصيحي لئلنسيدن فيي هيذي الحييدا، وبييدن  
ُتعيييدن مييين أبيييرز مجيييدالت الشيييرع فيييي عبلقتيييه امصدصيييد الشيييريعة اإلسيييبلمية التيييي 

 .المعدلجة، وفي تصرير الحصوق 
 فيي سيب    عين جهيود المممكية العربيية السيعودية التيي بيذلتهدكمد تكّممْت الدراسة 

 األزمدت. وقت ال سيمد في ذلك الحقالحفدظ عمى 
ــة: الحييق، األميين، الصييحة، مصدصييد الشييريعة، جهييود المممكيية  الكممــات المفتاحي

 العربية السعودية.
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The right to health security in light of the purposes of 
Sharia and the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia 

to protect it 
Turkish girl Eid al-Maliki 
Department of Jurisprudence, College of Sharia, 
Imam Muhammad bin Saud Islamic University 
Email : 
The topic around which the study revolves is: The right to 
health security in light of the objectives of the Sharia, with an 
indication of the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia in 
the care of that right. 
The study dealt with the importance of the right to health 
security for the human being in this life, and its relationship 
with the objectives of Islamic law, which is one of the most 
prominent areas of the law in treatment, and in the 
determination of rights. 
The study also talked about the efforts made by the Kingdom 
of Saudi Arabia in order to preserve that right, especially in 
times of crisis. 
Key words: truth, security, health, objectives of Sharia, 

efforts of the Kingdom of Saudi Arabia. 



 
 

ع وجهىد المملكة العربية مقاصذ الشر ي في ضىءحـق األمـن الصح

 السعىدية في رعايته
 

 646 
 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
مييه ادلعصيي  والمسييدن، وجعمييه اميفيية فييي  الحمييد  الييذي امييق اإلنسييدن وكرق
األرض، وأسيييجد ليييه مبللكتيييه الكيييرام والصيييبلا والسيييبلم عميييى ا ييير إنسيييدن، معمِّيييم 

 الندس الا ر، وعمى آله وصحاه أجمع ن، واعد:
ر الشدرع عمى اإلنسدن واجادت وتكدل ف، قدل تعدلى:﴿ ِإنقد َعَرْضَند  لصد قرق

َمدَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَادِل َفَأَبْ َن َأْن َيْحِمْمَنَهد َوَأْشيَفْصَن ِمْنَهيد َوَحَمَمَهيد  اأْلََمدَنَة َعَمى السق
ْنَسدُن ِإنقُه َكدَن َظُموًمد َجُهواًل﴾  . (ٔ)اإْلِ

ر لييه حصوقييًد، مييع العييوا  لفدعمهييد، والعصييد   نفسييه الوقييت وفييي  الييدن وي قييرق
، ولما ير أن ذَ نفق حتى يضمن لمتكدل ف أن تُ  ؛لمن  تجدوزهد أو  نتهكهد واألاروي 
 في المجتمعدت والنفوس. يستصرق 

ولم تحظ هذي الحصوق في أّية شريعة مين الشيرالع السيمدوية أو مين الينظم 
األرضية، امع  مد حظ ت اه في شيريعة اإلسيبلم، فصيد ارتصيت بهيد حتيى جعمتهيد 

ر تمييك الحصييوق م اإلاييبلل بهييد، عييم أطقييميية التييي يحييرُ ييية المتحتِّ ميين الواجاييدت الد ن
 بإطدر المصدصد الشرعية.

وذلييك  ؛وُتعييدن المصدصييد ميين أبييرز مجييدالت الشييرع فييي المعدلجيية والمصدربيية
وأعرهييد الجمييي  ،تهييد المنضيياطةومرجع ِّ  ،اييدلنظر إلييى حصيصتهييد الشييرعية اإلسييبلمية

بييييراز أهم تهيييد م ،فيييي تصرييييير تميييك الحصييييوق  مييييد ُيسييييدعد فيييي أن يكييييون المجتمييييع وا 
 يصوُم عمى احترام الَكَرامة اإلنسدنية. دً اإلسبلمي مجتمع

ومن أهم مد عني ايه الشيرع مين تميك الحصيوق هيو حيق الَعييِش اأميدٍن ِميْن 
ايييبلِل الُمحدفظيييِة عميييى الُكمِّييييدِت الَاْميييس: اليييدِّ ن، والييينقفس، والَعصييي ، والِعيييرض، 

سة أكعَر مين تصيديِس الكعايِة ذاِتهيد، ح يط أحيد  دق والَمدل، وهذا مد جع  حيدته مص

                                                 
 [.ٕٚ]األحزا :  (ٔ)
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نعمييَة الحيييدِا التييي مَنَحنييد إيدهييد اأْسييواٍر عدليييٍة ميين الزقْجييِر والتقنِف يير؛ إذ ال ُسييمطدَن 
 عم هد إال بتفويٍض منه تعدلى.

ال سييمد  ،األمين الصيحيهيو  :بهد الشيدرع دومن أهم أنواع األمن التي عن
ذلك نجد عندية اإلسبلم ادلصحة واعتادرهيد جيزًم مين ل ؛في زمن الجوالح واألوبلة

العندية اصوا المسمم ن؛ ح ط حدر  األمراض ودعد إلى التيداوي، وأوجيد أسيدل   
شييّتى لموقدييية منهييد، واعتبيير الصييحة ميين األسييس التييي تيينهض بهييد أميية اإلسييبلم 

ف أسيييياد  الييييرزق، وتنهييييدر االسييييتصرار والبنييييدم، وتتوّقيييي وتتطييييور، وبييييدونهد  نعييييدم
 مدت وجودهد.مجتمعدت اك  مصوِّ ال

وفييي سييب   ذلييك قييّدمت المممكيية العربييية السييعودية وال زالييت تصييدم الجهييود 
الكب ييرا فييي رعدييية ذلييك الحييق لممييواطن والمصيييم عمييى أرضييهد عمييى حييد سييوام ال 

 سيمد وقت الجوالح واألزمدت.
ومن هند جدمت أهمية إفراد دراسة عمميية تبيّ ن أهميية ذليك الحيق، وُتبيِرز 

 لعبلقة ب نه وب ن مصدصد الشرع العظيم.ا
 ورأ ت أن يكون عنوان الدراسة:

 حق األمن الصحي في ضوء مقاصد الشرع
 تهجهود الممكة العربية السعودية في رعد و 
 أهمية الموضوع:

العيييش  ه فييفييي مجيدل حصييوقي ُيعنيى اصضييية حيق اإلنسييدن السييمد حصيي أنيه -ٔ
 ة من األمراض.والحيدا في ب لة آمنة محميّ 

وبهيييد ُيحكيييم عميييى العيييدلم،  أصييياحت ُشييي  الحصيييوق اإلنسيييدنية ومعميييوم أن 
مهد أو تأانرهد  .الدول بتصدن

فدلشييريعة  ؛عدلجيية هييذي الصضيييةامُيعنييى مصدصييدي كونييه فييي مجييدل شييرعي  -ٕ
 هي المنطمق الرليس إلنسدنية اإلنسدن.هد ومصدصد
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أن العيييدلم ال يييوم يميييرن بوقيييت عصييي   فيييي المجيييدل الصيييحي اسيييب  جدلحييية  -ٖ
وروند التيي أسيصطت كع يرًا مين شيعدرات اليدول المتصّدمية أميدم ميد قدميت ايه ك

 الدول اإلسبلمية ال سيمد المممكة العربية السعودية.
وهذا  تطم  إظهدر مد لممممكية العربيية السيعودية مين جهيود فيي مواجهية 
تميك الجدلحيية وميد قّدمتييه مين أدليية دام ية عمييى رعد تهيد لحصييوق اإلنسيدن ال سيييمد 

 منهد. الصحية
 أهداف الموضوع:

ميين اييبلل تظييدفر بيييدن أهمييية حييق األميين الصييحي لئلنسييدن فييي المجتمييع،  -ٔ
 األدلة الشرعية عمى ذلك.

إبيييراز العبلقييية بييي ن حيييق األمييين الصيييحي، ومصدصيييد الشيييرع التيييي أطقييير بهيييد  -ٕ
 الشدرع جميع التكدل ف والحصوق الشرعية.

لحيييق فيييي زمييين إظهيييدر جهيييود المممكييية العربيييية السيييعودية فيييي رعديييية ذليييك ا -ٖ
ميية التييي ال طدلمييد رفعييت شييعدرات رعدييية حصييوق  كشييف زيييف الييدول المتصدِّ

 اإلنسدن.
 الدراسات السابقة:

لصد وقفُت عميى اعيض الدراسيدت التيي تندوليت حيق اإلنسيدن فيي الصيحة، 
 ومن أهمهد:

فيييي ايييدبي  يييية فييي الفصيييه اإلسييبلمينمصدصييد الشيييريعة فييي حفيييظ الصييحة البد -ٔ
 اليدكتوراي درجية لن ي  مصدمية رسيدلةرنية(، فصهيية مصد دراسة)العاددات واألسرا 

ميين جدمعيية أم الصييرح لمادحعيية: فدطميية بنييت عييوض الحربييي، عييدم  الفصييه فييي
 ه.ٕٛٗٔ-ٕٚٗٔ

حييييق اإلنسييييدن فييييي سييييبلمة صييييحته فييييي الشييييريعة والنظييييدم )دراسيييية مصدرنيييية  -ٕ
ادلمواع ق الدولية( احط تكم مي لمرحمة المدجست ر في العدالية الجندليية مين 

نييد ف العربييية لمعمييوم األمنييية، لمادحييط: ادلييد بيين عبييد   ال دمييدي،  جدمعيية
 هي.ٕٛٗٔ-ٕٚٗٔعدم 
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أعيير األحكيييدم الفصهييية فيييي العندييية اصيييحة اإلنسييدن، لميييدكتور.:   سيييميمدن  -ٖ
(، ٕٔالنييييور، احييييط نشيييير فييييي مجميييية الشييييريعة والدراسييييدت اإلسييييبلمية، ع)

 ه.ٖٗٗٔ
ألحكيييدم الفصهييية المتعّمصييية واييدلنظر فييي هيييذي الدراسييدت نجيييد أنهييد تندولييت ا

اصييحة اإلنسييدن إمييد فييي عدميية أبييوا  الفصييه أو فييي أبييوا  ادصيية، ولييم تتعييرض 
لعبلقيييية تمييييك الصييييحة امصدصييييد الشييييريعة إال بإشييييدرا اسيييييطة وردت فييييي الدراسيييية 

 األولى، ولم تكن مشاعة لمصدرئ، أو لمادحط عن نوع تمك العبلقة، أو بيدنهد.
ن فييي األميين الصييحي؛ الييذي هييو أمييد دراسييتي فهييي ادصيية احييق اإلنسييد

أشييم  ميين لفييظ الصييحة، وعبلقتييه امصدصييد الشييريعة ادلتفصيي  ، ادإلضييدفة إلييى 
بيييدن جهييود المممكيية العربييية السييعودية فييي رعد تهييد لييذلك الحييق؛ واييدألاص فييي 

 زمن الجوالح واألزمدت.
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 خطة البحث:
مادحط، وادتمة، وفهرس  وأربعة تضمن الاحط اعد هذي المصدمة 

 .لممراجع
 التعريف امفهوم حق األمن الصحي، ومد  تعمق اه. المبحث األول:
 وفيه مطدلادن: 
 مفهوم الحق. المطمب األول:
 وفيه مسألتدن:

 المسألة األولى: تعريف الحق.
 المسألة العدنية: أقسدم الحق.

 تعريف األمن الصحي. المطمب الثاني:
 وفيه عبلط مسدل :
 تعريف األمن. المسألة األولى:

 تعريف الصحي )الصحة(. سألة الثانية:الم
 تعريف األمن الصحي. المسألة الثالثة:
 ق بهد.مفهوم مصدصد الشرع، ومد  تعمّ  المبحث الثاني:

 وفيه عبلعة مطدل :
 تعريف مصدصد الشرع. المطمب األول:
 أهمية مصدصد الشرع. المطمب الثاني:
 .، ومراتبهدأقسدم مصدصد الشرع المطمب الثالث:
 ومصدصد الشرع. ،األمن الصحي حق العبلقة ب ن الثالث: المبحث

 حق األمن الصحي. رعديةجهود المممكة في  المبحث الرابع:
 أهم النتدلج. الخاتمة:

 فهرس المراجع.
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 منهج البحث:   
، ادإلضييييدفة إلييييى الميييينهج العممييييي الصييييدلم عمييييى االسييييتصرام والتحم يييي التزمييييُت  -ٔ

 .النصي النص  وأبلقتادس لالمصدم  صيدغة الاحط اأسموبي مد لم يستدع
 صددر األص مة في ك  مسألة احسبهد.معمى الاعتمدُت  -ٕ
 اآليدت بذكر رقم اآلية، واسم السورا. تُ عزو  -ٖ
اّرجيُت األحدد يط ميين كتي  الحييد ط فيإن ورد فيي أحييد الصيحيح ن اكتف ييت  -ٗ

ال اّرجته من اصية كتي  الحيد ط بنصيه اليوارد فيي الاحيط، ميع بييد ن اه، وا 
 درجته.

اكممية  ، وقيد يسيبقبذكر اسيمه، والجيزم والصيفحة رجعاإلحدلة إلى الم كدنت -٘
صيية المعمومييدت المتعمّ  اصييية بييذكرعنييد النصيي  اييدلمعنى، مييع االكتفييدم نظيير(  )

 .الفهرس الادص بذلكفي  ادلمرجع
وفي الاتدم أحمد   الذي يسر كتداة هذا الاحط، هو صدح  الفض  

مد  نا ي لجبلل وجهه وكريم فضمه وعظيم إحسدنه، ومد والنعم، فمه الحمد ك
ساحدنه ومد كدن فيه من اطأ فمني وأست فر    كدن فيه من صوا  فهو منه

منه إنه هو ال فور الرحيم .. وأصمي وأسمم عمى ادتم رسمه وا ر امصه   بن 
 .-صمى   عميه وآله وصحاه وسمم -عبد  
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 تعريف بمفهوم حق األمن والصحي، وما يتعمق به.المبحث األول: ال
 المطمب األول: مفهوم الحق.

 تعريف الحق.المسألة األولى: 
   والحق ضد الادط ؛ وله معدٍن كع را لغة:الحق ، من أبرزهد مد ( ٔ)جمع حقٍّ

 :(ٕ) مي
: ، أي(ٖ)الواجيي ، ومييين قوليييه تعيييدلى:﴿ َوَكيييدَن َحَصيييد َعَمْ َنيييد َنْصيييُر اْلُميييْؤِمِن َن﴾  -ٔ

 واجاًد.
األمر العدبت الموجود، ومنه قوله تعدلى:﴿ َوَندَدح َأْصَحدُ  اْلَجنقِة َأْصيَحدَ    -ٕ

 ، أي: وجدندي أمرًا عدبتًد موجودًا. (ٗ)النقدِر َأْن َقْد َوَجْدَند َمد َوَعَدَند َربنَند َحَصد﴾
ُيطمق عمى االاتصدص ادلشيم من غ ر مشدركة، يصدل: فبلن أحيق امدليه   -ٖ

 ال حق ل  ري فيه.أي: 
 :لم أقف عمى تعريفدت كع را لمحق سوام أكدن عند المتصدم ن  الحق اصطالحًا

كعرون وكعرا تطبيصدته هو مد جعمهم ال يُ  ،أم المتأارين ولع  وضوح مفهومه
 في الكبلم عن تعريفه.

 ومن التعريفدت التي وقفُت عم هد مد  مي:
 .(٘)ا"لحكم المطدبق لمواقع"  -ٔ
 .(ٔ)ِهٌر فيمد ُيصصُد له شرعًد""ااتصدص ُمظ  -ٕ

                                                 
(، ٔ٘ٔ/ٔ(، المحيييي  فيييي الم ييية )ٚٙٔ(، ماتيييدر الصيييحدح )صٜٕٔٔ نظييير: الصيييدموس المحيييي  )ص (ٔ)

 مددا )حق(.
يطمق عمى ابلف الادط ، وعميى النصي  ، واإلسيبلم ، واليصي ن، والصيدق، والصيرآن، و الحيزم، والعيدل ،  (ٕ)

 وعمى 
( مييييددا )حصييييق(، المعجييييم الوسييييي  ٙٙٔ/ٕ٘ نظيييير: تييييد  العييييروس ) ،تعييييدلى وت، كمييييد أنييييه اسييييم الميييي   

 ( مددا )حق(. ٚٛٔ/ٔ)
 .[ٚٗ( ] الروم: ٖ)
 .[ٗٗ( ] األعراف: ٗ)
 (، التوق يف عميى مهميدتٛٚ(، أنييس الفصهيدم )صٜٛ(، وينظر: التعريفيدت )صٖٓ/ٕدستور العممدم ) (٘)

(، الفواكييييييييه الييييييييدواني ٕٛ٘/ٕلوامييييييييع األنييييييييوار البهييييييييية ) (،ٜٖٔ(، الكميييييييييدت )صٖٗٔالتعييييييييدريف)ص
(ٔ/ٗٛٓ.) 
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 .(ٕ)"ااتصدص حدجز"  -ٖ
ُر اه الشرع سمطة، أو تكميفًد"  -ٗ  .(ٖ)"ااتصدٌص ُيصرِّ

وهيييذا هيييو تعرييييف اليييدكتور مصيييطفى الزرقييييد، وقيييد تاعيييه فييييه كع ييير ميييين 
لوضييييوحه، وتحد ييييدي لممصصييييود امييييد يبلليييييم ؛ وهييييو مييييد أراي راجحييييدً  ،المعدصييييرين

مدله عمييى جميييع الحصييوق سييوام أكدنييت تطبيصييدت الحييق فييي كتيي  الفصهييدم، والشييت
 .(ٗ)د نية، أم غ رهد، وسوام أكدنت عدمة أم ادصة، وسوام أكدنت مدلية أم ال

 :(٘)شرح التعريف
ااتصدص: هو االنفيراد واالسيتلعدر، فيكيون المايتص هيو   فيي حصوقيه 
سيياحدنه، واإلنسيييدن فيييي حصييوق اآلدم ييي ن؛ وهيييو ق يييد ُ اييِر  األميييور المادحييية لتيييي 

 بهد عمى سب   االشتراك دون االستلعدر. ُ نتفع
ُيصيييرن ايييه الشييييرع: ق يييد فيييي التعريييييف ُ ايييِر  مييييد ليييم ُيصيييرني الشييييدرع مميييد هييييو 

 ااتصدص واقعي ال شرعي.
سمطة: وهي نوعدن: سيمطة عميى شييم كحيق الممكيية،  أو عميى شياص 

 كحق الوالية عمى النفس.
، أو مييين إنسيييدن تكميفيييًد: أي ُعهيييدا عميييى إنسيييدن، إميييد مييين  ؛ كدلعايييددات

 آار كاصية حصوق العادد؛ كوفدم الد ن، وقيدم األج ر اعممه، ونحو ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ( نصييييييبًل عيييييين الصدضييييييي حسيييييي ن فييييييي ماطوطييييييه الموسييييييوم ٘٘ٔ/ٔالممكييييييية فييييييي الشييييييريعة اإلسييييييبلمية ) (ٔ)

 بيي) طريصة الابلف ب ن الشدفعية والحنفية(.
 ي الصدسي(.( نصبًل عن الصداسي الحنفي في ماطو  الموسوم بيي) الحدو ٕ٘ٔ/ٔالمرجع السدبق ) (ٕ)
 (.ٓٔ/ٕالمدا  الفصهي العدم ) (ٖ)
 (.ٖٙٙ/ٗ نظر: الفصه اإلسبلمي وأدلته ) (ٗ)
 (.ٔٔ-ٓٔ/ٕ نظر: المدا  الفصهي العدم ) (٘)
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 أقسدم الحق. المسألة الثانية:
م الفصهدم واألصول ون الحق ادعتادرات ماتمفة؛ سأعرض لتصسيمه ادعتادر  قسق

 .(ٔ)صدح  الحق ألن موضوع الاحط إنمد  دور حول ذلك
 ة أقسدم:والحق بهذا االعتادر عمى عبلع

، وهيو: أميري ونهييه اميد يحصيق المصيمحة لمميأمور -تعيدلى -حق ايدلص  -ٔ
، (ٖ)أو" مد تعمقق نفعه ادلعدمة، ولم يكين ماصوصيًد اشياص" (ٕ)أو المنهي

الحييق إنمييد ُنِسييَ   ميين اييد  التعظيييم والتشييريف؛ كصولنييد: ب ييت  ؛ وهييذا 
 ، وهييييي إمييييدتألن   غنييييي أن  نتفييييع اشيييييم، وهييييي إمييييد أن تكييييون عاييييددا

 ؛كدلزكييدا، والمييوارد المدلييية لمدوليية محضيية كدلصييبلا، أو ف هييد معنييى المؤنيية
تكييييون ؛ كحييييد السييييرقة، والزنييييد، أو (ٗ)عصواييييدت تكييييون  كدلعشييير والاييييرا ، أو

 ب ن العصواة والعاددا؛ كدلكفدرات.مترددا 
ف حيييق ايييدلص لمعبيييد، وهيييو:" مصيييدلحه الادصييية التيييي يكيييون ف هيييد المكمقييي -ٕ

سصدطدً صدح  الصرار مطد الممك واسيتيفدم أعميدن المبيعيدت، ؛ كحق (٘")لاًة وا 
 ذلك. وأجور المندفع، ونحو 

، وحق العبد، -تعدلى -الحق المشترك وهو الحق الذي  جتمع فيه حق   -ٖ
 وهو نوعدن:
؛ كعدا المطمصة -تعدلى -حق مشترك ي م  فيه حق   النوع األول:

صيدنة األنسد  من االاتبل ، وف هد والمتوفى عنهد زوجهد، فف هد حق : وهو 

                                                 
(، الميدا  لمفصيه اإلسيبلمي ٛ٘/ٕ(، المنعور في الصواعيد )ٕٙ٘/ٔ(، الفروق )ٓٗ٘-ٜٖ٘/ٕالموافصدت ) (ٔ)

 (.ٜٕٗ -ٕٛٗ)ص
 (.ٕٙ٘/ٔ نظر: الفروق ) (ٕ)
 (.ٔٔ/ٗ(، وينظر: درر الحكدم )ٗٛٔ/ٕغمز ع ون الاصدلر ) (ٖ)
 غ ر حد الصذف والصصدص. (ٗ)
 ( بتصرف.ٚ٘تيس ر عمم أصول الفصه )ص (٘)
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حق لمعبد: وهو المحدفظة عمى نس  ولدي، ولكن حق   أغم ؛ ألن في 
 صيدنة األنسد  نفعًد عدمًد لممجتمع؛ وهو حمد ته من الفوضى.

حق مشترك ي م  فيه حق العبد؛ كدلصصدص العدبت لولي  النوع الثاني:
جريمة الصت ، وفيه حق لمعبد:  المصتول ففيه حق : وهو تطه ر المجتمع من

وهو شفدم غيظه وتط    نفسه اصت  الصدت ، ولكن حق العبد أغم ،  نبني عميه 
 أنه  جوز لولي المصتول العفو عن الصدت ، أو الصمح معه عمى المدل.

 -وال بد من التنبيه عمى أنه مد من حق لمعبد إال وهو متضمن لحق  
 -لحق لمستحصِّه، ب نمد قد  وجد حق  ؛ وهو أمري بإعطدم ذلك ا-تعدلى
 .(ٔ)دون حق العبد -تعدلى

وموضوع الاحط إنمد  تجسد في حصوق اإلنسدن )العبد( التي عني بهد 
ادإلضدفة إلى كونهد واجاًد  -وجعمهد. اإلسبلم في نصوص الصرآن، والسنة النبوية

 د عمى مراعدا قيمة أابلقية ال بد من إشدعتهد في المجتمع، والتأك -والتزامدً 
 حيدا الفرد والمجتمع. تنتظمل الحصوق؛المصدلح واحترام 

 المطمب الثالث: مفهوم األمن الصحي.
 تعريف األمن.المسألة األولى: 

 :وَأَمنيًة وَأمدنيًد َفُهيَو ييْأَمُن َأْمنيًد،  فيبلنٌ  ضّد الاوف، والفع  منه: أِمنَ  األمُن لغة
 .(ٕ)واألَمَنُة من اأَلْمن، اسم َمْوضوٌع من أِمْنتَ والَمْأَمُن: َمْوضُع اأَلمن،  َأِمٌن،

 :فييه الصدضييي األحمييد نكييري بتعريييف عييدم وتاعييه ميين جييدم  األمــن اصــطالحًا عرق
      .(ٖ)اعدي؛ ح ط قدل هو:" عدم توُقِع مكُروٍي في الزمدن اآلتي"

وليييم أجيييد فيييي تعريفيييدت المعدصيييرين تعريفيييًد لؤلمييين امعنيييدي الشيييدم  لمفيييرد 
تيدور عميى أمين الدولية  -فيمد اطمعت عمييه -  كدنت ك  تعريفدتهموالمجتمع، ب

                                                 
 (.ٕٙ٘/ٔ نظر: الفروق ) (ٔ)
 (، مددا )أمن(.ٕٔ/ٖٔلسدن العر  )(، ٕٔٚٓ/ ٘الصحدح ) (،ٖٛٛ/ ٛ نظر: الع ن ) (ٕ)
(، التوق ييييف عمييييى ٛٙ(، انيييييس الفصهييييدم )صٖٚالتعريفييييدت )ص (، وينظيييير:ٕٛٔ/ ٔدسييييتور العممييييدم ) (ٖ)

 (.ٖٙمهمدت  التعدريف )ص
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أو مد يسمى ادألمن الوطني إال مد ذكري اليدكتور عبيد   التركيي ال عميى سيب   
السييبلمة واالطملنييدن النفسييي وانتفييدم الاييوف عمييى حيييدا ح ييط قييدل:" ، التعريييف

 .(ٔ)وسدل "اإلنسدن، أو عمى مد تصوم اه حيدته من مصدلح وأهداف وأساد  و 
ويمكيين أن تعرييييف األمييين اأنيييه: شييعور ادلطمأن نييية وعيييدم الايييوف يشيييم  

 جميع جوان  الحيدا فردًا ومجتمعًد.
 شرح التعريف:

شعور ادلطمأن نة وعدم الاوف: هذا يعني أن األمن شعور داامي، وهو 
؛ إذ إن تعريف األمن اكون إجرام لتحص ق (ٕ)ق د في التعريف إلارا  اإلجرام

 .ال احصدلصه ومكوندته هو تعريف لمشيم بوسدلمهالشعور 
يشم  جميع جوان  الحيدا فردًا ومجتمعًد: أي امد يشم  أنواع األمن  

 لمفرد والمجتمع؛ سوام أكدن أمنًد اجتمدعيًد أم فكريًد أم صحيًد، أم غ رهد.
 تعريف الصحي )الصحة(.المسألة الثانية: 

 الصحي نساة لمصحة وهي:
 :ًة، فهيو َصيِحيٌح؛ امعنيى ذهيد   م،صْ ضد السُ لغة من الفع : َصيحق َيِصيحن ِصيحق

  .(ٖ)م والبراما من ك  ع  صْ السُ 
 :ن اصــطالحًا فييت الصييحة بتعريفييدت ال تكييدد تاعييد عيين التعريييف الم ييوي، وا  ُعرِّ

 كدنت أعم في اعض نواح هد منه، ومن تمك التعريفدت مد  مي:

                                                 
 (.ٚٔاألمن في حيدا الندس وأهم ته في اإلسبلم )ص (ٔ)
التيي تتايذهد دولية ميد لحمديية  يدسيدتاإلجيرامات، والس مجموعية إذ عّرف اعض المعدصرين األمن اأنه: (ٕ)

نجدزاتهد شعبهد  (.ٜسبلمي )صاألمن اإل.  نظر: وكيدنهد وا 
 (، مددا )صح(.ٕٓٙ/ٖتهذ   الم ة ) (،ٕٔٛ/ٖ نظر: مصد يس الم ة ) (ٖ)
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 .(ٔ)"ةه لة بدنية تكون األفعدل بهد لذاتهد سميم" -ٔ
 .(ٕ)حدلة أو ممكة، بهد تصدر األفعدل عن موضعهد سميمة"" -ٕ
 .(ٖ)حدلة من الصبلح الجسمدني والعصمي واالجتمدعي المكتم "" -ٖ
 .(ٗ)"حدلة بدنية بهد  جري البدن وأفعدله عمى المجرح الطبيعي" -ٗ

 ويمكن تعريف الصحة اأنهد: حدلة من السبلمة العدمة لمفرد والمجتمع. 
 شرح التعريف:

حدلة من السبلمة: فدلصحة ليست مجرد السبلمة من األمراض، ب  هيي 
أعم من ذليك؛ إذا تشيم  السيبلمة مين األميراض قبي  وقوعهيد، والشيفدم منهيد اعيد 

 وقوعهد.
العدمة: أي تشم  الصحة اأنواعهد االجتمدعية والبدنية والنفسية والعصمية، 

 بنوع مع ن. وغ ر ذلك، وهو ق د في التعريف إلارا  الصحة الادصة
 تعريف األمن الصحي.المسألة الثالثة: 
يمكن أن من عرقف األمن الصحي؛ لذا  -فيمد اطمعت عميه -لم أجد

ُيعّرف اأنه: حمدية اإلنسدن من األضرار الواقعة أو المتوققعة التي قد تؤدي إلى 
 وفدته، أو مرضه.

 
 
 
 
 

 .وما يتعّمق بهاالمبحث الثاني: مفهوم مقاصد الشرع، 

                                                 
 (.ٖٕٔع ون الرسدل  من أعيدن المسدل  )ص (ٔ)
 (.ٕٖٔالتعريفدت )ص (ٕ)
 (.ٜٛالصحة العدمة مدهي وك ف تعم  )ص (ٖ)
 (.ٙٔ/ٔتذكرا داود األنطدكي ) (ٗ)
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 لمطمب األول: تعريف مقاصد الشرع.ا
 سأعرِّف مصدصد الشرع ادعتادرين:

 تعريفهد ادعتادرهد مركاًد إضدفيًد.األول: 
 :جمع َمْصَصٍد .. والمْصَصُد مصدر من الفع  )َقَصَد( ،يصدل: َقَصَد  المقاصد لغة

 .(ٔ)َيْصِصُد َقْصَدًا وَمْصَصَداً 
 :(ٕ)دوتأتي كممة الصصد في الم ة لمعدن عدا؛ منه

 ال دية، واإلرادا، والهدف.-ٔ
 . (ٖ)ادلتوس  واالعتدال، كمد في قوله تعدلى:﴿ َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك﴾-ٕ
يييِب ِ  ﴾-ٖ ،  (ٗ)اسيييتصدمة الطرييييق، ومنيييه قيييول   تعيييدلى:﴿ َوَعَميييى لقِ َقْصيييُد السق

أي: عمييييى   تب يييي ن الطريييييق المسييييتصيم، والييييدعدم إليييييه اييييدلحجج والبييييراه ن 
 الواضحة.

 لم يكن لهد مصطمح ادص بهد عند الفصهدم واألصول  ن،  لمقاصد اصطالحًا:ا
روا عنهيييد األفيييدظ ماتمفييية كدل دييييدت واألهيييداف والمصيييدلح والعمييي ، ولكييين عبقييي
 .ونحو ذلك

ولييم أجييد ميين عرقفهييد إال الصم يي  ميين الاييدحع ن المعدصييرين؛ وميين أهييم تمييك 
هيي الميراد مين  يط قيدل:" ، حالدكتور: عبد العزييز بين ربيعيةتعريف التعريفدت، 

   .(٘)المراد من تشريع األحكدم"تشريع األحكدم، أو هي إرادا حصول 
 :الش ن والرام والع ن أص  واحد؛ وهي شيم ُيفتح في امتداد يكون  الشرع لغة

التيي  -، واشيُتق مين الشيريعة(ٚ)ومين ذليك الشيريعة وهيي ميورد الشيدربة (ٙ)فيه

                                                 
 .(، مددا ) قصد(ٖ٘/ٖ(، لسدن العر  )ٜ٘/٘ نظر: مصد يس الم ة ) (ٔ)
 (، مددا ) قصد(.ٗٓ٘/ٕالمصادح المن ر )  نظر: المرجعدن السداصدن، (ٕ)
 [. ٜٔ] لصمدن:  (ٖ)
 .[ٜ] النح :  (ٗ)
    (.ٛٔ)صعمم مصدصد الشدرع  (٘)
 ( مددا )شرع(. ٕٕٙ/ٖمصد يس الم ة ) (ٙ)
( ٜٙٗلمحييي  )ص (، الصييدموس اٖٖ٘(، ماتييدر الصييحدح )ص ٖٕٙٔ/ٖالمرجييع السييدبق، الصييحدح ) (ٚ)

 مددا )شرع(. 
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يرعة فيي -هي مورد شيدربة الميدم يريعة الشِّ ، قيدل تعيدلى:﴿ ِلكيٍ  (ٔ)اليد ن، والشق
 .(ٕ)َجعمند ِمنُكْم ِشْرَعًة وِمْنهدجًد﴾

، وقيد شيَرَع لهيم، (ٖ)وقدل ساحدنه:﴿ عُيمق َجعمَنيدَك َعميى َشيريعٍة ِميَن األميِر﴾
رع: نهج الطريق الواضح (ٗ)يشرع شرعًد: أي سنق   . (٘)والشق

 :أهمهد: ُعرِّف بتعدريف متصدربة، من  الشرع اصطالحًا 
في الديدنية وعميى ألسينة األنبييدم  عمى لسدن نبيه  -تعدلى -" مد شرعه  -ٔ

 . (ٙ)قبمه" -عم هم السبلم
 .(ٚ)" االلتمدر ادلتزام العبودية، وق  : ... الطريصة في الد ن"-ٕ
 . (ٛ)"  ك  مد شرعه   من العصدلد واألعمدل"-ٖ

مية هو األقر  إذ الشريعة وفي نظري أن التعريف األا ر الذي ذكري ابن تي    
، وال يصح أن ُتصصر عمى أحكدم أفعدل العادد -تعدلى -تشم  ك  مد شرعه  

 أو عمم الفصه، وُيفرقق ب نهد 
 .(ٜ)وب ن العص دا؛ كمد اصطمح عمى ذلك اعض المتأارين

 تعريفهد ادعتادرهد لصاًد عمى العمم. الثاني:
م ن سوام  عند -فيمد اطمعت عميه -ليس هندك تعريفدً  العممدم المتصدِّ

أكدنوا من األصول  ن، أم غ رهم  ولكن لو احعند في كت  المعدصرين وجدند 
ن ااتمفت لفظًد؛ ومن ذلك:  اعض التعريفدت التي  جمعهد المعنى وا 

                                                 
 (.  ٖٕٙٔ/ٖالمرجعدن السداصدن، الصحدح ) (ٔ)
 .]ٛٗالمدلدا:  [ (ٕ)
 .  ]ٛٔالجدعية:  [ (ٖ)
 (.  ٖٖ٘(، ماتدر الصحدح )ص ٖٕٙٔ/ٖ(، الصحدح )ٕٕٙ/ٖمصد يس الم ة ) (ٗ)
 ( مددا )شرع(.ٕٛ٘)ص المفردات (٘)
 (.ٙٗ/ٔاإلحكدم البن حزم ) (ٙ)
 (.  ٕٚٔ( التعريفدت )ص ٚ)
 (.  ٖٙٓ/ٜٔمجموع الفتدوح ) (ٛ)
 (.  ٖٓٔ/ٜٔ) المرجع السدبق نظر:  (ٜ)
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الوقوف عمى المعدني والحكم الممحوظية لمشيدرع فيي جمييع أحيوال التشيريع  "-ٔ
 .(ٔ)أو معَظِمهد"

 .(ٕ)لتي وضعهد الشدرع عند ك  حكم من أحكدمهد"" ال دية واألسرار ا-ٕ
" الصيم العميد التي تكمن ورام الصيغ والنصوص، ويستهدفهد التشريع كميدت -ٖ

 .(ٖ)وجزليدت"
" المعدني والحكم ونحوهد التي راعدهد الشدرع في التشريع عمومًد واصوصًد -ٗ

 .(ٗ)من أج  تحص ق مصدلح العادد"
مين دايولهم  -عيز وجي  -دد التي أرادهيد  " المصدلح العدجمة واآلجمة لمعا-٘

 .  (٘)في اإلسبلم أاذا اشريعته"
مد راعدي الشدرع في التشيريع عموميًد واصوصيًد مين مصيدلح لمعايدد، ومميد " -ٙ

 .(ٙ)"يفضي إل هد ممد  جم  لهم نفعًد أو  دفع عنهم ضرراً 
 -ترتا  ادل ديدت والمصدلح التي ألجمهد شرع  فهذي التعريفدت وغ رهد 

 األحكدم سوام أكدنت هذي المصدلح عدجمة، أم آجمة. -تعدلى
لذا يمكن أن ُتعرقف مصدصد الشرع اأنهد: مصدلح العادد التي راعدهد 

 .في التشريع عمومًد واصوصدً  الشدرع
 :(ٚ)شرح التعريف

مصدلح العادد: الحكم ال دلية التي من أج  تحصيصهد ُشرعت األحكدم، 
 نفع لمعادد، أو دفع ُضرٍّ عنهم. وهو تشم  ك  مد فيه جم  

                                                 
 .(ٕٔ/ٕمصدصد الشريعة البن عدشور ) (ٔ)
 .(ٚٔمصدصد الشريعة تأصيبًل وتفعيبًل )ص (، وينظر:ٖمصدصد الشريعة ومكدرمهد )ص (ٕ)
 (.ٜٗٔاصدلص التشريع اإلسبلمي )ص (ٖ)
 (.ٖٚ)ص دألدلة الشرعيةمصدصد الشريعة اإلسبلمية وعبلقتهد ا (ٗ)
 (.ٛٔمصدصد الشريعة تأصيبًل وتفعيبًل )ص (٘)
 (.  ٕٔعمم مصدصد الشدرع )ص (ٙ)
 (.  ٕٔعمم مصدصد الشدرع )ص، (ٕٔٔ/ٕمصدصد الشريعة البن عدشور ) نظر:  (ٚ)
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راعدهد الشدرع في التشريع: امعنى قصدهد وأرادهد، وهو ق د في التعريف 
 أار  أمرين:

األول: المصدلح التي لم ُ راِعهد الشدرع وهي مد تسمى ادلمصدلح 
 المتوهمة، العدني: مد راعدي غ ر الشدرع.

ولى ممحوظة عمومًد واصوصًد: أي المصدصد العدمة والادصة؛ فدأل
 لمشدرع في جميع أحوال التشريع، والعدنية تكون ممحوظة في اعض أحواله.

 المطمب الثاني: أهمية مقاصد الشرع.
إن لمعرفة مصدصد الشرع أهمية عظيمة ترجع إلى اعتادرات هدمة، منهد 

 مد  مي:
إن الشيييريعة اإلسيييبلمية قيييد أنزلهيييد الشيييدرع الحكييييم؛ ألهيييداف وغدييييدت بهيييد  -ٔ

وبييدونهد يصييع الاطييأ والزليي  فييي الَفْهييم واالسييتناد  ، الشييرعية حكييدمُ عييرف األتُ 
يصييول الجييويني:" ميين لييم  ييتفطن لوقييوع  ،(ٔ)واالسييتدالل ادلنصييوص الشييرعية

 .(ٕ)المصدصد في األوامر والنواهي؛ فميس عمى اص را في وضع الشريعة"
ق ُتظِهر هذي المصدصد أن الشريعة اإلسيبلمية شيريعة ربدنيية صيدلحة لمتطب ي -ٕ

وأن الحوادط مهمد كعُرت إال أن حكمهد في الشريعة  ،في ك  زمدن ومكدن
موجييود، ال فييي اليينص وحييدي؛ بيي  هنييدك أدليية فييتح لهييد الشييرع أبوااييًد لُيسييتدل 

  بهد؛ كمصدصد الشرع ومصدلحه وِحكِمه. 
إن مصدصييد الشييرع هييي مصييدلح العاييدد التييي ال بييد لهييم أن يُعوهييد وميين َعييمق  -ٖ

 .(ٖ)ف هد سعددا الدارين يسعوا لتحصيصهد ألن

                                                 
 .(ٖ نظر: المصدصد العدمة لمشريعة اإلسبلمية ) ص (ٔ)
 (.ٔٓٔ/ٔالبرهدن ) (ٕ)
   ).ٕالمصدصد العدمة لمشريعة اإلسبلمية )ص (،ٕٗٚ/ٖ)لآلمدي اإلحكدم  (ٖ)
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 المطمب الثالث: أقسام مقاصد الشرع، ومراتبها.
مصدصد الشرع امسة؛ ألن الشدرع إنمد شرع األحكدم لمامق؛ لحفظ 
الد ن، والنفس، والعص  والنس  )العرض(، والمدل؛ وذلك ألنه لو ُعِدم الد ن 

ولو ُعِدم العص   ،ن ق لُعِدم ترت  الجزام المرتجى، ولو ُعِدم المكمف لُعِدم من  تد
ن، ولو ُعِدم النس  لم يكن في العددا اصدم، ولو ُعِدم المدل لم  بق الرتفع التد ن 

 .(ٔ)عيش
قدل ال زالي:" مصصود الشرع من الامق امسة، وهي: أن يحفظ عم هم 

  .(ٕ)د نهم، ونفسهم وعصمهم، ونسمهم، ومدلهم"
ي الحفظ ب  كدنت وهذي األقسدم الامسة لم تجر عمى مرتاة واحدا ف

 عمى عبلعة مرات ؛ هي:
وهي ممد البد منه في قيدم مصدلح الد ن والدنيد؛ إذ لو لم  الضروريات: -ٔ

 :(ٗ)، ومن أمعمة ذلك(ٖ)تراع ألدح إلى فسدد الحيدا، واسران اآلارا
؛ أصول العادداتمن  يكون بإقدمة أركدنه وتعب ت قواعدي حفظ الدين:

لمدفدع عن هذا الد ن وحمدية  ؛ج، وشرع الجهدددلصبلا والزكدا والصوم والحك
 .والمبتدعة في الد ن عت العصواة لممرتدِّ رِ ع الظمم عنهم، وشُ المستضعف ن، ورفِ 
ف عميه يكون بتندول الطعدم والشرا ، ونحو ذلك ممد  توقّ  حفظ النفس:
كدلصصدص،  ؛ون األبدان، وتحريم االنتحدر وبإقدمة العصوادتاصدم الحيدا وَص 

 ع الطرق.طدّ ر  عمى أ دي قُ والض

                                                 
 (.ٖٔ/ٕ نظر: الموافصدت ) (ٔ)
 (.ٕٚٛ/ٔ نظر: المستصفى ) (ٕ)
(، الاحيير المحييي  ٛٔ-ٚٔ/ٕ(، الموافصييدت )ٖٙٚ/ٕ(، شييرح المنهييد  )ٜٖ٘/ٕ نظيير: روضيية النييدظر ) (ٖ)

(٘/ٕٜٓ-ٕٔ.) 
(، ٕٕٗ/ٕ(، حجية   الادل ية )ٖٗٓ-،ٖٖٓ(، مصدصيد الشيريعة )ص/ٕٕ/ٕ: الموافصيدت )لؤلمعمية  نظر (ٗ)

 المندساة
 (.ٙٛالشرعية )ص    
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ر فيي يكون بتوج هه إلى النظر والتفك ير واالسيتنتد ، والتيدبّ   :حفظ العقل
قدمية العصواية عميى شيدربهد، وبتحيريم  آيدت  ، ونحو ذلك، وبتحريم المسِكرات وا 

 قدت العص  الفكرية والمعنوية.معوِّ 
ونحيييو  يكييون اشييرع النكييدح، وأحكييدم الحضييدنة، والنفصييدت، حفــظ النســل:

 ذلك، وبإقدمة حد الزند والصذف، وغ رهد من العصوادت.
ييه اطيرق صيحيحة لييس نمّ يكيون بإادحية المعيدمبلت التيي تُ   حفظ المـال:

واإلسييراف،  والرشييوا شوبتحييريم السييرقة وال يي ،أحييدٍ  عمييى حييقِّ  عييدٍّ ف هييد ظمييم أو تَ 
 ييري وغ رهييد ميين العصواييدت لميين اعتييدح عمييى مييدل غ ،السييرقة وبإقدميية عصوايية حييدِّ 

 ا  ر حق.
 -هي مد افُتصر إل هد مين ح يط التوسيعة، ورفيع الضي ق الميؤدي الحاجّيات: -ٕ

إلييييى الحيييير  والمشييييصة، ولكنييييه ال  بمييييغ مبمييييغ الفسييييدد العييييددي  -فييييي ال دليييي 
 .(ٔ)ع في المصدلح العدمةالمتوقّ 

 :(ٕ)ومن أمعمة ذلك
الفطير و  والصصير والجميع ،دلتيممكي رايص الشيرع؛ يظهر فيي :حفظ الدين

 .المرض وأسفر في ال
والتمتيع ادلط اييدت  ،إادحيية الصي ديظهيير فيي صيور عيدا؛ ك :لـنفسحفـظ ا

، وغ رهيد مميد لييو ليم تييراع ومركاييدً  ومسيكندً  ومماسييدً  ومشيربدً  مميد هيو حييبلل، ميأكبلً 
 فيه المصمحة؛ لدامت المشصة عمى العادد.

عميى قيول  ي، والمضيطرممكيرَ ل إادحة شير  الاميرفي يظهر  حفظ العقل:
ومييد أشيياه  ،فييي الاييوف عمييى اليينفس عنييد الجييوع والعطييش والمييرضميين قييدل اييه 

 ذلك.

                                                 
 .(ٕٔ/ٕ نظر: الموافصدت ) (ٔ)
 (.ٕٕ-ٕٔ/ٕ) المرجع السدبق نظر:  (ٕ)
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مين غ ير اإلنجيد  اعيد العصيد عميى الميرأا  يظهر فيي إادحية  حفظ النسل:
ادلعبلعييية دون الطيييبلق  تحد يييداعيييض الجهيييدالت فييييه، و  ادحيييةوا   ،تسيييمية صيييداق

 والامع، وأشادي ذلك.األكعر، 
والسييمم  ،الجهدلييةالتييرايص فييي ال ييرر اليسيي ر و يظهيير فييي  حفــظ المــال:

ونحوهد من المعدمبلت المدلية التي إن لم تراَع مصمحة  والعرايد والصرض والشفعة
 العادد ف هد؛ لدامت عم هم المشصة.

هي األاذ امد  م ق من محدسن العددات،  )التكميميات(: اتالتحسينيّ  -ٖ
 .(ٔ)جمع ذلك قسم مكدرم األابلقاألحوال التي تأنفهد العصول، ويَ   وتجنّ 

 :(ٕ)من أمعمة ذلكو 
، الطهيدرات ادلنسيياة إليى الصييموات، وأاييذ الزينية ميين الماييدس :حفــظ الــدين

وتيييرك قتييي  النسيييدم والصيييبيدن والرهايييدن فيييي جهيييدد  ،ومحدسييين اله ليييدت والّط ييي 
 ومد أشاه ذلك.، الكفدر

 ، ونحو ذلك.الرفق واإلحسدن، وآدا  األك  والشر  حفظ النفس:
ن لم يصصد استعمدلهد، تهدمادعدا الامر ومجدنب :لعقلحفظ ا  .وا 
ميييين عييييدم  اإلمسييييدك اييييدلمعروف، أو التسييييريح ادإلحسييييدن :لنســــلحفــــظ ا

 .ومد أشاه ذلك ،التض  ق عمى الزوجة واس  الرفق في المعدشرا
ع فيي كسياه واسيتعمدله، أايذي مين غ ير إشيراف نفيس، والتيورّ  :لمـالحفظ ا
 .عمى المحتد وأط اه  أفضمه والبذل من
 
 
 

                                                 
 (.  ٕٕٖ(، شرح العضد عمى ماتصر ابن الحدج  )صٕٕ/ٕ) الموافصدت نظر:  (ٔ)
 .(ٕٕ/ٗ نظر: الموافصدت ) (ٕ)
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 ، ومقاصد الشرع.الصحي األمنحق : العالقة بين المبحث الثالث
لصد ُاِمق االنسدن ليعيش في صحة وسبلمة عمى هذي األرض، وهو حّصه 
األّول فييي الحيييدا، وح نمييد يصيياح هييذا الحييق مهييددًا اييدلزوال؛ تفصييد الحيييدا قيمتهييد 

 ومعندهد في نفسه.
في  إن من أسس الحيدا التي ال  اتمف عم هد أحد، توافر األمن الصحي

المجتمعييدت، فهييو أميير ضييروري؛ لتييوف ر ب ليية مندسيياة لمعيييش والبنييدم، وامصييدار 
تييوافري يسييتطيع األفيييراد ممدرسيية حييييدتهم وحفييظ حصيييوقهم وأدام واجاييدتهم وتحص يييق 
أهييدافهم وطموحييدتهم، وتييتمكن الدوليية ميين االرتصييدم بنفسييهد فييي ماتمييف الجوانيي  

ا العنصر يأتي النصص، وتنتشير والمجدالت دااميًد وادرجيًد، وامصدار ااتبلل هذ
اآلفييييدت الصييييحية، ممييييد  ييييؤعر عمييييى المسييييتوي ن االجتمييييدعي واالقتصييييددي ألي 

 مجتمع.
وحفظ الصيحة يكيون ايأمرين ذكرهميد الشيدطبي، ح يط قيدل:" أحيدهمد: ميد 
يصييييم أركدنهيييد ويعبيييت قواعيييدهد، وذليييك عايييدرا عييين مراعدتهيييد مييين جدنييي  الوجيييود، 

المتوقع ف هد، وذلك عادرا عن مراعدتهد  الواقع أووالعدني: مد  درأ عنهد االاتبلل 
  .(ٔ)من جدن  العدم"

مييين أجييي  ذليييك تظييييدفرت األدلييية عميييى أهميييية األميييين الصيييحي فيييي حيييييدا 
ألي ميرض واقيع أو متوّقيع، ومين أهيم  اتصيدمً  ادلوقديية اإلسيبلم أمر اإلنسدن، ح ط

 :تمك األدلة مد  مي
توقييع أن يكييون سييباًد لحصييول األدليية التييي حعقييت عمييى الوقدييية ممييد   أواًل:

 األضرار واألسصدم.
اقتصرت عمى مد يمكن أن ُ محق الضرر بينفس  كع را، لكنهدوهذي األدلة 
؛ ألنه احمد تهد َتِصُح حيدتيه، ويتحصيق أمنيه، نسمه )عرضه(اإلنسدن أو عصمه أو 

 ومن أهم تمك األدلة مد  مي:

                                                 
 (.ٛٔ/ٕ نظر: الموافصدت ) (ٔ)
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ييبَلِا َفدْغِسييُموا ُوُجييوَهُكْم قولييه تعييدلى:﴿ َيييد َأ نَهييد القييِذ َن آَمُنييوا ِإذَ   -ٔ ا ُقْمييُتْم ِإَلييى الصق
ْن ُكْنيُتْم ُجُنًايد  َوَأْ ِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُموِسيُكْم َوَأْرُجَمُكيْم ِإَليى اْلَكْعَبيْ ِن َواِ 

ْن ُكْنييُتْم َمْرَضييى َأْو َعَمييى َسييَفٍر َأْو َجييدَم َأَحييٌد ِمييْنُكْم ِميي ُروا َواِ  َن اْلَ ييدِلِ  َأْو َفييدطقهق
ًاد﴾ َسدَم َفَمْم َتِجُدوا َمدًم َفَتَيمقُموا َصِع ًدا َط ِّ   .(ٔ)اَلَمْسُتُم النِّ

ح ط نص الشدرع عمى الطهدرا في البدن عنيد ايرو  النجدسية منيه، ألن 
 اصدم النجدسة ادلبدن يضربه اه، وقد يص اه ادألسصدم.

َم َعَمْيُكُم ا -ٕ َم َوَلْحَم اْلِاْنِزيِر﴾قوله تعدلى:﴿ ِإنقَمد َحرق  .(ٕ)ْلَمْ َتَة َوالدق
فحييّرم الشييدرع أكيي  الم تيية والانزييير وشيير  الييدم المسييفوح؛ ألنهمييد مظنيية 
لئلضيييرار ادلجسيييد، وقيييد ذكييير عمميييدم الطييي  أن الم تييية، ُتعتبييير مجمعيييًد لتكيييدعر 

 .(ٖ)الجراعيم، وسرعة تعفنن الح وان، وتحّوله إلى سمٍّ قدت  يفتك اصحة اإلنسدن
 أو اإلندم، في ُ تنفقس أن ملسو هيلع هللا ىلصحد ط ابن عادس، ح ط قدل:) نهى رسول     -ٖ

  .(ٗ)(فيه ُ نفخ
فييدلنهي هنييد مييين اييد  التيييأد  واجتنييد  مييد قيييد  ييؤدي إليييى إفسييدد الطعيييدم 

 طريق اإلضرار ادلجسد.، والفسدد (٘)اإلندموالشرا  عمى من ُيشدركه 
صييييد اإلسييييبلم وهيييذي األدليييية العبلعيييية، وميييد يشييييبههد تييييدل عميييى أن ميييين مصد

المحدفظيية عمييى اليينفس ممييد ُ توقييع أن يكييون سييباًد فييي أصييدبتهد اييدألمراض سييوام 
 أكدن في بدنه وأعضدله أم في مأكمه أم في مشربه، أم غ ر ذلك.

                                                 
 [.ٙدلدا: ]الم (ٔ)
 [.ٖٚٔ]الاصرا:  (ٕ)
 (.ٖٔ نظر: المحرمدت وصحة اإلنسدن والط  الوقدلي )ص (ٖ)
( ، ٛٛٛٔ( ح)ٖٗٓ/ٗ( ، والترمييذي فييي سييننه )ٕٖٛٚ( ح)ٖٖٛ/ٖالحييد ط رواي أبييو داود فييي سييننه ) (ٗ)

( ٚٗٗ/ٕ(، وأحمييييييد فييييييي مسييييييندي )ٜٚٓٔ(، ح)ٕٖٚٛ(، ح)ٜٔٗ-ٛٔٗ/ٗوابيييييين مدجييييييه فييييييي سييييييننه )
 (.ٖٙ/ٚترمذي: حد ط حسن صحيح، وصححه األلادني في إروام ال م   )(، وقدل الٜٚٓٔح)

 (.ٕٗٗ/ٗ(، شرح ريدض الصدلح ن )ٖ٘٘/ٗ نظر: المفدتيح في شرح المصدبيح ) (٘)
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قوليييه تعيييدلى:﴿ ِإنقَميييد اْلَاْميييُر َواْلَمْيِسيييُر َواأْلَْنَصيييدُ  َواأْلَْزاَلُم ِرْجيييٌس ِميييْن َعَميييِ   -ٗ
ْيَطدِن َفدْجَتنِ   .(ٔ)ُبوُي﴾الشق

:) كي  مسيكر امير، وكي  مسيكر ملسو هيلع هللا ىلص حد ط ابن عمر، قدل: قيدل رسيول    -٘
 .(ٕ)حرام(
ومد  ،شر  الامر محرق  هذان الدليبلن، ونحوهمد  دل عمى أن الشدرع قدف

 معييه الشييدر  لمعصيي ؛ َيفصييد ألنييه ُمييذِه ٌ  ؛فييي حكمييه سييوام أكييدن مدلعييًد أم جدمييداً 
 مة عصمه.صحته وسبلوتتأّعر  ،وعيه ويضطر  تفك ري

مميد ُ توقيع أن  العصي أن من مصدصد اإلسيبلم المحدفظية عميى  وبهذا  تب قن
بيييدام ُيع يييق حيدتيييه عييين االسيييتمرار ف هيييد اأميييدن صيييحي يكيييون سيييباًد فيييي أصيييدبته 

 وسبلمة عصمية.
َند ِإنقُه َكدَن َفدِحَشًة َوَسدَم َسِبيبًل﴾  -ٙ  .(ٖ)قوله تعدلى:﴿ َواَل َتْصَرُبوا الزِّ
قيدل:) ليم تظهير الفدحشية فيي قيوم قي  حتيى  ملسو هيلع هللا ىلص ، أن النبييحد ط ابين عمير  -ٚ

إال فشد ف هم الطدعون واألوجدع التي لم تكن مضت في أسبلفهم  يعمنوا بهد
 .(ٗ)الذ ن مضوا(

ؤلميراض لانتشيدر  مين هفصد حّرم الشدرع الزند وقربدن أساداه؛ لميد قيد ُيسيبا
النسيي  ممييد يكييون  ؛ وبهييذا ُيعمييم أن ميين مصدصييد اإلسييبلم المحدفظيية عمييىواألوبليية

ومد حدالت مرض اإل دز، وغ رهد من األمراض سباًد في انتصدل األمراض إل هد؛ 
ادإلضيدفة إليى ميد فيي الزنيد مين  ملسو هيلع هللا ىلصالجنسية إال إعادت واضح لمد أابر اه النبيي 

 .(٘)مفدسد ااتبل  األنسد  وتض يع األوالد

                                                 
 [.ٜٓ]المدلدا:  (ٔ)
 (.ٖٕٓٓ(، ح)ٚٛ٘ٔ/ٖالحد ط رواي مسمم في صحيحه ) (ٕ)
 [.ٕٖ]اإلسرام:  (ٖ)
(، وصيححه األلايدني فيي صيحيح الجيدمع ٜٔٓٗ(، ح)ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/٘الحد ط رواي ابن مدجة في سننه ) (ٗ)

(ٕ/ٖٕٔٔ.) 
 (.ٕٕٚ٘/ٙ نظر: مرقدا المفدتيح ) (٘)
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ـــًا: ز والوقديييية مييين األميييراض األدلييية التيييي حعّيييت عميييى  ثاني الواقعييية التحيييرن
 والمعدية، ومن ذلك:

:) ال ُ ييوِرُد ُمْمييِرض عمييى ملسو هيلع هللا ىلصحييد ط أبييي هريييرا، ح ييط قييدل: قييدل رسييول    -ٔ
 .(ٔ)ُمِصّح(

؛ (ٕ)أي ال ُ وِرد صدح  اإلب  الِمَراض إبمه عمى إب  ذي اإلبي  الصيحدح
وقييدري الييذي أجييرح اييه العييددا ال  -تعييدلى -ألنييه ربمييد أصييدبهد المييرض افعيي   

 .(ٖ)لصدحبهد ضرر امرضهداطاعهد، فيحص  
 ادلطيدعون  سيمعتم إذا:) قيدل ملسو هيلع هللا ىلصحد ط أسدمة بن زيد، ح ط قدل: إن النبيي   -ٕ

ذا تداموهد، فبل اأرض  .(ٗ)(منهد تارجوا فبل بهد وأنتم اأرض وقع وا 
وهذا التوجيه الشرعي من أعظيم األسيدل   الوقدليية واالحترازيية التيي حيطق 

 .عم هد الشدرع عند وقوع األمراض المعدية
 يييدالن عميييى أن مييين مصدصيييد الشيييدرع محدصيييرا اليييدام  -هنيييد -والحيييد عدن

دلحجر الصيحي الييذي ُيعتبيير مين أبييرز معطيييدت والوايدم، وهييو مييد يعيرف ال ييوم ايي
العصير الحييد ط فييي المجيدل الصييحي ال سيييمد وقييت األوبلية، كمييد هييو الحدصيي  

 مع وادم كوروند الذي اجتدح العدلم اأكممه.
نيع التجييوال، والحجير الصييحي يصيف شييدهدًا وميد فعمتيه الييدول مين فييرض م

عمييى ذلييك ويعطييي األسيياصية لييد نند اإلسييبلمي فييي الحفييدظ عمييى صييحة اإلنسييدن 
 عند وقوع األوبلة.
األدلة التي حعّيت عميى التيداوي اكي  ميد هيو مايدح، وحرمية التيداوي  ثالثًا:

 ومن ذلك:  اك  مد هو محرم
                                                 

(، ٕٛٗ/ٖٔ(، وابييييين حايييييدن فيييييي صيييييحيحه )ٖٕٜٙ(، ح)ٜٗٔ/٘ٔالحيييييد ط رواي أحميييييد فيييييي مسيييييندي ) (ٔ)
 (.ٙٙٗ/ٛ( وصححه األلادني في التعميصدت الحسدن عمى صحيح ابن حادن )٘ٔٔٙح)

 (.ٚٛٔ/ٔالبن حجر )فتح الادري  (ٕ)
 (.ٕٕٔ/ٚن   األوطدر ) (ٖ)
 (.ٕٛٚ٘(، ح)ٖٓٔ/ٚالحد ط رواي البادري في صحيحه ) (ٗ)
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أنيييه قيييدل:) لكييي  دام دوام، فيييإذا أصييي    ،ملسو هيلع هللا ىلصحيييد ط جيييدبر، عييين رسيييول     -ٔ
 .(ٔ)دوام الدام برأ بإذن   عز وج (

قييييدل:) مييييد أنييييزل   دام إال أنييييزل لييييه  ،ملسو هيلع هللا ىلص حييييد ط أبييييي هريييييرا، عيييين النبييييي  -ٕ
 .(ٕ)شفدم(

تييداووا عاييدد  ، فييإن    :)ملسو هيلع هللا ىلص حييد ط أسييدمة بيين شييريك، وفيييه قييول النبييي  -ٖ
 .(ٖ)رم(ساحدنه لم يضع دام إال وضع معه شفدم، إال اله

:) إنيه لييس عن التداوي ادلامر ملسو هيلع هللا ىلصحد ط وال  الحضرمي، وفيه قدل النبي   -ٗ
 .(ٗ)بدوام ولكنه دام(

وهييذا وغ ييري ميين األدليية  ييدل دالليية  ؛هالشييدرع عمييى التييداوي امييد أحّميي فحييطق 
حمدية وحفظ صحة اإلنسدن وحصه في  واضحة عمى أن من مصدصد اإلسبلم هو

 الذي تسعى إليه ك  المجتمعدت. ؛ وبذلك يحص  األمن الصحيالتداوي 
مييت التعييدي عمييى اإلنسييدن اييأي شييك  ميين أشييكدله، األدليية التييي حرّ  رابعــًا:
 ومن ذلك:

﴿ َواَل َتْعَتُدوا ِإنق لقَ اَل ُيِح ن اْلُمْعَتِد َن﴾:قوله ج ق وعبل  -ٔ
(٘). 

﴾قوله تعدلى:﴿ َواَل َتْصُتُموا النقْفَس القِتي َحرقَم لقُ ِإالق   -ٕ  .(ٙ)ِادْلَحقِّ
قوله عزق وج  ﴿ َوَكَتْبَند َعَمْ ِهْم ِف َهد َأنق النقْفَس ِادلنقْفِس َواْلَعْ َن ِادْلَعْ ِن َواأْلَْنَف   -ٖ

نِّ َواْلُجُروَح ِقَصدٌص﴾ نق ِادلسِّ  .(ٚ)ِادأْلَْنِف َواأْلُُذَن ِادأْلُُذِن َوالسِّ

                                                 
 (.ٕٕٗٓ(، ح)ٜٕٚٔ/ ٗالحد ط رواي مسمم صحيحه ) (ٔ)
 (.ٛٚٙ٘(، ح)ٕٕٔ/ ٚالبادري في صحيحه ) الحد ط رواي (ٕ)
سيييينددي صييييحيحٖٖٙٗ(، ح)ٜٚٗ/ٗالحييييد ط رواي ابيييين مدجيييية فييييي سييييننه ) (ٖ) ورجدلييييه عصييييدت،  نظيييير:  (، وا 

 (.ٜٗ/ٗمصادح الزجدجة في زوالد ابن مدجة )
 (.ٜٗٛٔ(، ح)ٖٚ٘ٔ/ٖالحد ط رواي مسمم في صحيحه ) (ٗ)
 [.ٜٓٔ]الاصرا:  (٘)
 [.ٔ٘ٔ]األنعدم:  (ٙ)
 [.٘ٗ]المدلدا:  (ٚ)
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المسيمم حيرام، دميه ومدليه حد ط أبي هريرا، أن النبي قدل:) ك  المسمم عمى  -ٗ
 .(ٔ)وعرضه(

ت حرمة االعتدام عمى اإلنسدن، ويدا  في ذلك االعتدام عبِ فهذي األدلة تُ 
عمييى سييبلمته وصييحته كدألاطييدم الطبييية، ونصيي  األمييراض المعدييية اييأي طريييق 

 كدن، وبيع األدوية الضدرا، أو 
ة تييييرويج المايييييدرات والمسيييييكرات، أو تمويييييط الب لييييية ادل يييييدزات أو األدانييييي

 السدمة، أو نحو ذلك.
ولمحفيييدظ عم هيييد فيييإن الشيييدرع فيييرض عصواييية عميييى كييي  مييين اعتيييدح عميييى 

بوجيييو  الصصيييدص أو الديييية أو التعيييويض حسييي  ميييد  اإلنسيييدن نفسيييًد أو عضيييواً 
 نصت عميه الشريعة أو وجو  التعزير.

وألن الصور السداصة لم تكن معهودا فيي وقيت التنزيي  فيإن الفصهيدم قدسيوا 
 ى الصور الصديمة في الحكم بجدمع االعتدام في الك .الصور الحد عة عم

ومييين ايييبلل ميييد سيييبق  تضيييح اهتميييدم الشيييريعة اصيييحة اإلنسيييدن، بييي  إّن 
مصصييد الشييريعة اإلسييبلمية فييي حفييظ صييّحة اإلنسييدن ال  تحّصييق إال احفييظ عييبلٍط 
ميين الكّميييدت الامييس التييي جييدمت الشييريعة احفظهييد، وهييي: حفييظ اليينفس والعصيي  

وأّن المصصيدْ ن اآلايرْين، وهميد: حفيظ اليد ن وحفيظ المييدل ال ، (العيرضالنسي  )و 
 تحّصصدن كذلك إال احفظ اإلنسدن لصحته حتى يصوح عم همد، ل تبّ ن لند أّن حفظ 
الّصحة هو مصصُد المصدصد لمشريعة اإلسبلمية فيي عبلقتهيد المصّدسية ادإلنسيدن، 

 إذ مد ال  تم الواج  إال اه فهو واج .
فس والعصي  والعيرض يحكيم تفدصي   أمين اإلنسيدن ن مصصيد حفيظ الينب  إ

الصييييحي، وهييييذا  ييييدعوند لمتسييييميم الجييييدزم اكييييون الشييييريعة إنمييييد وُضييييِعت لجميييي  
 المصدلح له  ودرم المفدسد عنه.

                                                 
 (.ٕٗٙ٘(، ح)ٜٙٛٔ/ٗالحد ط رواي مسمم في صحيحه ) (ٔ)
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ولكي يميدرس اإلنسيدن حصيه فيي العييش فيي بميد يحفيظ ليه حصيه فيي األمين 
 لم الصيييحي؛ أوجييي  الشيييدرع وجيييود الحيييدكم المسيييمم؛ ليييدفع الفوضيييى ومنيييع التظيييد

أو االعتيييدام عميييى األنفيييس واألميييوال واألعيييراض  إذ ايييه ُتصيييدن مصدصيييد الشيييرع 
 اكميدتهد الامس.

فييدألمن الصييحي مطمييي  لكيي  إنسيييدن ال  تحصييق إال احفيييظ اليينفس والعصييي  
 وحفظهمد هو من مصدصد الشرع العظيم، وهو ال  تم إال اأمرين:
 لك.األول: التمسك اشريعة اإلسبلم؛ ألنه ال يح د عنهد إال هد

العييدني: وجييود اإلمييدم؛ إذ اييه يحفييظ أميين الدوليية وأميين المجتمييع ميين جييرالم 
 اط را  تعرض لهد الندس في أنفسهم وعصولهم وغ رهد.

ميين أجيي  ذلييك بييذلت المممكيية العربييية السييعودية جهييودًا جاييدرا فييي سييب    
 الحفدظ عمى صحة وسبلمة مواطن هد في ك  األوقدت ال سيمد في األزمدت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .حق األمن الصحي رعايةالمبحث الرابع: جهود المممكة في 
حرصيييت المممكييية العربيييية السيييعودية عميييى الحفيييدظ عميييى حيييق األمييين لصيييد 

 الصحي لمواطنيه عن طريق عدد من اإلجرامات، ومن أهمهد مد  مي:
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 .(ٔ)التنصيص عمى ذلك الحق في النظدم األسدسي لمحكم أواًل:
عمييى أن الدوليية ُتعنييى  سييي لمحكييمإحييدح مييواد النظييدم األسدح ييط نصييت 

 الرعدية الصحية لك  مواطن.وبتوف ر  ادلصحة العدمة
كمييد أصييدرت العد ييد ميين األنظميية الصييحية التييي تسييدعد عمييى تحص ييق مييد 
نص عميه نظدم الحكيم سيداصًد، وأنشيأت العد يد مين المنظميدت الصيحية؛ لتطب يق 

دلمستشفيدت والعيددات مد تضمنته تمك األنظمة بداية من وزارا الصحة ومرورًا ا
والمراكييز الصييحية التداعيية لمييوزارا أو المسييتصمة عنهييد وانتهييدم ادلجهييدت الحكومييية 

 المسؤولة عن الدور الرقدبي واإلشرافي عمى صحة وسبلمة اإلنسدن.
 :(ٕ)ومن تمك األنظمة التي أصدرتهد المممكة العربية السعودية

ضيييهد لماطييير عييين طرييييق أو تعري ،تنميييية الب لييية والحيييد مييين اإلضيييرار بهيييد  -ٔ
كدلميييدي الصييدلحة  ؛تييوف ر المصومييدت األسدسييية لمصييحة، مييع التمييوط الب لييي

نشدم مشدريعلمشر   الصرف الصحي. ، وا 
عييية أو المنتهيييية الرقيييي ادلمسيييتوح ال يييذالي لئلنسيييدن ومكدفحييية األغذيييية المموق   -ٕ

 الصبلحية أو المحتوية عمى مواد ضدرا ادلصحة.
االسيييييتفددا ميييين المرافييييق والاييييدمدت والسيييييمع ميييين  والمصيييييم تمكيييي ن المييييواطن  -ٖ

 الصحية؛ لتحص ق أعمى مستوح من الصحة يمكن بموغه.
مييين الوليييو  إليييى نظييدم الرعديييية الصيييحية اليييذي  تكيييون مييين  تمكيي ن الميييواطن  -ٗ

مراكييييييز الصييييييحية، والسييييييمع كدأَلِسييييييّرا وسيييييييدرات الالمرافييييييق كدلمستشييييييفيدت و 
والفحيييص قبييي  اليييزوا ، كيييدلتمصيح  ؛واألدويييية والايييدمدت والبيييرامج ،اإلسيييعدف
 .ونحو ذلك

                                                 
 .( من النظدم األسدسي لمحكمٕٙ(  نظر: )م/(ٔ
(، وتيييييييدريخ ٖٓ/ٜٔٛٔٙلبللحييييييية التنف ذيييييييية لمنظيييييييدم الصيييييييحي الصيييييييددرا اصيييييييرار وزاري رقيييييييم )ا(  نظييييييير: (ٕ

 هي ٕٗٗٔ/ٙ/٘ٔ
 /ض(، وتدريخ ٖٕ/ٓٙٗوالبللحة التنف ذية لنظدم الضمدن الصحي التعدوني الصددرا اصرار وزاري رقم )     
 هي.ٖٕٗٔ/ٖ/ٕٚ     
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يصيدع العصواية الحمدية الجندلية لحيق اإلنسيدن فيي سيبلمة صيحته ثانيًا: ، وا 
عمى ك  من  تسّب  في إابلل ذلك األمن الصحي الذي كفمتيه الدولية لمميواطن 

  . (ٔ)والمصيم عمى حدٍّ سوام
مييييية التيييييي تسيييييعى الدولييييية و  الجريمييييية الصيييييحية معييييي  اصيييييية األفعيييييدل الُمجرق

نسدن ا؛ كدالعتدام عمى جسد اإلصور عدّ  ، وهي عمىدفحتهد والصضدم عم هدلمك
وفدتيه  فيي ممد قد  تسيّب مادشرا أو عن طريق اإلهمدل والاطأ، أو عدم الرقداة 

 أو اصدله حيًد اعمة جسدية، ونحو ذلك.
ة عم هييد عيين وجريميية االعتييدام هييذي ال تاتمييف ميين ح ييط العصوايية المترتّايي

وييييدا  فيييي الحمديييية ، بييي  أو ميييد دونهيييد ،نديييية عميييى الييينفسالعصواييية الشيييرعية لمج
الجندلية فرض ال راميدت والعصوايدت المدليية عميى المتسيبِّ  فيي اإلضيرار اصيحة 

ر فييي حدليية عييدم إسييصد  المتضييرِّ  جتهييد ف هييد اإلمييدم دلتعزيزات التييي ؛ كيياألنسييدن
 لحصه الذي أوجبته له الشريعة اإلسبلمية.

ة التي قدمت بهد المممكة العربية السيعودية فيي اإلجرامات االحترازي ثالثًا:
 .(ٕ)وقت األوبلة والجوالح

نجحت المممكة العربية السعودية نجدحًد منصطع النظ ر في تصدِّ هد  ح ط
ميية فييي التصييدي لييذلك   اجتييدح العييدلم لواييدمٍ  ب نمييد فشييمت كع يير ميين الييدول المتصدِّ

 الوادم. 
كوروند منذ بدايية انتشيدر وضعت المممكة اطة حدزمة لمحدربة وادم فصد 

الت اإلصييييداة ايييه، بيييي  ووضيييعت أميييين فييييي العيييدلم وارتفييييدع معيييدّ  ذليييك الف يييروس

                                                 
هييي، ٕٙٗٔ/ٔٔ/ٗ(، وتييدريخ ٜ٘مرسييوم الممكييي رقييم )م/ نظيير: نظييدم مزاوليية المهيين الصييحية الصييددر ادل ((ٔ

 والبللحة 
 هي.ٜٖٗٔ/ٔ/ٕ(، وتدريخ ٜٛٗٓٛٓٗالتنف ذية الصددرا ادلصرار الوزاري رقم )     
البروتوكيييوالت الصيييحية لمحيييد مييين انتشيييدر ف يييروس كورونيييد نظييير: عميييى موقيييع وزارا الصيييحة السيييعودية   ((ٕ

 ،ٜٔ-كوف د
 .ٜٔ- دڤاف روس كو  المتعمصة األدلة والصواعد اإلرشدديةو       
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المييييواطن الصييييحي فييييي المصييييدم األول فييييي تمييييك الاطيييية، وضييييّحت ادلعد ييييد ميييين 
 .المكدس  المدلية لمدولة

ميع أنحدم المممكة؛ السيتصادل الحيدالت في جصدمت بتجه ز المستشفيدت ف
دم الحرم ن الشريف ن، الممك سممدن بين عبيدالعزيز آل أمر اد ، وصدرالمصداة
تصيديم الرعديية المصيدب ن بيذلك الوايدم، ميع بتصيديم العيبل  مجدًنيد لجمييع  (ٔ)سعود

أو ، لمايدلفي أنظمية اإلقدمية والعمي ، وأمين الحيدود المصيدب ن المجدنيةالصحية 
ييييية المستشييييفيدت، والمراكييييز الطبييييية الحكومجميييييع المشييييتاه فييييي إصييييدبتهم، فييييي 

 المممكة، والادصة دون أي تاعدت قدنونية، امد يضمن األمن الصحي لمواطني
 .عمى أرضهدوالمصيم ن 
وحّصيينت حييدودهد  فرضييت حظيير التجييوال داايي  المييدن أو ادرجهييد،كمييد 

يي مييع الييدول المجييدورا    غ يير الشييرعي، ادإلضييدفة إلييى إغييبلقلمنييع عمميييدت التنصن
 اشك  كدم . المطدرات وتعم ق جميع الرحبلت المسدجد،

نصميييية نوعييييية بت   يييير نظييييدم التعميييييم ميييين التعميييييم  إحييييداط ادإلضييييدفة إلييييى
افتراضييي عبير اإلنترنييت، ميع تصييديم نمي  جد ييد  ادلميدارس والجدمعيدت إلييى تعمييم

 من األنظمة التعميمية. 
العد ييد ميين الاييدمدت اإللكترونييية ميين اييبلل منصييدت  المممكيية وأصييدرت

نهييدم المعييدمبلت دون الحدجيية لبل؛ وميييةكإلكترونييية ألهييم الجهييدت الح سييتعبلم وا 
 إلى مصدرِّ تمك الجهدت.إلى حضور 

كيي  ذلييك ميين أجيي  رعدييية وحفييظ حييق اإلنسييدن فييي األميين الصييحي اكيي  
 جواناه سوام أكدنت مادشرا أم ال.

                                                 
 .هئٗٗٔ/ٛ/ٚفي جمسة مجمس الوزرام المنعصدا  وم العبلعدم بتدريخ  ((ٔ
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واعييد كيي  هييذا سيييعي كيي  ميين لييه قمييٌ  أو ألصييى السييمع وهييو شييه ٌد أهمييية 
ة اإلسييييبلمية، وجعمتييييه ميييين أهييييم العيييييش تحييييت ظيييي ِّ أمييييٍن صييييحيٍّ كفمتييييه الشييييريع

 مصدصدهد، وحدفظت عميه المممكة العربية السعودية، ورعته ابل منٍّ أو أذح.
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 :الخاتمة
 وأخمص من خالل ما سبق إلى العديد من النتائج، من أهمها:

اعتنيييييى اإلسيييييبلم احصيييييوق اإلنسيييييدن فيييييي نصيييييوص الصيييييرآن، والسييييينة النبويييييية   -ٔ
قيمييية أابلقييية ال بييد مييين  -والتزامييدً ادإلضييدفة إلييى كونهيييد واجاييًد  -.وجعمهييد

 إشدعتهد في المجتمع.
ُر اه الشرع سمطة، أو تكميفدً ُعرِّف الحق اأنه:   -ٕ  .ااتصدٌص ُيصرِّ
األمن الصيحي، هيو: حمديية اإلنسيدن مين األضيرار الواقعية أو المتوققعية أن   -ٖ

 .مرضه وأ وفدته،التي قد تؤدي إلى 
راعدهييد الشييدرع فييي التشيييريع مصدصييد الشييرع، هييي: مصييدلح العاييدد التييي أن   -ٗ

 عمومًد واصوصًد.
ن الشريعة اإلسبلمية قد أنزلهد الشدرع الحكيم؛ ألهداف وغديدت بهد ٌتعرف أ  -٘

األحكييييييدم الشييييييرعية وبييييييدونهد يصييييييع الاطييييييأ والزليييييي  فييييييي الَفْهييييييم واالسييييييتناد  
 واالستدالل ادلنصوص الشرعية.

ميييق؛ لحفيييظ مصدصيييد الشيييرع امسييية؛ ألن الشيييدرع إنميييد شيييرع األحكيييدم لماأن   -ٙ
 الد ن والنفس والعص ، والنس  )العرض(، والمدل.

 تظدفرت األدلة عمى أهمية األمن الصحي في حيدا اإلنسدن.  -ٚ
أن مصصد الشريعة اإلسبلمية في حفظ صيّحة اإلنسيدن ال  تحّصيق إال احفيظ   -ٛ

عيييبلٍط مييين الكّمييييدت الاميييس التيييي جيييدمت الشيييريعة احفظهيييد، وهيييي: حفيييظ 
ّن المصصدْ ن اآلارْين، وهمد: حفظ اليد ن وحفيظ النفس والعص  والعرض، وأ

الميييدل ال  تحّصصيييدن كيييذلك إال احفيييظ اإلنسيييدن لصيييحته حتيييى يصيييوح عم هميييد، 
 ل تبّ ن لند أّن حفظ الصحة هو مصصد المصدصد لمشريعة اإلسبلمية.

أن المصدصييد تحكييم تفدصيي   أميين اإلنسييدن الصييحي، وهييذا  ييدعوند لمتسييميم   -ٜ
 وضعت لجم  المصدلح ودرم المفدسد عنه.الجدزم اكون الشريعة إنمد 

المجتمييييع اآلميييين الييييذي يشييييعر فيييييه النييييدس احرميييية األنفييييس والعصييييول  -ٓٔ
واألعييراض فيمييد ب يينهم هييو المجتمييع المسييمم الصدبيي  لمنمييو واالرتصييدم، والييذي 
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 تتحصق فيه ا رية األمة.
فييي سييب    الحفييدظ بييذلتهد  الجاييدرا التييي  المممكيية العربييية السييعودية جهييود -ٔٔ

فيي كي  األوقيدت ال  والمصيمي ن عميى أرضيهد وسيبلمة مواطن هيد عمى صيحة
 سيمد في األزمدت.

 وصمى   وسمم عمى نب ند   وعمى آله وصحاه أجمع ن.
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إروام ال م ييي  فيييي تايييريج أحدد يييط منيييدر السيييب  ، المؤليييف:   إروام ال م ييي  -ٔ

المكتييييييي  زه ييييييير الشيييييييدويش، الندشييييييير:  ندصييييييير اليييييييد ن األلايييييييدني إشيييييييراف:
 م.ٜ٘ٛٔ-هي٘ٓٗٔ ب روت، الطاعة: العدنية/اإلسبلمي

 المؤليييف: أبيييو الحسييين سييي د اليييد ن عميييي بييين اإلحكيييدم فيييي أصيييول األحكيييدم، -ٕ
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 لبندن. /دمشق /المكت  اإلسبلمي ب روت
 عميي بين أحميد بين سيع د بين اإلحكدم في أصيول األحكيدم، المؤليف: أبيو  -ٖ

حييييزم األندلسييييي الصرطبييييي الظييييدهري، المحصييييق: الشيييي خ أحمييييد   شييييدكر، 
 الندشر: دار اآلفدق الجد دا، ب روت.

اأَلمين اإلسيبلمي، تيأل ف:   صيادح محميود، المؤسسية الجدمعيية لمدراسييدت -ٗ
والتوزييييع، ب يييروت، مركيييز الدراسيييدت والاحيييوط اليمنيييي، صيييينعدم، الطاعييية: 

 م.ٜٜٗٔ، األولى
 المؤلييييييف: عبييييييد   بيييييين األميييييين فييييييي حيييييييدا النييييييدس وأهم تييييييه فييييييي اإلسييييييبلم، -٘

عبد المحسن بن عبد الرحمن التركيي، الندشير: الكتيد  منشيور عميى موقيع 
 وزارا األوقدف السعودية بدون بيدندت.

الاحر المحي  في أصول الفصه، المؤلف: أبو عبد   بدر الد ن   بن عبد -ٙ
 -هي ٗٔٗٔزركشي، الندشر: دار الكتبي، الطاعة: األولى،   بن بهددر ال

 م.ٜٜٗٔ
البرهدن في أصول الفصه، المؤلف: عبد الممك بن عبد   بن  وسف بين   -ٚ

لبنيدن، الطاعية:  /الجويني أبو المعدلي، الندشر: دار الكت  العمميية ب يروت
 م.ٜٜٚٔ-هيٛٔٗٔالطاعة األولى 

بيييين عمييييي الييييزين الشييييريف الجرجييييدني، المؤلييييف: عمييييي بيييين   التعريفييييدت، -ٛ
المحصق: ضاطه وصححه جمدعة من العممدم، الندشر: دار الكت  العممية 

 هي .ٖٓٗٔلبندن، الطاعة: األولى / ب روت
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التعميصيييدت الحسيييدن عميييى صيييحيح ابييين حايييدن وتم  يييز سيييصيمه مييين صيييحيحه، -ٜ
وشيييدذي مييين محفوظيييه، المؤليييف: أبيييو عبيييد اليييرحمن   ندصييير اليييد ن، بييين 

وح بييين نجيييدتي بييين آدم األشيييصودري األلايييدني، دار ايييدوزير لمنشييير الحيييد  نييي
 المممكيييييييييية العربييييييييييية السييييييييييعودية الطاعيييييييييية: األولييييييييييى،  -والتوزيييييييييييع، جييييييييييدا

 م.ٖٕٓٓ -هيٕٗٗٔ
 المؤلييييييف: زييييييين الييييييد ن   المييييييدعو التوق ييييييف عمييييييى مهمييييييدت التعييييييدريف،  -ٓٔ

عبييد الييرؤوف بيين عمييي بيين زييين العدبييد ن عييم المنييدوي الصييدهري، الندشيير: ي بيي
 م.ٜٜٓٔ-هيٓٔٗٔالصدهرا، الطاعة: األولى، / الكت  عدلم

الصييحدح تييد  الم يية وصييحدح العربييية، المؤلييف: أبييو نصيير إسييمدع   بيين  -ٔٔ
حمييدد الجييوهري الفييدرابي تحص ييق: أحمييد عبييد ال فييور عطييدر، الندشيير: دار 

 ه.ٚٓٗٔب روت، الطاعة: الرااعة  /العمم لممبل  ن
ب رنيدرد ت رنييك، ترجميية: الصيحة العدميية ، ميد هييي وك ييف تعمي :، المؤلييف:  -ٕٔ

فهيييد العت يييق مراجعييية  عبيييد العزييييز عبيييد اليييرحمن الشيييدمخ، الندشييير: معهيييد 
 م.ٕٗٓٓالطاعة العدنية،  اإلدارا العدمة، مركز الاحوط، الطاعة:

المؤليييف: أبيييو عبيييد اليييرحمن الام ييي  بييين أحميييد بييين عميييرو بييين تمييييم العييي ن،  -ٖٔ
م السيييدمرالي، المحصيييق: د مهيييدي المازوميييي، د إبيييراهي، الفراه يييدي الاصيييري 

 الندشر: دار ومكتاة الهبلل.
= أنييوار البييروق فيييي أنييوام الفييروق، المؤليييف: أبييو العاييدس شيييهد   الفييروق  -ٗٔ

الد ن أحمد بن إدريس بن عبيد اليرحمن الميدلكي الشيه ر ايدلصرافي، الندشير: 
 عدلم الكت .

، المؤليييييف: أ. د. َوْهَاييييية بييييين مصيييييطفى الزنَحْ ِميييييي، الفصيييييه اإلسيييييبلمي وأدلتيييييه -٘ٔ
 : دار الفكر/ دمشق.الندشر

الفواكه الدواني عمى رسدلة ابن أبي زيد الص رواني، المؤلف: أحمد بن غيدنم  -ٙٔ
 -هييي٘ٔٗٔبيين سييدلم شييهد  الييد ن النفييراوي المييدلكي، الندشيير: دار الفكيير، 

 م.ٜٜ٘ٔ
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، المؤليييييف: مجيييييد اليييييد ن أبيييييو طيييييدهر   بييييين يعصيييييو  الصيييييدموس المحيييييي  -ٚٔ
الندشيييير: مؤسسيييية الرسييييدلة، الف روزآاييييددح تحص ييييق: مكتيييي  تحص ييييق التييييراط، 

 م.ٕ٘ٓٓ -هيٕٙٗٔلبندن، الطاعة: العدمنة،  /ب روت
الكمييييدت معجيييم فيييي المصيييطمحدت والفيييروق الم ويييية، المؤليييف: أ يييو  بييين  -ٛٔ

موسيييى الحسييي ني الصريميييي الكفيييوي، أبيييو الاصيييدم الحنفيييي، المحصيييق: عيييدندن 
 الندشر: مؤسسة الرسدلة.   المصري ، درويش

إسييمدع   بيين عاييدد بيين العاييدس، أبييو الصدسييم  المحييي  فييي الم يية، المؤلييف: -ٜٔ
 .الطدلصدني المشهور ادلصدح  بن عادد

دمشيييق،  -، المؤليييف: مصيييطفى أحميييد الزرقيييد، الصميييمالميييدا  الفصهيييي العيييدم -ٕٓ
 م.ٜٜٛٔالطاعة األولى 

المييدا  لمفصييه اإلسييبلمي تدرياييه ومصييددري ونظريدتييه العدميية، المؤلييف:    -ٕٔ
 م.ٜٜٙٔطاعة العدنية، سبلم مدكور، دار الكتد  الحد ط، ال

المؤلف: أبو حدمد   بن   ال زاليي الطوسيي، تحص يق:   المستصفى،  -ٕٕ
عبييد السييبلم عبييد الشييدفي، الندشيير: دار الكتيي  العممييية، الطاعيية: األولييى، 

 م.ٖٜٜٔ -هئٖٗٔ
في غري  الشرح الكب ر، المؤلف: أحمد بين   بين عميي  المصادح المن ر -ٖٕ

هي(، الندشر: المكتاة ٓٚٚو العادس )المتوفى: نحو الف ومي عم الحموي، أب
 ب روت. /العممية

المعييدرف الطبييية بيي ن الصييرآن والسيينة: )المحرمييدت وصييحة اإلنسييدن والطيي   -ٕٗ
الوقيييدلي( تيييأل ف: د. أحميييد شيييوقي إبيييراهيم، دار الفكييير العربيييي، نشييير سييينة 

 م.ٕٕٓٓ
 ،م مصيطفىالمؤلف: مجمع الم ة العربية ادلصدهرا، )إبراهيالمعجم الوسي ،  -ٕ٘

   النجدر(، الندشر: دار الدعوا. ،حدمد عبد الصددر، أحمد الزيدت
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المفييدتيح فييي شييرح المصييدبيح، المؤلييف: الحسيي ن بيين محمييود بيين الحسيين،  -ٕٙ
يييييي رازين الَحَنفييييييين المشييييييهوُر  ييييييريُر الشِّ ْيييييييَدانين الكييييييوفي الضق مظهيييييير الييييييد ن الزق

صييي ن بإشيييراف: نيييور ايييدلُمْظِهري، تحص يييق ودراسييية: لجنييية ماتصييية مييين المحص
الد ن طدل ، دار النوادر، إدارا العصدفة اإلسبلمية، وزارا األوقدف الكويتيية، 

 م.ٕٕٔٓ-هيٖٖٗٔالطاعة: األولى، 
في غري  الصرآن، المؤلف: أبو الصدسم الحس ن بين   المعيروف  المفردات -ٕٚ

ادلراغ  األصفهدني المحصيق: صيفوان عيدندن اليداودي، الندشير: دار الصميم، 
 دمشق ب روت. -ار الشدميةالد

المصدصيييد العدمييية لمشيييريعة اإلسيييبلمية، تيييأل ف: عبيييد اليييرحمن عبيييد الايييدلق،  -ٕٛ
 م.ٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔالكويت، الطاعة األولى  -مكتاة الصحوا اإلسبلمية

طاييع  ،الممكييية فييي الشييريعة اإلسييبلمية، لمييدكتور عبييد السييبلم داود العاييددي -ٜٕ
م، ٜٗٚٔ -هيييي ٜٖٗٔوليييى ون اإلسيييبلمية الطاعييية األؤ وزارا األوقيييدف والشييي

 األردن.
المندساة الشرعية وتطبيصدتهد المعدصرا، المؤلف: د. نور اليد ن بين ماتيدر  -ٖٓ

الاددمي، المعهد العدلمي لمفكر اإلسبلمي  أمريكد، دار ابن حزم  ب روت، 
 م. ٕٙٓٓهي/ ٕٚٗٔالطاعة األولى ، 

 بيين عبييد المنعيور فييي الصواعيد الفصهييية، المؤلييف: أبيو عبييد   بييدر اليد ن   -ٖٔ
هيييييي(، الندشييييير: وزارا األوقيييييدف ٜٗٚ  بييييين بهيييييددر الزركشيييييي )المتيييييوفى: 

 هي.٘ٓٗٔالكويتية، الطاعة: العدنية 
أنيس الفصهدم في تعريفدت األلفدظ المتداولة ب ن الفصهدم، المؤلف: قدسم بن  -ٕٖ

عبد   بن أم ر عمي الصونوي الرومي الحنفي المحصق: يح ى حسن ميراد، 
 م.ٕٗٓٓعممية الطاعة: دار الكت  ال

 مييييين جيييييواهر الصيييييدموس، المؤليييييف: محّميييييد بييييين محّميييييد بييييين تيييييد  العيييييروس  -ٖٖ
ب ييدي، المحصييق:  عبييد الييرّزاق الحسيي ني أبييو الفيييض، الممّصيي  امرتضييى، الزق

 مجموعة من المحصص ن، الندشر: دار الهداية.
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تييييذكرا أولييييي االلاييييد  والجييييدمع لمعجيييي  العجييييد ، تييييأل ف: داود بيييين عميييير  -ٖٗ
شيييه النزهييية المبهجييية فيييي تشيييح ذ األذهيييدن وتعيييد   األمزجييية انطيييدكي وبهدم

 م.ٜٕٔٓ لممؤلف، مطاعة الحمبي
المؤليييف: عبيييد   بييين  وسيييف بييين عيسيييى بييين تيسييي ر عميييم أصيييول الفصيييه،  -ٖ٘

لبنييدن، /يعصييو  اليعصييو  الجييديع العنييزي، الندشيير: مؤسسيية الريييدن، ب ييروت
 م.ٜٜٚٔ -هيٛٔٗٔالطاعة: األولى 

 حميييد بيييين عبيييد اليييرحيم بييين الشيييه د المعييييروف المؤليييف: أحجييية   الادل ييية  -ٖٙ
 /المحصييق: السيي د سييدبق، دار الج يي ، ب ييروت« الشييدي ولييي   الييدهموي »بييي 

 م.ٕ٘ٓٓ -هيٕٙٗٔ الطاعة: األولى، لبندن
 اصييييدلص التشييييريع اإلسييييبلمي فييييي السيدسيييية والحكييييم، تييييأل ف: د. فتحييييي -ٖٚ

-هٖٗٗٔلبنييييدن، الطاعيييية: العدنييييية،  -الييييدريني مؤسسيييية الرسييييدلة ب ييييروت
 م.ٖٕٔٓ

فييي شييرح مجميية األحكييدم، المؤلييف: عمييي ح ييدر اواجييه أميي ن درر الحكييدم  -ٖٛ
هي(، تعري : فهميي الحسي ني، الندشير: دار الج ي ، ٖٖ٘ٔأفندي )المتوفى:
 م.ٜٜٔٔ -هي ٔٔٗٔالطاعة: األولى 

= جدمع العموم في اصطبلحدت الفنيون، المؤليف: الصدضيي دستور العممدم  -ٜٖ
هيييي(، عييير  ٕٔنكيييري )المتيييوفى: ق عبيييد النبيييي بييين عبيييد الرسيييول األحميييد 

لبنييدن  /عادراتيه الفدرسييية: حسيين هييدني فحييص، الندشيير: دار الكتيي  العممييية
 م.ٕٓٓٓ -هي ٕٔٗٔب روت، الطاعة: األولى 

وجنة المندظر في أصول الفصه عمى مذه  اإلمدم أحمد بن روضة الندظر  -ٓٗ
سيية حنبيي  المؤلييف: أبييو   موفييق الييد ن بيين قداميية الحنبمييي، الندشيير: مؤس

 هي.ٖٕٗٔالرّيدن الطاعة: الطاعة العدنية 
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سيينن ابيين مدجيية، المؤلييف: ابيين مدجيية أبييو عبييد     بيين  زيييد الصزوينييي،  -ٔٗ
يييد كدمييي  قيييري بمميييي ،عيييددل مرشيييد ،المحصيييق: شيييع   األرنيييؤو  َعبيييد  ،محمق

-هيييييٖٓٗٔدار الرسييييدلة العدلمييييية، الطاعيييية: األولييييى،  ،الّمط ييييف حييييرز  
 م.ٜٕٓٓ

مؤلف: أبو داود سميمدن بن األشعط بن إسحدق بن اش ر السنن أبي داود  -ٕٗ
ِجْسييتدني، المحصييق:   مح ييي الييد ن عبييد  بيين شييداد بيين عمييرو األزدي السِّ

 ب روت. /الحم د، المكتاة العصرية، ص دا
سيينن الترمييذي المؤلييف:   بيين عيسييى بيين َسييْورا بيين موسييى بيين الضييحدك  -ٖٗ

/ ة مصطفى الادبي الحمبيالترمذي تحص ق وتعم ق: أحمد   شدكر، مطاع
 ه.ٜٖ٘ٔمصر، الطاعة: العدنية، 

شييرح العضييد عمييى ماتصيير المنتهييى األصييولي، المؤلييف: اإل جييي عضييد  -ٗٗ
الممييية واليييد ن، ععميييدن بييين عمييير ابييين الحدجييي  الميييدلكي، المحصيييق: فيييددي 

 طيييييييييييدرق يحيييييييييييي، دار الكتييييييييييي  العمميييييييييييية، الطاعييييييييييية األوليييييييييييى  ،نصييييييييييي ف
 م.ٕٓٓٓ –يهٕٔٗٔ

عمييييم األصيييول لشييييمس اليييد ن محمييييود عبييييد  شيييرح المنهييييد  لمبيضيييدوي فييييي -٘ٗ
، تحص ييق: أ/د عبييد الكييريم بيين عمييي النمميية، ه(ٜٗٚالييرحمن األصييفهدني )

 ه.ٕٓٗٔمكتاة الرشد، الطاعة األولى 
شيييرح رييييدض الصيييدلح ن، المؤليييف:   بييين صيييدلح بييين   الععيمييي ن، دار  -ٙٗ

 هي.ٕٙٗٔالوطن لمنشر، الريدض، الطاعة: 
دن، المؤليف:   بين حايدن بين أحميد بين صحيح ابن حادن بترت   ابن بماي -ٚٗ

حادن بن معدذ بين َمْعبيَد، التميميي، أبيو حيدتم، اليدارمي، الُاسيتي، المحصيق: 
 -هيييٗٔٗٔب ييروت، الطاعيية: العدنييية،  -شييع   األرنييؤو  مؤسسيية الرسييدلة

 م.ٖٜٜٔ
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= الجدمع المسند الصحيح المؤلف:   بن إسمدع   أبيو  صحيح البادري  -ٛٗ
جعفييي، المحصييق:   زه يير الندصيير، الندشيير: دار طييوق عبييد  الباييدري ال

 هي.ٕٕٗٔالنجدا، الطاعة: األولى، 
صييحيح الجييدمع الصيي  ر وزيدداتييه، المؤلييف: أبييو عبييد الييرحمن   ندصيير  -ٜٗ

الييييد ن، بيييين الحييييد  نييييوح بيييين نجييييدتي بيييين آدم األلاييييدني، الندشيييير: المكتيييي  
 اإلسبلمي.

مسييمم بيين الحجييد  = المسييند الصييحيح الماتصيير، المؤلييف:  صييحيح مسييمم -ٓ٘
 هيييييييييي(، المحصيييييييييق:   فيييييييييؤاد ٕٔٙأبيييييييييو الحسييييييييين النيسيييييييييدبوري )المتيييييييييوفى: 

 ب روت. -عبد الادقي، دار إحيدم التراط العربي
 فيييتح الايييدري شيييرح صيييحيح البايييدري، المؤليييف: أحميييد بييين عميييي بييين حجييير  -ٔ٘

 
أبو الفضي  العسيصبلني الشيدفعي، رّقيم كتايه وأبواايه وأحدد عيه:   فيؤاد عبيد  -ٕ٘

 ه.ٜٖٚٔب روت،  /ر المعرفةالادقي، دا
عمييم مصدصييد الشييدرع، تيييأل ف: عبييد العزيييز بيين عبيييد الييرحمن بيين عمييي بييين  -ٖ٘

 ،األوليييييييييى :الطاعييييييييية ،ربيعييييييييية، المممكييييييييية العربيييييييييية السيييييييييعودية/ الرييييييييييدض
 م.ٖٕٓٓهي/ٖٕٗٔ

ع ييون المسييدل  ميين أعيييدن الرسييدل ، تييأل ف عبييد الصييددر بيين   بيين يح ييى  -ٗ٘
اييه وطاعييه ونشييري   عميير هييي، رتٖٖٓٔ-ٜٙٚالحسيي ني المكييي الطبييري، 

الحسيييييييدمي الب رونيييييييي الندشييييييير:   عمييييييير الحسيييييييدمي الب رونيييييييي، الصيييييييدهرا 
 م.ٜٚٛٔ -هيٖٛٔٔ

في شيييرح األشيييادي والنظيييدلر، المؤليييف: أحميييد بييين   غميييز ع يييون الاصيييدلر  -٘٘
مكييي، أبييو العاييدس، شييهد  الييد ن الحسيي ني الحمييوي الحنفييي الندشيير: دار 

 هي.٘ٓٗٔالكت  العممية، الطاعة: األولى، 
المؤلييف:   بيين مكييرم بيين عمييى، أبييو الفضيي ، جمييدل الييد ن لسييدن العيير ،  -ٙ٘

هي(، الندشر: دار ٔٔٚابن منظور األنصدري الرويفعي اإلفريصي )المتوفى: 
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 هي.ٗٔٗٔ -ب روت الطاعة: العدلعة/ صددر
وسواطع األسرار األعرية لشيرح اليدرا المضيية المؤليف:  لوامع األنوار البهية -ٚ٘

و العون   السفدريني الحنبمي، الندشر: مؤسسة الادفص ن، شمس الد ن، أب
 هي.ٕٓٗٔالطاعة العدنية/ 

، المؤلف: تصي اليد ن أبيو العايدس أحميد بين عبيد الحمييم بين مجموع الفتدوح  -ٛ٘
تيمييية الحرانييي، المحصييق: عبييد الييرحمن بيين   بيين قدسييم، الندشيير: مجمييع 

ة، المممكيية العربييية الممييك فهييد لطادعيية المصييحف الشييريف، المد نيية النبوييي
 م.ٜٜ٘ٔهي/ٙٔٗٔالسعودية، عدم النشر: 

، المؤليييف: زيييين اليييد ن   بيين أبيييي اكييير بييين عبيييد الصيييددر ماتييدر الصيييحدح -ٜ٘
الحنفيييي اليييرازي، المحصيييق:  وسيييف الشييي خ  ، الندشييير: المكتاييية العصيييرية 

 م.ٜٜٜٔهي / ٕٓٗٔب روت الطاعة: الادمسة، 
مؤلييف: عمييي بيين )سييمطدن(  ، مرقييدا المفييدتيح شييرح مشييكدا المصييدبيح، ال -ٓٙ

هيي(، الندشير: ٗٔٓٔأبو الحسن نور الد ن المبل الهيروي الصيدري )المتيوفى: 
 م.ٕٕٓٓ -هي ٕٕٗٔدار الفكر، ب روت لبندن، الطاعة: األولى، 

اإلمدم أحمد بن حنب ، المؤلف: أبو عبد   أحميد بين   بين حنبي   مستد -ٔٙ
الصييدهرا،  –لندشيير: دار الحييد ط بيين الشيي ادني، المحصييق: أحمييد   شييدكر، ا

 هي.ٙٔٗٔالطاعة: األولى، 
مصادح الزجدجة في زواليد ابين مدجية، المؤليف: أبيو العايدس شيهد  اليد ن  -ٕٙ

أحمد بن أبي اكر بن إسمدع   بن سميم بين قديميدز بين ععميدن البوصي ري 
ب ييروت،  –الكنييدني الشييدفعي، المحصييق:   المنتصييى الكشييندوي، دار العربييية

 هي.ٖٓٗٔلعدنية، الطاعة: ا
مصدصد الشريعة اإلسبلمية وعبلقتهد ادألدلة الشرعية، تأل ف:   بن أحمد  -ٖٙ

-هٛٔٗٔبن مسعود ال وبي، دار الهجرا لمنشير والتوزييع، الطاعية األوليى 
 م.ٜٜٛٔ
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مصدصد الشريعة تأصيبًل وتفعيبًل، المؤلف:   اكر إسمدع   حب   سمسمة  -ٗٙ
ه،  كتييييد  يصييييدر عيييين ٕٛٗٔ، ٖٕٔ(، العييييدد ٕٕدعييييوا الحييييق السيييينة )

 رااطة العدلم اإلسبلمي، مكة المكرمة.
مصدصيد الشييريعة اإلسييبلمية، المؤلييف:   الطييدهر بيين   بيين   الطييدهر  -٘ٙ

بييين عدشيييور التونسيييي، المحصيييق:   الحب ييي  ابييين الاوجييية، الندشييير: وزارا 
 م.ٕٗٓٓ -هيٕ٘ٗٔاألوقدف والشؤون اإلسبلمية، قطر، عدم النشر: 

ل الفدسيي، دار ال ير  اإلسيبلمي، مصدصد ا -ٙٙ لشريعة ومكدرمهيد، تيأل ف: عيبلق
 م.ٖٜٜٔالطاعة الادمسة، 

ن   األوطدر، المؤلف:   بن عمي بن   بن عبد   الشوكدني اليمنيي،  -ٚٙ
تحص يق: عصييدم اليد ن الصيياداطي، دار الحييد ط، مصير، الطاعيية: األولييى، 

 م.ٖٜٜٔ -هئٖٗٔ
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