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  خلاصة البحث
صيي  بحث) أحكام األمراض الجلدية في المعامالت( عبارة عن عرض طبيي تأ 

تاعها، ي حيا  األمراض الجلدية، ذكرت فيه أسباب األمراض الجلدية تأنشرع
  كمييا تمييت فيييه بأتنييي  النعييرة الشييرعية أجيياي األمييراض الجلدييية، تتسييا 
ي فييييالحمايييية منهييياام  بييييان األحكيييام القةهييييية المأعلةييية بيييالمريض الجليييد  
 يييي بالمعييامالت، تأهمهييا حكيييم مباشييرأه للطيييبا تميين ه،ييم تياميييه ببيعييه،تحكم 
إذا  أغرانه الشخصية، تحكم الحجير علييه، تحكيم سيةتط التعيية عليي اللةييط
ر بييالمرض الجلييد ، كمييا بينييت فيييه مييد  أحةييية منعييه ميين  كييان الملييأةط مصييابا

 العم ، تدراسأها دراسة فةهية مةارنةا
Revisions of Skin diseases in the 

transactions 

Medical display and Jurisprudential 

comparative study 

Dr. Bandar Saqr Salem 
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Abstract: the research of (Provisions of Skin diseases 
in the transactions) consists of a medical display and 
legislative rooting concerning the skin diseases. I 
mentioned the causes of the skin diseases and its 
types. I clarified the religious point of view concerning 
the skin diseases and its means of protection. I also 
stated the jurisprudence rules concerning the person 
who has skin disease in the transactions, prominent 
among them, practicing for the cooking and then 
selling it, the rule of selling for his personal properties, 
rule of quarantine for him, rule of ending the authority 
on the captured child if the his custodian was infected 
with skin disease. I stated the extent of the Eligibility 
for preventing him of work and I studied it in a 
Jurisprudential comparative study  ا 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

بييه آأيياي ر الحميد   رب العييالمين ، تالصييالة تالسييالم علييي نبينيا محمييد ، الييذ 
 بإحسيان جتام  الكلم ، فنطق بجتاهر الحكم، تعلي آله تصحبه تالأابعين لهم

 إلي يتم الديناأما بعد :

فيإن علييم القةيه علييم رفيي  الةييدر ، شييري  اليذكر ، ع أقنييي محاسينه علييي مميير 
هيذا اليدين، تدليي  تياط  عليي صيالحيأه لكي   دهر ، تهت برهان علي ععمية ال

زمان تمكيان ، فميا مين نازلية أةي ، تع مسي لة أسيأجد إع تفيي هيذا القين بييان 
لحكمها، علمه من علمه، تجهله من جهليه ا تلرغبأيي الجيادة فيي الكأابية عين 

ار متنيتع متنتع معاصر لم يأطرق إليه بالأي لي  ، فةيد بيذلت جهيد  عخأيي
بحث علي أن يكتن جديدار تمقيدار، تبعد البحيث تاعسيأةراو تفةنيي خ عخأييار 
متنييتع ألقأيييه مشييأمالر علييي مسييا   مهميية، تالحاجيية إلييي بيانهييا تإينييا  
حكمهييييا ملحيييية، ذلكييييم هييييت متنييييتع ي أحكييييام األمييييراض الجلدييييية المأعلةيييية 

 ا1بالمعامالت ي 

 طبيعة الموضوع :

يييان مةارنيية أأعلييق بيياألمراض الجلدييية، ميين خييال  ب عبييارة عيين دراسيية فةهييية
عييد بمقهتمهييا، تأنتاعهييا، تمييا يأعلييق بهييا ميين أحكييام فييي المعييامالتا تذليي  

 أ صيلها من النعرة الطبيةا ا

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره :

أت  عالمييية هييذا المتنيييتع، فالبحييث فييييه لييية محصيييترار ببلييدة معينييية أوالً :
ية ث لمتنييتع عييالمي لييه أهميأييه فييي الحييياة البشييرمنيياطق محييددة،ب  إنييه بحيي

 المعاصرة ا

بذتليية كهييرة المرنييي تالمصييابين بيياألمراض الجلدييية رغييم الجهييتد الم ثانياااً :
ر لمحاربأها تمكافحأها تإيجاد األدتية المناسبة، إع أنها   منأشيرة ع أيزا عالميا
 يرة افي أرجاو العالم بسبب كهرة أنتاعها تانأشارها في الدت  القة

ر  ثالثاً : كهرة األس لة حيا  هذا المرض ، تأشعب مسا له تأقريعاأه، كيان دافعيا
 لجمعها تحصرها ليسه  الرجتع إليها تاعطالع عليها ا 

                                                             

 جماعاة عليه اصطلح ما وفق اإلسالمي الفقه أقسام من الثاني الربع هنا بالمعامالت أقصد 1

 تتعلاق أن إماا: أقساام أربعاة إلا  العملية الشرعية األحكام تقسيم من المتأخرين الفقهاء من

 وهااي الشاا   ببقاااء تتعلااق أن إمااا وهااي الاادنيا بااأمر أو ، عباااداتال وهااي اآلخاار  بااأمر

 وهااي المدنيااة باعتبااار أو المناكحااات، وهااي المناا   باعتبااار النااوع ببقاااء أو المعااامالت،

 التلااويح شاار : ينظر.البحاا  صاادد فااي المعااامالت لمفهااوم بيااان م يااد وساايأتي.العقوبات

 (.2/289)للتفتازاني
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حيية ن الناانعدام المؤلقات تالرسا   العلمية الأيي أطرتيت للمتنيتع مي رابعاً :
ي ت أشييير إلييالشييرعية، إذج جيي  مييا اطلعييت عليييه عبييارة عيين كأابييات تمتسييتعا

   جتانييب معينيية للمييرض ميين الناحييية الطبييية، ف حببييت أن أجميي  أهييم المسييا
راسييية الشييرعية المأعلةييية بالمتنييتع، تامهيييار المأرأبيية عليهيييا، تدراسييأها د

ن فةيهيية، ميي  بيييان الييراج  بدليلييهل ليييأمكن المرنييي تأربيياب اعخأصييا  ميي
 اعسأقادة منها تالعم  بهاا

 الدراسات السابقة :

ر أنيات  ابعيد ال لمتنييتع بحيث فيي بطيتن الكأيب تالرسيا   العلميية ليم أجيد بحهيا
الأيي  بدراسة مسأةلة أت أطيرق إلييه بإسيهاب، ميا عيدا بعيض المسيا   القةهيية
اض سيطرها القةهياو المأةيدمتن فيي كأيبهم، تيشييرتن إليي بعيض أنيتاع األمير

 ا ة الجلدية المنأشرة تالمعرتفة في زمانهم ، كالجدر ، تالبر ، تالحك

سيالمي( بي  ) أحكيام الجليتد فيي القةيه اإ غايه ما عهرت عليه رسالة متستمة 
اجسيأير من إعداد الطالبية   فاطمية بنيت صيال  العرينيي مةدمية لنيي  درجية الم

 ه  ا  1429بجامعة اإمام محمد بن سعتد اإسالمية لعام 

ر  ا ميعتبعد اعطالع علي هيذي الرسيالة تجيدت أن متنيتع بحهيي مخألي  أماميا
 تاو كانيتسيفرسالة أحكام الجلتد منحصرة في أحكام الجلتد ذاأهيا ،  أناتلأها 

ة الطار ي جلتد آدميين أت حيتان أت صناعية، بينما رسالأي أأكلم عن األمراض
ا العََرضعلي الجلد ، فالقرق بين الرسالأين تان  جلي كالقرق بين الجتهر ت

ا ةيه، تفيميالجليد فيي أبيتاب القإذ أن الرسالة المشيار إليهيا كانيت أبحيث أحكيام 
م حهيي اهيأيخ  المعامالت أطرتت ألحكيام بيي  الجليتد تاعنأقياع بهيا ا بينميا ب

مين ه،يم بحكم مباشرة المريض الجلد  للعجن تالخبز تنحتهما من الم كتعت ت
ر بييي  األغييراض الشخصييية المأعلةيية بييالمريض الجلييد  كال هيييابا بيعهييا، تأينييا

الحجر    المأعلةيية بالمعييامالت فييي غييير البيييتع كييإنييافة إلييي جمليية ميين المسييا
 تاللةيط تغيرهاا   ا
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 خطة البح  :

 يأكتن البحث من مةدمة ، تفصلين ، تخاأمة ا

 المةدمة أشأم  علي امأي :

 عنتان البحث ا ا1

 طبيعة المتنتع ا ا2

 أهمية المتنتع تأسباب اخأياري ا ا3

 الدراسات السابةة ا ا4

 خطة البحث ا ا5

  منهج البحث ا ا6

فهوم األو  :النظر  الطبية والشرعية تجاه األمراض الجلدية، وتحديد م الفصل 

 المعامالت المالية . وفيه ثالثة مباح :

 المبح  األو  :النظر  الطبية تجاه األمراض الجلدية، وفيه ثالثة مطالب:

 اجلدية ال المطلب األت  : أركيبة الجلد تتعا قه ، تالأعري  باألمراض

 باب األمراض الجلدية االمطلب الهاني : أس

 :المطلب الهالث : أنتاع األمراض الجلدية ، تفيه هالث مسا  

 ها االمس لة األتلي : أنتاع األمراض الجلدية من حيث الخطترة تعدم

 ها االمس لة الهانية : أنتاع األمراض الجلدية من حيث العدت  تعدم

 أها اتتل انأشارهاالمس لة الهالهة : أنتاع األمراض الجلدية من حيث مد  

المبحاا  الثاااني: نظاار  الشاارعية اإلسااالمية تجاااه األمااراض الجلديااة ووسااائل 

 الحماية منها، وفيه مطلبان:

 ةاالمطلب األت :نعرة الشرعية اإسالمية أجاي األمراض الجلدي

 المطلب الهاني:تسا   الحماية منهاا

 المطلب الهالث: أحديد مقهتم المعامالت الماليةا

ياه وف لثاني األحكام الفقهية المتعلقة بالمريض الجلدي فاي الاعمعامالت،الفصل ا

 مباح  : خمسة

المبحاا  األو  : حكاام مباشاار  المااريض الجلاادي للعجاان وال باا  ونحوهمااا ماان 

 العمأكوالت، ومن ثم يقوم ببيعه. وفيه مطلبان: 
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را        المطلب األت : أعري  البي  لغة تاصطالحا

 حكم المس لةاالمطلب الهاني:       

 لهيابا  كاالمبحث الهاني : بي  األغراض الشخصية المأعلةة بالمريض الجلد

 المبحث الهالث : حكم الحجر علي ال مريض الجلد ا تفيه مطلبان:

را  المطلب األت : أعري  الحجر لغة تاصطالحا

 المطلب الهاني: حكم الحجر عليها

 كااان الملااتق  مصاااباً بماارض المبحاا  الرابااع : سااقوط الواليااة علاا  اللقااي  إذا

 جلدي.وفيه أربعة مطالب: 

را  المطلب األت : أعري  التعية لغة تاصطالحا

را  المطلب الهاني: أعري  اللةيط لغة تاصطالحا

 المطلب الهالث: حكم الأةاطها

ر مصاب لأةطالمطلب الراب : حكم سةتط التعية علي اللةيط إذا كان الم ا
 بمرض جلد ا  

 : منع العمريض العجلدي من العمل. وفيه مطلبان:المبح  ال امس 

 المطلب األو : مفهوم العمل. 

 المطلب الثاني: منع المريض الجلدي عن العمل. 

 تأشأم  علي أهم النأا ج تالأتصياتا ال اتمة:

طيتات في  كأابة البحث في نيتو الخ–بعتن خ  –بذلت التس   منهج البح :
 امأية:

 بارة عن عرض طبي تأ صيي  شيرعي حييا  األميراضالقص  األت  كان ع  -1
 بأتنيي  الجلدية، ذكرت فيه أسباب األمراض الجلدية تأنتاعها، كما تمت فييه

 النعرة الشرعية أجاي األمراض الجلدية، تتسا   الحماية منهاا

  ض الجليدالقص  الهاني بينت مين خالليه األحكيام القةهيية المأعلةية بيالمري -2
كم بيي  هيا حكيم مباشيرأه للطيبا تمين ه،يم تياميه ببيعيه،تحفيي المعيامالت، تأهم

إذا  أغرانه الشخصية، تحكم الحجير علييه، تحكيم سيةتط التعيية عليي اللةييط
ر بالمرض الجلد ، كما بينت فيه مد  أحةية منعه م  من الع كان الملأةط مصابا

 ا
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 ،ة لمسي لاأحرير مح  النزاع إن اتأني األمر ذل ، تأبين مح  اعأقاق في  -3
ر فيهيا في بين   مي  األتيتا تمن حكاي من القةهياو ا أميا إذا كانيت المسي لة مخألقيا

 األدلة تسبب اعخأال  ، تأرج  ما أراي راجح ا 

عليهيا  إن لم أجد في المسي لة إع بعيض أتيتا  العلمياو فيإني أذكير مين ني  -4
ر  بحجأه، تإع بذلت الجهد في الأماة الدلي  أت الأعلي  ا  مةرتنا

أنيياي ييان متنيي  اميييات ميين السييتر مي  اإشييارة إلييي أقسييير امييية إن اتب –5
 المةاما

يهيا مين أخريج األحاديث التاردة في الكأاب من كأيب الحيديث ، تالحكيم عل –6
 كالم المحدهين ما لم أكن في الصحيحين أت أحدهما ف كأقي بذل  ا

 شر  المقردات اللغتية الغريبةا –7

 تاألصتلية، تالحديهية ا شر  المصطلحات القةهية، –8
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 الأول الفصل
 النظرة الطبية والشرعية تجاه الأمراض الجلدية، 

 وتحديد مفهوم المعاملات المالية
 المطلب األو 

 مفهوم األمراض الجلدية وأسبابها

 وفيه مسألتان :  

 المسألة األول : تركيبة الجلد، ووظائفه، والتعريف باألمراض الجلدية . 

لييد هييت: الغطيياو الطبيعييي للجسييم يحميييه تيحقعييه ميين أيي هير التسييط المحيييط الج
 – 15أةريبيا تيبليو تزنيه حيتالي  1،5به،تيشغ  سيط  الجليد مسياحة تيدرها 

 ا 1% من تزن الجسم  18
النحيت  تيأكتن الجلد من هالث طبةات ر يسة، هي من الخارج إلي اليداخ  عليي

 الأالي : 
 البشرة ا -1
 األدمة ا -2
 ا 2طبةة الشحمية (اللحمة ) ال -3

فالبشيرة هييي : الطبةية الخارجييية العيياهرة للعيين ميين الجلييد ، تأةسيم إلييي عييدة 
 3طبةات 

 ا 4تاألدمة : أأكتن من نسيج نام يأ ل  من أليا  تمادة أساسية تخاليا 
ر علييي األتعيييية  تاللحميية: أأكييتن ميين نقيية عناصيير األدميية ، تأحأييت  أينييا

ات األدمة، كما أحأيت  عليي كأي  شيحمية الدمتية تاألتعية الأي أص  إلي طبة
 ا 5تجذتع عصبية تالغدد الدرتية تالحتيصالت الشعرية الدهنية 

تهنا  ما يسمي بملحةات الجلد تهيي : الغيدد الدرتيية تالدهنيية ، تالجسييمات 
 ا6العصبية ، تالشعر، تاألعقار 

 تعا   الجلد : للجلد فتا د ععيمة ، تأعما  كهيرة ، من أبرزها : 

ر يحيييط بجسييم اإنسييان، حيييث يةييتم بحمايع -1 ر مرنييا يأييه أبيير الجلييد غالفييا
تتتايأيييه مييين الأعيييرض المباشييير للرنيييتض تالصيييدمات تالملتهيييات 

 تالمؤهرات الخارجية األخر  ا

                                                             

 .258ص الحسيني إسماعيل. د  والجلدية والبولية اسليةالتن األمراض موسوعة:  ينظر1
 .السابق المرجع:  ينظر2
 .11ص سافونا وناتالي هولفورد باتريك. د ، الجلد مشاكل من ت ل :  ينظر3
   .السابق المرجع:  ينظر4

 .إسماعيل. د والجلدية والبولية التناسلية األمراض موسوعة ينظر5

 .السابق المرجع:  ينظر6
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للجلييد دتر فييي درو الخطيير علييي الجسييم ، تخاصيية عيين طريييق األلييم  -2
 تاإحساة بالحرارة تالبرتدة ا 

خاصيية فييي فصيي  الصييي  إذ أصيي  يةييتم الجلييد بييإفراز العييرق بغييزارة ت -3
 ية الأرات في اليتم تهت بذل  يساعد عم  الكل 5-3كمية العرق من 

ن ميييةييتم بأركيييب المييتاد الدهنييية ، الأييي لهييا دتر فييي حماييية الجلييد  -4
 الأيبة تاعحأكا ا 

 يمن  نمت تأكاهر الجراهيم علي سطحها -5
 يةيتم بييدتر اعمأصييا  حييث يمييأ  المييتاد الدتا يية تخاصيية المنحيي  -6

 ا1منها تالأي أكتن علي شك  مراهم أت كريمات 
ر إعتبعد البحث تالأأب  لما كأيب فيي األميراض الجلديية ليم أجيد لهيا أعري إنيه  قيا

جلديية من خال  ما سبق عرنه عن الجلد تتعا قه يمكن الةت  إن األمراض ال
يجيية هييي: البهييتر تالةيير  تالأغيييرات الأييي أصيييب الغطيياو الطبيعييي للجسييم نأ

 ارجية أت داخلية ا عتام  خ
 المسألة الثانية :أسباب األمراض الجلدية .

 ااخليةدإلي عتام  خارجية تعتام  أةسم العتام  المسببة لألمراض الجلدية 
 أتع : العتام  الخارجية :

مؤهرات ميكانيكية كالأعرض لنيغط تاحأكيا  مميا ييؤد  إليي حيدتث  -1
 أذ  في الجلد ا

 لحرارة تانخقانهااعتام  فيزيا ية: كارأقاع درجة ا -2
عتاميي  كيماتييية: كييالأعرض للمييتاد الحامنييية، حيييث أسييبب الأهيياب  -3

 أماسي، نأيجة الأماة المأتاص ا
 عتام  حيتية، كالقطريات تالبكأريا الممرنة ا -4

ر : العتام  الداخلية :  هانيا
ليي اعنطرابات التعيقية للجهاز العصبي: أيؤد  هيذي اعنيطرابات إ -1

 دية اإحداث بعض األمراض الجل
 اعنطرابات التعيقية للغدد الصماو ا -2
 اإصابة ب مراض الدم تاألتعية الدمتية ا -3
 نة  القيأامينات تالعناصر المعدنية ا -4

 العمطلب الثاني

 أنواع األمراض الجلدية

 وفيه ثالث مسائل : 
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، أنييتاع األمييراض الجلدييية ميين حيييث الخطييترة تعييدمها المسااألة األولاا  :
  ض تتيتة أي هيري عليي المصياب، مميا تيد ييؤدأتصد بالخطترة شدة المير

 إلي التفاة في حالة لم أأم معالجأه بشكر مبكر ا 

تأكهيييير األمييييراض الأييييي أصيييييب الجلييييد ع أشييييك  خطييييرار كبيييييرار علييييي حييييياة 
ر بالخطترة ع أعد حا ر مينالشخ ،إنافة أن بعض األمراض المعرتفة تديما  لييا

د تييفهنيا  بعييض األميراض  األميراض القأاكية بسييبب الأطيتر الطبييي، تمي  ذليي 
اض ترر أهي  اعخأصيا  ب نهيا مين األميراض الخطييرة اتمين أبيرز ألي  األمير

 الجلدية ما يلي : 

سييرطان الجليييد : يعيييد سيييرطان الجلييد مييين أشيييد األميييراض الجلديييية  -1
خطترة تيعهر غالبا عند المأةدمين فيي السين، تيصييب الرجيا  أكهير 

جييير  أت العييياملين مييين النسييياو،تيكهر عهيييتري عنيييد عميييا  القحيييم الح
، هنا  هالهة أنتاع مين األترام الخطييرة  1بةماش المشأةات الةطرانية

الأييي أصيييب الجلييد، تهييي : ترم الخلييية الةاعدييية، تسييرطان الخلييية 
 الحرشقية، تالمالنتماا

ة نأتو أعراض النتع الشا   تهت ترم الخلية الةاعدية :يبدأ علي هي 
ة األنسييجة السييليمة المحيطيي أت أييترم ترد  صييغير يكبيير بييبطو تيغييزت

بييهاتأعراض سييرطان الخلييية الحرشييقية يبييدأ علييي شييك  أنييخم فييي 
الجلييد أت نأييتو تأييترم هييم يأنكيي  تيكييتن ترحيية تييد أنأةيي  فييي بعييض 

 الحاعت ا
يسيبب تأما المالنتميا فهيت أخطير أنيتاع سيرطان الجليد ، ألنيه ينأةي  ت

كبر أب، هم العدت  بمكان آخر تيعهر علي هي ة أسبب الحكة تاعلأها
 تأكتن تشرة تأنز ، تتد أعهر حت  الشيامة مسياحة حميراو أت بةي 
بنية أت حلةة بيناو، تأشخ  مين خيال  فحي  عينية مين النأيتو أت 

 الشاملة الأي عهرت علي الجلد ا
تيرجيي  المخأصييين السييبب فييي عهييتر سييرطان الجلييد : إلييي الأعييرض 

 ا 2ألشعة الشمة النارة لقأرات طتيلة 

، أسييببه بكأيريييا ميين نييتع الصييييان أسييمي الجييذام : ميي-2 رض جلييد  معييدس
)عصيان هانة( تييؤد  إليي أنكي  األطيرا  تعهيتر أترميات صيغيرة 
بالتجه تهت مرض معرت  منذ الةدم تينأشر في المناطق الأي أحيدث 
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فيها الحرتب تأزداد فيها المجاعيات تليم يأقيق العلمياو إليي امن عليي 
ميين تجييتد أميياة مباشيير تطتييي  ميي  طييرق انأةييا  الجييذام إع أنييه عبييد 

 ا 1المريض لأأم العدت 

تأييؤهر حييرتق الدرجيية الهالهيية علييي جمييي  طبةييات الجلييد تأحيانييا علييي العنييلة 
الأي أة  أسق  الجلد تأحأاج أغلب الحرتق من الدرجة الهانيية تجميي  حيرتق 
الدرجيية الهالهيية إلييي عييالج علييي يييد الطبيييب تربمييا احأيياج األميير إلييي إدخييا  

ق المسأشييقي أبعييا لشييدة الحاليية تمتتيي  اإصييابة تدرجيية الحرتق،أمييا المحأيير
حييرتق الدرجيية األتلييي تبعييض حييرتق الدرجيية الهانييية يمكيين العناييية بهييا فييي 

 ا2ال منز  

 العمسألة الثانية : أنواع األمراض الجلدية من حي  العدوى وعدمها : 

ن إنسيياأنشيي  األمييراض المعدييية عنييد دخييت  أجسييام غريبيية ملتهيية إلييي جسييم ا
ت أكيييتن هيييذي األجسيييام الغريبييية عبيييارة عييين: جيييراهيم، فيرتسيييات ، فطرييييات أ

لهنيمي طقيليات تأنأة  العدت  بعدة طرق إما عن طريق الأينقة أت الجهياز ا
 أت الجماع أت المخالطة أت الحةن ا
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 وتنقسم األمراض الجلدية باعتبارها معدية من عدمها إل  قسمين:

لييب أييي ع أنأةيي  ميين مصيياب إلييي آخييرا تهييي أغاألت  : غييير معدييية : تهييي ال
 األمراض الجلدية،تمن أمهلأها: الصدفية تالحكة تاإكزيماا

 ي بإحد الهاني : أمراض جلدية معدية : تهي الأي أنأة  من المصاب إلي غير
 طرق العدت ، تخاصة عن طريق المخالطة تالمالمسة ا 

ة أن مي  مراعيا-لمعديية تتد ذكر أه  اعخأصا  جملة من األمراض الجلديية ا
 تأهم أل  األمراض ما يلي :-شدة العدت  أخأل  من مرض مخر

، أسيببه بكأيريي -1   ا، تييؤدالجذام : تتد أةدم بيانه ب نيه : ميرض جليد  معيدس
 إلي أنك  األطرا  تأةطعها ا 

يرية تيمكن أصني  الجذام باعأبار ما يعهر علي المريض من األعراض السير
 لنة  العدت  إلي هالهة أشكا  : تباعأبار تابليأه

 الجييذام الييترمي : مييرض جلييد  خطييير يسييبب غنييي اندفاعاأييه الجذامييية-أ
لعيدت  تمقرزات المريض األنقية الأي يطلةها المصاب في محيطه، فأنة  ا

 إلي األصحاو ا 

ر، أبةيييي فييييه مةاتمييي-ب ة الجييذام نعيييير الأيييدرني : تهيييت شيييك  سيييليم نسيييبيا
ر للمصابين بيه، كميا أنيهالعنتية جيدة ، تأعطي انع ر إيجابيا تي  أيكيتن  كاسا

  مين تابلية للعدت  لةلة نقث المريض للعصيات، تع أصاب في هيذا الشيك
 الجذام إع األجهزة الداخلية ا 

الجيذام المحيير : أأنيخم فييه الجييذتع العصيبية مين انيطرابات حسييية، -ج
ابةين، أنيأج عنيه انيطرابات حركييةا تهيذا النيتع تسيط بيين النيتعين السيي
 ا1تيمكن أن يأحت  إلي أحد هذين النتعين حسب مةاتمة العنتية

الجييييدير  : مييييرض شييييديد العييييدت ، لكنييييه خقييييي  ،سييييببه فيييييرتة -2
الةتباوالمنطةية، تهت في الغالب من أمراض الطقتلية، إع أن هيذا ع يمني  
ر، تأعهير األعيراض بعيد فأيرة حنيانة للقييرتة  أن يصاب به الكبيار أينيا

ر بييالبطن  27 – 21)أأييرات  بييين  ر، تأشييم  األعييراض حمييي تألمييا ( يتمييا
ر أحمير يعهير عليي جميي  أجيزاو الجسيم، لكنيه  يسأمر لميدة ييتمين، تطقحيا
يأركيز فييتق التجيه، تيأحييت  الطقيي  إليي فةيياتي  ما يية، تأيينكمش القةيياتي  

 ا2خال  أرب  تعشرين ساعة، مكتنة تشترار 
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 ، يأميييز بتجييتد حكيية الجييرب : مييرض معييد ، يعهيير علييي هي يية طقيي  جلييد -3
جلدية شيديدة فيي جميي  أجيزاو الجسيم، خاصية فيي الليي  أهنياو النيتم اتأحيدث 
اإصييييابة بييييالمرض نأيجيييية العييييدت  بنييييتع صييييغير ميييين الطقيليييييات أسييييمي 
ر فييي  الةارمةالجربية،تأحييدث أكهيير ميين هالهما يية مليييتن إصييابة بييالجرب سيينتيا

 ا1العالم

ةيتد  أت عن بكأيرييا المكيتر العنالَحَص  : مرض جلد  معد للغاية، ينجم  -4
ر، تيصيب األطقا  بشك  خا  ا  المكتر الِعةد  أحيانا

تأعرانييه : أترام حمييراو فييي أنحيياو الجسييم، ع سيييما التجييه تاليييدين، أمأليي  
 ا2بالةي ، تأأحت  إلي تشرة صقراو 

الحصييبة : مييرض فيرتسييي معييد، أصيييب الجهيياز الأنقسييي تالجلييد،تهت ميين -5
ر ا أمراض الطقتلة ال  شا عة م  أنها تد أصيب الكبار أينا

تأعرانييها : ارأقيياع درجيية الحييرارة، فةييدان الشييهية ، إرهيياق، سييعا  شييديد، 
احمرار العينين م  حساسية للنتو، بة  بيناو دتيةة الحجيم بيالقم تالبلعيتم، 

 ا3طق  محمر اللتن 

 ميراضتبأأب  ما ذكري األطباو في هيذا الصيدد تجيدأهم يشييرتن إليي بعيض األ
ر: تهي األمراض الأيي أنأةي  مين المصيا رهالها ليي ب بهيا إيمكنني أن أجعلها تسما

ميا  غيري ع عن إحد  طرق العدت  المعرتفة، لكن عين طرييق التراهية، تهيي
هرها أعيير  بيياألمراض التراهييية،تفيما يأعلييق بيياألمراض الجلدييية فييإن ميين أشيي

 مرض البر  ا 

 اللتن، مه  لتن اللبن البر : مرض جلد ، يعهر علي شك  بة  بيناو 

 نأيجة لعدم تجتد الخاليا الصبغية ا –الحليب  –

 أنتاع البر : يةسم البر  بالنسبة عنأشاري علي الجسم إلي نتعين:

ةعية المحدد : يكتن البير  فيي جيزو محيدتد مين الجسيم، تهيذا إميا ب النتع-1
فةييط، أت مجمتعيية بةيي ،أت عسييبي ) أ  فييي مسييرب أحييد األعصيياب (، أت 

 ي يصيب األغشية المخاطية فةط ا مخاط

ت أعييم (، النتع المنأشر : إما التجهي الطرفي، أت اععأياد  ) مين غيير أن-2
 العا لي )يشم  مععم الجسم ( ا 
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ر  ر إليييي امن تينأةييي  تراهييييا تسيييبب ميييرض البييير  المباشييير غيييير محيييدد أماميييا
 ا 1%30بنسبة

  :ى انتشارها وقلتها المسألة الثالثة : أنواع األمراض الجلدية من حي  مد

أخأل  األميراض الجلديية كهيرة تتلية مين تتيت مخير، تمين مكيان دتن مكيان، 
تذل  يعتد ألسباب كهيرة منها: ستو الأغذية، تعدم اإكهار من المياي النةيية ، 
تأليييتث البي ييية، تعيييدم الأنعييي  أت اسيييأعما  المرطبيييات ، تالأعيييرض ألشيييعة 

 ا2الشمة لقأرة طتيلة

ر فييي عصييرنا سييت  مييا أةييدم بيانييه فيييتميين أكهيير األمييرا  ض الجلدييية شيييتعا
 ال مطلبين السابةين امأي :

أصييب  َحب الشباب : حالية الأهابيية، أأسيم بتجيتد بهيتر جلديية تنأيتوات، -1
نسد أفي الغالب التجه تالصدر تأعلي العهر، تيحدث حب الشباب عندما 

 الغدد الدهنية بالجلد، هم يصاب الجلد بعدت  بكأيرية ا 

ر  ر إذ يصيب شخصيا ن أصي  ميتيعأبر حب الشباب المشكلة الجلدية األكهر شيتعا
 اهنين في مخأل  األعمار،لكنه يعهر بشك  كبير في سن المراهةة ا 

أعرانيييه : عهيييتر رؤتة سيييتداو ترؤتة بينييياو، تبهيييتر صيييغيرة ممليييؤة 
 ا 3بالصديد، تاحمرار ،بسبب اعلأهاب

ز بعهييتر بةيي  حمييراو، أغطيهييا داوالصييدفية : مييرض جلييد  مييزمن، يأمييي -2
تشييتر ذات لييتن فنييي : تلهييا أحجييام مخألقيية،تأعهر غالبييا علييي فييرتة 

 لبطن ا الرأة تالركبأين تالمرفةين تأعقار اليدين تالةدمين تالصدر تا

تهت مرض شا   في اعنأشيار، مجهيت  السيبب، تإن كيان الأعيرض للصيدمات 
اتهنا  شك  تراهيي تاني   العصبية النقسية له دتر بارز في إحداهه تعهتري

ميين داو الصييدفية تهييت كهييير اليينكة تينييدر شييقاؤي، لكنييه تييد يغيييب بييالعالج أت 
بدتنه ألشهر طتيلية،كما أنيه غيير معيد عليي اإطيالق اأصييب الصيدفية حيتالي 

 ا4% من البشر 2-4
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ر أحمير -3 األكزيما : أص  كلمة أكزيما يتناني، تأعني يغلي ، تهي أص  طقحيا
األكهير خطيترة يأقسييا  1ادة حكيية شيديدة اتفيي الحيياعتتملأهبيا يسيبب عي

 الجلد تينّز بشدة، تيصب  أجرب ا 

ض ا في بعتهي من أكهر األمراض الجلدية انأشارار، إذ أؤل  نسبة اإصابة به
 % مييين المرنيييي الجليييديينا تأةيييدر الجمعيييية15اعحصييا يات الطبيييية حيييتالي 

ر تاحدار مين أصي  عشيرة  ة ميا أصييب بهيا فيي مرحليالتطنية لألكزيما أن شخصا
 في حياأه ا

داو الهعلبة : مرض جلد  تاس  اعنأشار، يؤد  إلي عهيتر بةي  مسيأديرة  -4
ر اتهييذي  ر،تأة  علييي فييرتة الييرأة أت الييذتن غالبييا خالييية ميين الشييعر أمامييا
البة  غير معدية تع أسبب حكة،تع أزا  العتام  الحةيةيية المسيببة ليداو 

 ا2الهعلبة مجهتلة إلي امن
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 المبحث الثاني

 نظرة الشريعة الإسلامية تجاه الأمراض الجلدية 

 ووسائل الحماية منها

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األو 

 نظر  الشريعة اإلسالمية تجاه األمراض الجلدية

تررت النصت  الشرعية أن ما يصيب المخلتتيات مين خيير أت شير كليه بةيدر 
يكن ،كما تا  أعيالي : ) إنيا كي  شييو خ، تأن ما شاو خ كان، تما لم يش  لم 

ر تجيه الدعلية :الييِذ  -رحمه خ –اتا  الةرطبي 1خلةناي بةدر (  أَهجي ،  علَيجيهِ  مبينيا
َ  السُّيييييينيِةأَني  يييييييَاَو،أَيجعَِلم س،ييييييبجَحانَه،  ّللاي َشج َتالََهييييييا َمةَاِديَرَهييييييا تَديَراألج َمانََهييييييا َتأَحج  َتأَزج

يييي  إِيَجاِدَهييييا َتَبجيييي   َعلَييييي ي،تِجييييد،ي،  علجِمييييه َأنيييييه،  فييييي ََسييييبَق َمييييا ِمنجَهييييا َجييييدَ تج  َ،همي
ِتَماَسييييبَق ييييد،ث،  َنَحج ِ  الجعَييييالَمِ  فِيييييي َحيييييَدث فِيِعلجِميييييِه، فَيييييال يَحج ِ  الجع،لجيييييِتّ  ِلّي  عي  َِتالسُّيييييقج
َرأِيهِ  ِعلجمهِ  َته،َتَصاِدٌرَعنج  يمج  لَييجةَ  الجَخلجيقَ  ،َتأَنّ  د،تنََخلجِةيهِ  َتإَِراَدأِيهِ  أَعَالَىَتت،دج  فِييه لَه،

أَِسيييييييابس  ع،نَيييييييت عإِ  َحاَتلَيييييييةٌ  اكج يييييييبَة َتم،  إِنيميييييييا ك،لييييييييه،  ذَِلييييييي َ  َتإَِنيييييييافَةٌ،َتأَني  ٌَتنِسج
ييييم ََحَصيييي  َرأِييييه أَعَييييالَي بِأَيجِسيييييِرّللايِ  جلَه، فِيِةييييهِ  َِتبِة،دج  إِلَييييهَ  ع َتإِلجَهاِمِه،س،ييييبجَحانَه،  َتأَتج

ي،،َكَميييا إِعه،َت،َتَعَخييياِلقَ  آن،  هِ َعليجييي نَييي ي  َغيجر،  الجةََدِرييييية،  تَالَيييتِ  َكَميييا َتالسُّييينية،،ع الجة،يييرج
ه،م َجالَبِيَِدَغيجِرنَا إِلَيجنَا األَعجَما َ  أَني  جِمن جَتَغيجر، َتامج

 ا2
أََع لَييه، الجَخلجييق، تحكمأييه ) -سييبحانه -تأن كيي  مييا يحييدث فييي الكييتن تاتيي  بةدرأييه

يير،  َمج ،  : أََمييَره،ني -رحمييه خ  –ا تييا  ابيين جرييير الطبيير  3(َتاألج َري،،ليييهِ  فَيي ََطعجنَ  ّللاي  أَمج
الييييِذ  ، ك،لُّيييه،  الجَخلجيييق،  ي،  َتعي،يييَردّ  عي،َخيييالَ ،  َتامِمر، ييير، ييييَاوِ  ِمييينَ  َماِسيييَتاي،  د،تنَ  أَمج َشج  األج

ييِرك،تنَ  َماَعبَييَدي،  ك،لَِّهييا،َتد،تنَ  شج ِلَهييةِ  ِميينَ  الجم، هَييانِ  امج َتج ييّر ،َتعأَنجقَيي اليأِييي َتاألج  َتعَ   ، َعأَن،
ل،ق،  ر،  َتعَ  أَخج جم،  ا4أَ 

فمييا يصيييب البشيير ميين صييتر اعبييأالوات كييالقةر تاليي مرض تاليي متت أرادي خ 
لحكييم ععيمييةا ميين أليي  الحكييم أن يعلييم الخلييق نييعقهم تعجزهملليرجعييتا إليييه 

يأََكان،تا ِليرَ منيبين مخلصيين، كميا تيا  أعالي:) بِِّهمج َتلَةَيدج أََخيذجنَاه،م بِالجعَيذَاِب فََميا اسج
ع،تنَ   هييييؤعو ذكييييري: تلةدأخييييذنا أعييييالي ا تجييييه الدعليييية:ييةت 5(َتَمييييا يَأََنييييري

 معايشيييهم، علييييهم تنييييةنا ب سنا،تسيييخطنا بهيييم ،تأنزلنيييا بعيييذابنا المشيييركين
يييييأََكان،تا ِليييييَربِِّهمج بالسيييييي ا ) بالدهم،تتألناسيييييراأهم تأجيييييدبنا ( يةيييييت : فََميييييا اسج

                                                             

 [.49]  آية القمر، سور 1
 (.17/148) للقرطبي القرآن ألحكلم الجامع: ينظر 2
 [.  54] آية من ج ء األعراف، سور 3
 (.10/246)للطبري البيان جامع: ينظر 4
 (.76) آية المؤمنون، سور  5
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ع،تَن(  بتاإليفينةادتاألمرهتنهييييييه،تيني فماخنيييييعتالربهم طاعأيييييه )َتَمايَأََنيييييري
 ا1لهي يةت : تمايأذللتن

 خأخييذ حييين تسييلم عليييه صييلىا  خ رسييت  علييي نزلييت امييية هييذي تذ،كييرأن
 تسلما عليه صلىا  خ رست  عليهم دعا تريشابسنيالجدب إذ

فييإعراض العبيياد عيين أتاميير خ تالصييد عنهييا تالتتييتع فييي اليي معاصي سييبب 
:)) ييا -صلي خ علييه تسيلم  -رث تاألمراض، تمصداق ذل  تتلهلحلت  الكتا

لييم  -تأعييتذ بييا  أن أييدركتهن  -معشيير اليي مهاجرين ،خميية إذا ابأليييأهم بهيين
أعهر القاحشة في تتم تط ، حأي يعلنتا بهيا إع فشيا فييهم الطياعتن تاألتجياع 

 2الأي لم أكن منت في أسالفهم الذين منتا (

ما يصيب المسلم مين شيدة كيالمرض فإنهيا ليسيت شيرار  تاعأبر دين اعسالم أن
ر، تع دليييالر علييي بغييض خ للعبييد، بيي  إن العبييد إذا صييبر تاحأسييب أليي   محنييا
ر زييد ليه فيي حسيناأه، تإن كيان  المصيبة أصير في حةه خيرار ،فإن كيان محسينا

ر كانت كقارة لسي اأه، تا   : )عجبا ألمير الميؤمن -صلي خ عليه تسلم  -مسي ا
إن أميري كليه لييه خيير ، تليية ذليي  ألحيد إع للميؤمن، إن أصييابأه سيراو  شييكر 

صيلي خ  -اافةتليه3فكانت خيرار له ،تإن أصيابأه نيراو صيبر فكيان خييرار ليه (
إن أصابأه سراو( كصيحة تسيالمة تميا  تجياي )شيكر( خ عليي )–عليه تسلم 

تإن أصييابأه مييا أعطيياي )تكييان خيييرا لييه( فإنييه يكأييب فييي ديييتان الشيياكرين، )
نراو( كمصيبة )صبر فكان خيرا له( فإنه يصير مين أحيزاب الصيابرين اليذين 
أهني خ عليهم في كأابه المبينا فالعبد ما دام تلم الأكلي  جاريا علييه فمنياهج 
الخير مقأتحة بين يديه، فإنه بين نعمة يجب علييه شيكر المينعم بهيا، تمصييبة 

تنهييي يجأنبييه، تذليي  عزم لييه إليييي  يجييب عليييه الصييبر عليهييا، تأميير ينقييذي،
 ا4المماتا

: ) ما يصيب المسلم مين نصيب تع تصيب تع هيم -صلي خ عليه تسلم -تتا 
 ا5تع حزن تع أذ  تع غم حأي الشتكة يشاكها إع كقر خ بها من خطاياي (

                                                             

 (19/60)للطبري البيان جامع: ينظر1
 كمااا لاه، واللفا ( 4019) رقاام العقوباات، بااب الفااتن، كتااب ساننه، فااي ماجاه  ابان أخرجاه2

 الجامع صحيح في األلباني وصححه( 4671) رقم  العين، باب األوس ، في الطبراني أخرجه

 ( .  1321/  2) الصغير
 بااب والرقاائق، ال هاد كتااب -عناه هللا رضاي -صهيب حدي  من صحيحه في سلمم أخرجه3

 (2999) رقم ، خير كله أمره المؤمن
 (.4/302) للمناوي القدير فيض: ينظر 4
 فااي ومسالم( 5641) باارقم صاحيحه فااي الب ااري أخرجااه ، للب ااري واللفاا  ، علياه متفاق5

 َواأْلَلَام   التَّعَاب   بِفَتَْحتَاْينِ ( نََصاب   ِْمان) -وسالم علياه هللا صل – قوله( .  2573) برقم صحيحه
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تهذا بخيال  ميا أةيرري بعيض اليديانات األخير  كالنصيرانية الأيي حكميت عليي 
  تنحييتي ب نييه نجيية ، يسييأحق الطييرد ميين الجماعيية الطيياهرة المييريض بييالبر

 ا 1،تالعيش لتحدي خارج إتامأهم 
 

 المطلب الثاني

 وسائل الحماية منها

يييية مييين  الجسييم البشييير  مناعيية تت –سيييبحانه تأعييالي  –بييالرغم ميين أن خ 
إسييالم اللأصييد  للهجمييات الممرنيية ميين الكا نييات الدتيةيية تالطقيليييات إع أن 

ر هت خير تسيلة للنجياة مين أنيرارها، تالحيد مين أتن  نعام ر تتا يا  خطارهيااا
 تس ترد أهم طرق التتاية الأي جاو بها اإسالم علي النحت امأي :
ألسييباب  ،إن الميكرتبييات ع أهيياجم جلييد اإنسييان إع إذا نييعقت مةاتميية الجلييد 

 من أهمها إهما  النعافة ا 
ة أبيدانهم تجليتدهم باسيأمرار، تيا  لهذا حث خ الميؤمنين عليي نعافية تطهيار

خ أعييالي :) يييا أيهييا الييذين وامنييتا إذا تمييأم إلييي الصييالة فاغسييلتا تجييتهكم 
 ا 2تأيديكم إلي المرافق تامسحتا برؤتسكم تأرجلكم إلي الكعبين( 

تتيييد أهبيييت البحيييث العلميييي الحيييديث أن المنمنييية أحقيييع القيييم تالبلعيييتم مييين 
سنان من النخر بإزالة القنالت الطعامية الأي اعلأهابات تأةي  اللهة ،تأةي األ

أبةي فيها اتتد هبت أن جلد اليدين يحم  العديد من الميكرتبيات الأيي تيد أنأةي  
إلييي القييم أت األنيي  عنييد غسييلهما لتلييذل  شييرع غسيي  اليييدين عنييد البييدو فييي 

 ا 3التنتو 

                                                                                                                                                 

 وبفتحهمااا لا اي وساكونا الحااء بضام( والحا ن) َوَغْيِرَهاا  ِجَراَحاة مانْ  َاْلبَاَدن ِصايب   ي الَّاِذي

ِزم    اأْلَلَم بِفَتَْحتَْينِ ( َواَلَوَصب  ) خ ش ونَة   اْلقَْلبِ  فِي ِمْنه     يَْظَهر الَِّذي َ َوه و ائِم   م  َوالسَّقَ  الالَّ  َحتَّ ) الدَّ

ْفعِ ( اْلَهم   ْملَاة    اْبتَِدائِيَّاة فََحتَّا  بِالرَّ  إِلَا  بَِمْعنَا  ْأَو َعاِطفَاة   فََحتَّا  بِااْلَجر   َه او َخبَار   ِاْلَهام   بَْعادَ  َواْلج 

ْملَة  َحال ه   بَْعَده    فَاْلج 
ّللاَّ ) ي َكف ِر  ه  ( َسي ِئَاتِهِ  َعْنه   بِهِ    إاِلَّ ي ِئَاتِ ا َجِميعِ  ِميم  تعْ  َظاِهر  مْ  لَِكنَّ  لسَّ وا ه ورَ اْلج  غَا ذَِلكَ  خص   ئِرِ بِالصَّ

الََوات   ِلَحِدي ِ  عَِةَوَرَمَضاان   اْلَ ْماس   الصَّ م  عَة إِلَىاْلج  م  نََّمااجتنباتلِ  َكفَّااَرات   ىَرَمَضاانَ إِلَ  َواْلج   َمابْينَه 

قَيَّدِ  اَهذَ  التكفيرَعلَ  في الوارد  فحملواالمطلقات. الكبائر  . اْلم 

 (.4/35)األحوذي تحفة: ينظر

 علمااااء جهاااود ، المعدياااة الجلدياااة األماااراض فااارائض(  46- 44/ 13) اإلصاااحا :  ينظااار1

 (.1/266) الدسوقي مصطف  لرمضان المقدس الكتاب نقد في المسلمين
ه   َجالَّ  بِاذَِلكَ  يَْعنِاي[.6]  آية من ج ء ، المائد  سور 2  ُ  إِلَا  ق ْمات مْ  ذَا ِآَمن اواإ ِذينَ الَّا يَاأَي َهاا: ثَنَاا

اااَل  اااَل  ط ْهاار َغْياار َعلَاا  َوأَْناات مْ  الصَّ ااوهك مْ  فَاْغِساال وا,  الصَّ ج   اْلَمَرافِااق إِلَاا  َوأَْيااِديك مْ ,  بِاْلَماااءِ  و 

 .للطبري البيان جامع: ينظر.

 .72 – 71ص مصطف  أحمد. د إعداد البديل الطب:  ينظر3
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حيث ،ف1كما جياو اإسيالم بالحيث عليي أحسيين الهي ية ،تمني  الرا حية الكريهية 
، تأمر بة  الشارب تاألعقار، كميا 2المسلمين علي الأطيب بالرتا   الجميلة 

 ا5تالخأان4تاعسأنجاو  3أمر بنأ  اإبط تاعسأحداد
تميين الطييب التتييا ي أحييريم خ أكيي  اليي ميأة تالييدم تلحييم الخنزيييرا تتييد تجييد 
العلميياو المعاصييرتن أن جسييم الحيييتان محصيين نييد الجييراهيم مييا دام الحيييتان 

                                                             

 فاليقاربن الثاوم يعنا  الشاجر  هاذه مان أكل من: -وسلم عليه هللا صل - قوله:  ذلك ومن. 1

 صحيحه في الب ارى رواه فقد الصحيحين، في م رج والحدي .  ريحها يذهب حت  مسجدنا

 كال والكاراث والبصال باالثوم ويلحاق: العلمااء قا (. 1/394) صحيحه في ومسلم( 1/292)

 مجاامع هاذا علا  العلمااء وقااس: يالقاضا قاا . وغيرهاا الماأكوالت مان كريهاة رائحة ماله

 العلام مجامع وكذا العبادات، مجامع من ونحوها والجنائ  العيد كمصل  المسجد غير الصال 

 5]مساالم علاا  النااووي شاار .  ونحوهااا األسااواق بهااا واليلتحااق ونحوهااا، والااوالئم والااذكر
/48.] 
بِ ب: )- وسلم عليه هللا صل  -هللا رسو  قا 2 علات والطيب النساء دنياكم من إليَّ  ح   قار  ،وج 

 (.الصال  في عيني
 و ال تااان خمااس الفطاار :) وساالم عليااه هللا صاال  هللا رسااو  قااا : قااا  هرياار  أباا  عاان3

 فااي الب ااارى رواه. عليااه متفااق(. الشااارب وقاا  اإلباا  ونتااف األظفااار وتقلاايم االسااتحداد

 (. 1/221)  صحيحه في ،ومسلم( 5550 ،رقم 2209(/5) صحيحه
 . 29 – 28 ص المنعم عبد محمد. د  الجلدية األمراض عل  إسالمية اتنظر: ينظر4
 مراتااب فاي حا م ابان ماانهم ، ال تاان مشاروعية علا  اإلجماااع العلمااء مان جماعاة حكا . 5

 الحكام فاي ذلاك بعاد اختلفوا ولكنهم(. 1/372)الباري فتح في رجب وابن ،(1/157)اإلجماع

 علا  هناا أوردهاا. أقاوا  عل  اإلباحة أو حباباالست أو الوجوب سبيل عل  هو هل التكليفي

 عنااد وروايااة الشاافعية عنااد ووجااه والمالكياة الحنفيااة ذهااب: األو  القاو : االختصااار سابيل

. بسانة ولايس مكرمة فيعد  المرأ  حق في أما ، الرجا  حق في سنة ال تان أن إل  الحنابلة

 المساند فاي أحماد رواه حادي وال"  للنسااء مكرماة للرجاا  سانة ال تان"  بحدي  واستدلوا

  ماذهب الثااني القاو . باه يحتج ال ممن وهو أرطاه، بن الحجاج إسناده وفي( 20719) برقم

 أن: "منهاا بأدلاة لاذلك واساتدلوا. والمارأ  الرجل عل  واجب ال تان أن والحنابلة الشافعية

 ونحان. علياه متفاق والحادي " سنة ثمانين ابن وهو اختتن – السالم عليه– ال ليل إبراهيم

ً  يكن لولم ال تان وألن – السالم عليه– إبراهيم باتباع أمرنا قد  العاور  كشاف جاز لما واجبا

 واألنث  الرجل بين التفريق وهو قدامة ابن منهم الفقهاء بعض إليه ذهب:  الثال  القو . له

 ولكوناه ،  الثااني القو  بأدلة للوجوب  واستدلوا للنساء ومكرمة الرجا  عل  واجب فهو ،

 واجاب ال تاان أن أعلام وهللا والراجح"  للنساء مكرمة للرجا  سنة ال تان" بحدي  مكرمة

 المارأ  ختاان أحاديا  أماا. األقوا  بين وس  قو  المرأ ،وهو حق في مبا  ، الرجل حق في

 وابن( 8/743)المنير البدر في الملقن ابن وضعفها استقصاها وممن ، شيء منها يصح فلم

)  للموصلي ،االختيار(479/  5)حاشيةابنعابدين: ينظر(..4/224)الحبير لتل ي ا في حجر

 ،(.151/ 2)،الشرحالصغير(.167/  4

 ( 124/  1) ،اإلنصافللمرداوي(  85/  1)قدامه البن المغني ،(.300/  1)المجموع
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ر، تلكيين بمجييرد متأييه أأحييت  جهيية الحيييتان بعييد ) ح ( سيياعات إلييي  6 –5يييا
 1مسأتدع للجراهيم 

تمن تسا   الحمايية مين األميراض تمكافحأهيا ميا هبيت فيي السينة النبتيية مين 
النهي عن مخالطة الميريضل ألن المخالطية سيبب فيي انأةيا  العيدت  بةيدر خ 

 2ترد الممييرض عليي المصيي  ((:)) ع يي -صييلي خ علييه تسييلم-تإرادأيه ، تيا 
 ا3:)) فر من ال مجذتم فرار  من األسد (( -صلي خ عليه تسلم–،تتا  

،تهذا ع ينيافي 4أما عند نزت  المرض فةد أمرت األحاديث الصحيحة بالأدات  
الأتكييي ، بييي  ع أيييأم حةيةييية الأتحييييد إع بمباشيييرة األسيييباب الأيييي نصيييبها خ 

ر مةأنيات لمسبباأها تدرار تشر  ا 5عا

                                                             

 .101 – 98 ص مصطف  أحمد. د إعداد البديل الطب:  ينظر1

 باب كتاب في صحيحه في الب اري رواه:  عنه هللا رضي  هرير أبي حدي  من عليه متفق2

 رقم طير ، وال عدوى ال باب له، واللف  صحيحه في ومسلم(. 5774)  رقم عدوى، ال

 .الصحا   اإلبل صاحب: والمصح.  المراض اإلبل صاحب: الممرض( .2221)

 ربما ه؛ألن  الصحا اإلبل صاحب عل  إبله المراض اإلبل صاحب يورد ال:  الحدي  فمعن  

 . هللا بقدر المرض أصابها

 ( .217/ 7) مسلم عل  النووي شر : ينظر

ً  صحيحه في الب اري رواه3  حجر ابن قا (  5707) رقم الجذام باب ، الطب كتاب ، معلقا

 قتيبة وأبي الطيالسي داود أبي طريق من نعيم أبو وصله وقد( :10/158)  الباري فتح في

 .  عفان شيخ حيان بن سليم عن كالهما

 له وضع إال داء يضع لم هللا فإن تداووا: ) - وسلم عليه هللا صل - قوله األحادي  تلك ومن4

 رقم ، يتداوى الرجل في باب الطب كتاب في داود أبو رواه(  الهرم واحد داء غير ، دواء

 والح  الدواء في جاء ما باب الطب، كتاب في سننه في ،والترمذي له واللف ( 3855)

 ( .1/123) المفرد األدب صحيح: ينظر.  األلباني وصححه ،(2038) رقم عليه،

 . 15ص القيم البن ، النبوي الطب:  ينظر5
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 المبحث الثالث

 تحديد مفهوم المعاملات المالية

المعامالت لغة: جم  معاملةا تالمعاملة :مصدرمن العم اتالعين تالميم تاليالم 
 ا1أص  تاحد صحي ، تهت عام في ك  فع  يقع 

 

الميييا  لغييية: المييييم تاليييتات تاليييالم كلميييية تاحيييدة تهيييي أميييت  الرجييي  اأخييييذ 
 ا3  األشياواتالما :ما ملكأه من جمي2ماعر 

تالما  في اصطال  القةهاو: عر  بأعاري  مأةاربية، منهيا:عين مباحية النقي  
 ا4بال حاجة

ر: فهي األحكام الشيرعية المأعلةية  أما أعري  المعامالت المالية باعأبارها مركبا
 ا5ب مر الدنيا، باعأبار بةاو الشخ ,كالبي  تاإجارة

 

                                                             

 ( .4/145)فارس البن اللغة مقاييس معجم: ينظر1
 ( .5/285)فارس البن اللغة مقاييس معجم: ينظر2
 ( .11/636)منظور البن العرب لسان: ينظر3
 ( .4/326)لبهوتيل المربع الروض: ينظر4
 ( .2/289)للتفتازاني التلويح شر : ينظر5
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 الفصل الثاني

 بالمريض الجلدي في الـمعاملاتالأحكام الفقهية المتعلقة 

 وفيه خمسة مباح  : 

ميا حكيم مباشيرة الميريض الجليد  للعجين تالخبيز تنحته: األت  المبحث
 وفيه مطلبان: ، من ال م كتعت، تمن هم يةتم ببيعه

را  المطلب األت : أعري  البي  لغة تاصطالحا
 المطلب الهاني: حكم المس لةا  

د  لشخصييية المأعلةيية بييالمريض الجلييالهيياني : بييي  األغييراض ا المبحييث
 كالهيابا
 :الهالث : حكم الحجر علي ال مريض الجلد ا تفيه مطلبان المبحث

را    المطلب األت : أعري  الحجر لغة تاصطالحا
 المطلب الهاني: حكم الحجر عليها 

ر الرابيي  : سييةتط التعييية علييي اللةيييط إذا كييان الملييأةط م المبحييث صييابا
 ة مطالب: بمرض جلد اتفيه أربع

را  المطلب األت : أعري  التعية لغة تاصطالحا
را    المطلب الهاني: أعري  اللةيط لغة تاصطالحا
 المطلب الهالث: حكم الأةاطها  
المطليييب الرابييي : حكيييم سيييةتط التعيييية عليييي اللةييييط إذا كيييان   

ر بمرض جلد ا    الملأةط مصابا
 فيه مطلبان:الخامة : من  ال مريض ال جلد  من العم ا ت المبحث

 المطلب األت : مقهتم العم ا
 المطلب األت : من  المريض الجلد  عن العم ا

 
 



 - 2460 - 

 الأول الـمبحث

حكم مباشرة الـمريض الجلدي للعجن والخبز ونحوهما من 

 الـمأكولات، ومن ُثم يقوم ببيعه
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األو 

 ً  تعريف البيع لغة واصطالحا

مبادلة ما  بما اتالبي  من األنداد،تد يطليق عليي البي  لغة:مصدر رباع،تهت 
ر، لكن المأبادر إلي الذهن في العر  أن  الشراواتيسمي ك  من المأعاتدين با عا

اتالبيي  مشيأق مين البياع، ألن كي  تاحيد منهميا يميد باعيه 1يراد به با   السلعة
لألخيييذاتتي : إنيييه مشيييأق مييين البيعييية، تفييييه نعييير، إذ المصيييدر ع يشيييأق مييين 

 ا2در، هم معني البي  غير معني المبايعةالمص

ر: اخألقت عبارات القةهاو في أعريقه علي أتتا :  البي  اصطالحا

 ا3فالحنقية يرتن أن البي  : مبادلة الما  بالما  بالأراني بطريق اعكأساب

 ا4تعندالمالكية:  عةد معاتنة علي غير مناف 

ت منقعيية علييي الأ بيييد ع ت عندالشييافعية: عةييد معاتنيية مالييية يقيييد مليي  عييين أ
 ا5علي تجه الأحريم

 اا6ت عند الحنابلة:أملي  عين مالية أت منقعة مباحة علي الأ بيد بعتض مالي

 حييد، تهييتتميي   اخييأال  عبييارات القةهيياو فييي أعرييي  البييي ، إعي أن المعنييي تا
ر فيي بيي    لمنياف ،امبادلة ما  بما  عن طريق الأراني، تمي  ذلي  نجيد اخأالفيا

عأبيرتا اية تإن قية ع يعأبرتن المناف  ماعر تعليه ع يص  بيعها، تالمالكفالحن
ر، فييي الشييافعية  حييين أن المنيياف  أمييتاعر إعي أنهييم لييم يعأبييرتا أبيياد  المنقعيية بيعييا

لييي علمنقعيية تالحنابليية اعأبييرتا أن أبيياد  المنقعيية بالمييا  بييي  إذا كييان أملييي  ا
 تجه الأ بيدا

                                                             

 (.20/365) لل بيدي العروس تاج و ،(1/327)فارس البن اللغة مقاييس معجم: ينظر1
 (.3/381).ال رقي م تصر عل  ال ركشي شر : ينظر2
 (.6/246) للبابرتي الهداية شر  العناية: ينظر3
 (.4/225)للحطاب الجليل مواهب: ينظر4
 (.2/323)للشربيني المحتاج مغني: نظري5
 (.4/260)للمرداوي اإلنصاف: ينظر6
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 تالحنابلة أدقا ت ما ذهب إليه الشافعية
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 المطلب الثاني

 حكم المسألة
 

ام كمين ال مريض الجلد  الذ  يشغ  عمالر لغيري مما هت مين تبيي  صين  الطعي 
خليت مين يعم  في إننياج اللحيم أت عجين اليدتيق تخبيزي أت أعب ية األشيربة ع ي

 حالأين :

رمي الحالة األتلي : أن يكتن مرنه من النتع ال معد  كال مصاب بالجيذام اليت
أت الجرب فهذا يمن  من ممارسة مه  هذي األعما ل ألنه بذل  يلحق باألصيحاو 
نييررارا تذهييب جمهييتر القةهيياو إلييي منيي  اليي مجذتم ميين مخالطيية النيياة، تهييت 

ا تاسيييأدلتا باألحادييييث الصيييحيحة  3تالحنابلييية 2تالشيييافعية 1مييذهب الييي مالكية 
مييرة بييالقرار ميين الييتاردة فييي النهييي عيين إيييراد اليي مريض علييي الصييحي ، تام

 ال مجذتم الأي سبق أخريجها ا

فيإذا كانيت النصيت   4تمن الةتاعيد القةهيية الكبير  تاعيدة ي النيرر ييزا  ي
دلت عليي النهيي عين مخالطية الي مصاب بالي مرض المعيد  فمني  الميريض مين 
مخالطة الناة في أماكن الأجمعات تمباشرة طعامهم أتليي تأكيد لألنهيا أسيرع 

 في نة  العدت ا

عين رجي  خبياز يجعي  الخبيز للبيي ،  -رحمه خ  -5د س   ابن حجر ال هيأميتت
تيبيعه علي الناة، تهت أبر  أجيذم ذت حكية،فه  يجيتز ليه أن يباشير الخبيز 

 ال مذكتر، تهت بأل  الصقات أم ع ؟ 

ف جيياب بةتلييه : ع يجييتز لييه بييي  مييا باشيير نحييت عجنييه إع أن يبييين للمشييأر  
أر  لت اطل  علي ذل  لم يشأري منه فيي الغاليب، تكي  حةيةة الحا ل  ألن المش

 ا 6ما كان كذل  يكتن كأمه من الغش المحرم

                                                             

 (. 410/ 9) رشد البن ، والتحصيل البيان:  ينظر1
 ( .2/276) الهيتمي حجر البن ، المحتاج تحفة:  ينظر2
 ( .6/126)  للبهوتي ، القناع كشاف:  ينظر3

 . 72ص نجيم البن ، والنظائر هواألشبا ،( 1/83) للسيوطي ، والنظائر األشباه:  ينظر4

 السعدي الهيتمي حجر بن علي بن محمد بن أحمد ، العباس أبو الدين شهاب:  هو5

 من. بمكة 974 سنة والمتوف  ، بمصر  هع909 سنة المولود ، شافعي فقيه األنصاري،

 سافرال النور: ينظر.  الكبائر ارتكاب عن وال واجر المنهاج، لشر  المحتاج تحفة:  مؤلفاته

 ( .1/234) لل ركلي ، األعالم ،( 1/262) للعيدروس

 ( . 269/ 2) الكبرى الفقهية الفتاوى:  ينظر6
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ر كالمصيياب بييداو الصييدفية ت ا، األكزيمييالحالةالهانييية : أن ع يكييتن مرنييه معييديا
 ، تع فالذ  يعهر في نتو المةاصد الشيرعية تالةتاعيد القةهيية أن ذلي  مبيا

 من سالمة الطعام ا يجب عليه اإخبار بمرنه إذا أ، 

الذمية  ال أبرأأما إذا تت  في الطعام مما أعافه النقتة نأيجة البهتر تالةرت  ف
 إع بإخباري بذل  ا
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 المبحث الثاني

 بيع الأغراض الشخصية المتعلقة بالـمريض الجلدي كالثياب
 

هيي تينأشر بي  مالبة المرني المسأعلمة في أستاق خاصية أسيمي بالبالية، 
 ي كهير من البالد العربية امتجتدة ف

تتب  الكالم في بيان الحكم الشرعي لأل  المبايعات فإن من الجدير بالذكر بيان 
 ا 1كيقية البي  لهذي السل  لألن الحكم علي الشيو فرع عن أصتري 

 ف سييتاق الباليية عبييارة عيين محييالت مأخصصيية فييي بييي  مالبيية مسييأعملة، أييرد
ا هات محلية، عين طرييق أشيخا  حصيلتعادة من دت  أتربية، تأحيانا من ج

ميين  عليهييا ميين خييال  الصييدتة عليييهم أت السييرتة، فأصيي  أليي  السييل  المخألقيية
اب حةا يييب تأحذيييية تغيرهيييا إع أن السيييتاد األكهييير عبيييارة عييين مالبييية كالهيييي
ها تالعمييا م تالسييراتيالتا تيةييتم أصييحاب المحييالت بشييرا ها تميين ه،ييم عرنيي

ر   -منها : ألسباب تبيعهاا تألةي هذي األستاق رتاجا
 أتعر : بيعهييييا ب سييييعار رخيصيييية ترمزييييية فييييي مةابيييي  المنأجييييات الجديييييدة

 تالماركات ا 
ر : انأشار القةر تغالو المعيشة دف  بذت  اليدخ  النيعي  إ بيا  ليي اإتهانيا

 عليها ا
ر : نييع  الرتابيية الحكتمييية علييي هييؤعو الباعيية ممهليية فييي البلييديات  هالهييا

 ا 2تالصحة تالأجارة تغيرها
ماان خااال  مااا ساابق توضاايحه فااال شااك أن القااو  بمنااع بيااع وشااراء األغااراض 

 الش صية المتعلقة بالمريض الجلادي كالثيااب واألحذياة قاو  وجياه، تاد  علياه

 دالئل كثير ،منها :

ر فييييي انأةييييا  بعييييض األمييييراض كيييياألمراض الطقيلييييية  أوالً : كتنهييييا سييييببا
مييا المالبييية غيييير تالقيرتسييية، مهييي  : سييعقة القخيييذين تتميي  المالبييية، أ

الةطنية تد أسبب األكزيما أت الحساسيية الجلديية، كيذل  األحذيية المسيأعملة 
يمكن أن أدخ  فيها فطريات تأسبب ميرض الهنليي ، تهنيا  فطرييات ع ييأم 

 ا 3الةناو عليها بالغس  فةط
َتع أ،لجة،ييتا تلمييا كانييت سييبيالر لبنييرار بالبييدن فيجييب اجأنابهييال لةتلييه أعييالي : )

ل،َكةِ بِ َيج   ا 4( ِديك،مج إِلَي الأيهج

                                                             

( 295/ 6) تيمية البن ، الفتاوى مجموع ،( 1/287) المحتاج تحفة:  في القاعد  هذه ينظر1

. 

 28 بتاريخ الصادر العدد – السعودية العربية بالمملكة  - الج ير  صحيفة:  ينظر2
  هع2/1435/

 م22/2/2014 في المؤرخ – القطرية – الراية صحيفة ، الكريم عبد أحمد. د مع لقاء ينظر3

 (195) آية من ج ء ، البقر  سور 4
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ر تشييراو ع أخلييت عييادة ميين جهاليية أت غييثانياااً : ش أت طريةيية أناتلهييا بيعييا
 أييدلية ، فصيياحب المحيي  أ أيييه البنيياعة مغلقيية فييي صييناديق أت أكييياة،

ة أت تأباع عليه بالتزن بصر  النعر عن ال محأتيات ، هي  جميعهيا مالبي
 مخألطة ب نتاع أخر  كاألحذية ؟

 يعلم نتعية السل  لكن يجه  صقاأها تمد  جتدأها من عدمه ؟ تتد
ابةية أميا المشيأر  فيال يعليم مصيدر السيلعة تع صياحبها تع ييدر  هي  هيي مط

 لمتاصقات الصحة أت ع ؟
فالجهالة مأمهلة في بيعها علي صاحب المحي  مجازفية مي  عيدم علميه بنتعيية 

م بييي  صييحة مجهييت  السييل  أت صييقاأهاا تتييد ذهييب جمهييتر القةهيياو إلييي عييد
ر لبعض الحنقية تبعض الشافعية 1الصقة لألنهم جعلتا للمشأر  خييار  2، خالفا

الرؤيييةا تالغييش تاتيي  عنييدما أكييتن أليي  المعرتنييات لمرنييي جلدييية ، فأبيياع 
علي أصحاو، تلت علمتا بحيا  المرنيي لميا شيأرتها، تع خيال  بيين العلمياو 

 ا3في أحريم الغش تالأدلية في البي 
 ً مخالقأهييا لألنعميية تاللييتا   : أييرتج المالبيية المسييأعملة فييي عيي   : ثالثااا

غياب أت إهما  الرتابة، تع يد  هذا اإهما  علي الي سما  ببيي  أمهيا  هيذي 
المنأجييات، بيي  فيييه مخالقيية للييتا   الصييحية تالشييؤتن البلديييةا تفييي آخيير 
اإحصيا يات الرسييمية الصييادرة ميين أمانيية محافعية جييدة أكييدت مصييادرة مييا 

طين مين المالبية الةديمية تالكمالييات تالعطيتر تالمنعقيات  200زيد عن ي
 ا 4غير الصالحة لالسأخدام

تتييد نيي  العلميياو علييي أن لييتلي األميير أةييييد المبييا  إذا كييان فيييه مصييلحة 
عامة،تع يجتز مخالقة هذي األنعمة مادامت أصب في مصيلحة اليبالدا ترد 

مميا  -أ  الحياكم -ما أمر بيه  الذ  يعهر أن"في كأاب أحقة المحأاجامأي :
لية فيه مصلحة عامة ع يجب امأهاله إع عياهرار فةيط، بخيال  ميا فييه ذلي  

ر ي ر أينا  ا 5يجب باطنا
تدلييت نصييت  الكأيياب تالسيينة علييي تجييتب طاعيية تلييي األميير ، مييا لييم ييي مر 

َ تَ : )-أعييالي -، تيا  خ6بمعصيية س،ييتَ  يَاأَيَُّهيا الييِذيَن آَمن،ييتا أَِطيع،يتا ّللاي أَِطيع،يتا الري
ِر ِمنجك،مج  َمج ِلي األج  ا 1( َتأ،تج

                                                             

 قدامة البن المغني، ،( 9/288) المجموع ،( 2/148) رشد البن ، المجتهد بداية:  ينظر1

(109. ) 
 ( . 9/288) المجموع ،( 2/283) للكاساني الصنائع بدائع2
 (.5/54)للشوكاني األوطار نيل ،( 5/55) لل رشي خليل م تصر شر 3
 . 6698 العدد – السعودية – االقتصادية صحيفة ينظر4

 ( .3/71) الهيتمي حجر البن ، المحتاج تحفة:  ينظر5

 ( . 2/540) الع  أبي البن ، الطحاوية العقيد  شر :  ينظر6
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: )) من أطاعني فةد أطاع خ، تمين عصياني فةيد -صلي خ عليه تسلم  -تتا 
عصيي خ، تمين أطيياع أميير  فةييد أطياعني، تميين عصيي أمييير  فةيد عصيياني 

 ا 2((

                                                                                                                                                 

 وأولا (: "8/502)تفسايره فاي الطباري جريار بانا قاا (.59) آياة مان ج ء النساء سور 1

 هللا رساو  األخباارعن ؛لصاحة والاوال  األماراء هم: قا  من قو  الصواب، ذلكب في األقوا 

 ."مصلحة وللمسلمين طاعةً، هلل فيماكان والوال  األئمة بطاعة باألمر وسلم عليه هللا صل 

 صاحيحه مان مواضع في ب اريال رواه -عنه هللا رضي -هرير  أبي حدي  من عليه متفق2

 رقام(  منكم األمر وأولي الرسو  وأطيعوا هللا أطيعوا)  تعال  قوله باب ، األحكام كتاب منها

 رقم معصية غير في األمراء طاعة وجوب باب ، اإلمار  كتاب صحيحه في ومسلم ،(7137)

 علا  ياد  هاذا: المهلاب قاا (:"8/209)الب ااري صاحيح شار  فاي بطا  ابن قا (. 1835)

 لطاعاة ائتمار رساوله،فمن وطاعاة طاعاةهللا فىاذلك ؛ألن وجوبًاامجمال طاعةالسلطان وجوب

 إذا حتا  الصاال  وجاوه مان رأوه فيماا واجباة فطااعتهم باذلك ورساوله هللا ألمر األمر أول 

 ."طاعتهم تل مهم لم هلل معصية أنه مايشك إل  خرجوا
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 الثالث المبحث

 حكم الحجر على المريض الجلدي

 وفيه مسألتان :  

 ألة األول  : تعريف الحجر لغة واصطالحاً ، ومشروعيته .المس

الحجير لغيية : الحياو تالجيييم تاليراو أصيي  تاحيد مطييرد ، تهيت المنيي  تاإحاطيية 
علييي الشيييواتيةا  : حجيير الحيياكم علييي السييقيه حجييرار، تذليي  منعييه إييياي ميين 
 الأصر  ف ي ماله تالعة  يسمي حجرارل ألنه يمن  من إأيان ميا ع ينبغيي ، كميا

ر بالعةا   ا 1سمي عةالر أشبيها
ر علي أتت  ا : تاخأل  القةهاو _ رحمهم خ _ في أعري  الحجر اصطالحا

 ا  2الشافعية تالحنابلة عرفتي ب نه : المن  من الأصرفات ال مالية
 ا 3تعرفه الحنقية ب نه : من  نقاذ أصر  تتلي ع فعلي

فها مين نقيتذ أصيرفه تعرفه ال مالكية ب نيه : صيقة حكميية أتجيب مني  متصيت
 ا 4في الزا د علي تتأه، أت أبرعه بمالها تبه دخ  حجر ال مريض تالزتجة
أ،ييتا تهبأييت مشييرتعيأه بالكأيياب تالسيينة ، أمييا الكأيياب فةتلييه أعييالي : ) َتَع أ،ؤج

َتالَك،م،  ت،ته،مج فِيَها َتاكجس،يته،  اليأِي السُّقََهاَو أَمج ز، ا َتارج ، لَك،مج تِيَامر يمج َجعََ  ّللاي مج َتت،تل،يتا لَه،
تفرا عجر، عر مي  ا5(تَتج

أن النبي صلي خ علييه  -رني خ عنه -تأما السنة فرت  عن كعب بن مال  
 6ماله، تباعه في دين كيان علييه (( -رني خ عنه -تسلم )) حجر علي معاذ 

 ا

                                                             

 . (2/439) فارس البن ، اللغة مقاييس معجم:  ينظر1
 ( . 343/ 4) قدامة البن ، المغني ،(  3/130) للشربيني ، المحتاج مغني:  ينظر2
 ( .2/437)  زاده لشي ي:  األنهر مجمع:  ينظر3
 ( . 57/ 5) للحطاب الجليل مواهب ، 313ص عرفة ابن حدود:  ينظر4
 لَ عَ  اآْليَة   َِوَدلَّت( :"5/30)تفسيره في القرطبي قا (.5) آية ، النساء سور 5

ِ  ِ َجَواِزاْلَحْجِرعَلَىالسَِّفيِه،أِلَْمر َوَجلَّ  ّللاَّ  فَِإنْ ) َوقَا َ ( َوالت ْؤت واالس فَهاَءأَْموالَك م  : )قَْوِلهِ  فِي بِذَِلكَ  عَ َّ

ً  اْلَحق   عَلَْيهِ  الَِّذي َكان ً  َسِفيها ِعيفِ  اَعلَ َكَماأَثْبَتَهَ  السَِّفيه اَليَةََعلَ  ِفَأَثْبَتَاْلو«(. 1» أَْوَضِعيفا  الضَّ

." 
 في والحاكم( 5939) رقم ، محمد اسمه من الميم باب ، األوس  في الطبراني رواه الحدي 6

 عباد ابان وقاا  ،( 2348) رقام ، راشد بن معمر حدي  وأما باب ، البيوع كتاب ، المستدرك

 طناي،ق الادار كراوياة متصاالً  الحادي  الحااكم وروى(: "4/132) التحقيق تفتيح في الهادي

 قااا " . اإلرساا  الحادي  فاي والمشااهور ، نظار  قولاه وفاي. شاارطهما علا  صاحيح:  وقاا 

اْلَحاااِكم   أَنَّااه   َعلَاا  َدِلياال   َواْلَحااِدي   (: "2/79) السااالم ساابل فااي الصاانعاني ر   َعلَىاْلَمااِدينِ  يَْحج 

فَ   فِْعل   َهذَا فَِإنَّ  َغْيِرَصِحيح   ِحَكايَة فِْعل   بِأَنَّه      َواْلقَوْ  غ َرَمائِِه، ِلقََضاءِ   َعْنه َويَبِيع ه   فِيَماِلهِ  التََّصر 

بَِها – َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّ  – َعْنه   تَْصد ر   بِأَْقَوا    إالَّ    اَليَتِم   ر  فَه   يَْحج   َمالَاه   بَِها  يَبِيع َوأَْلفَاظ   تََصر 

 ".فِْعل   ِحَكايَة   إنَّه   اَلي قَا    ِاْلَمثَابَة َهِذهِ بِ  َماَكانَ  ه و يَْقِضيبَِهاغ َرَماءَ  َوأَْلفَاظ  
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 العمسألة العثانية : حكم الحجر عليه . 

لمصيييلحة نقسيييه، تحجييير علييييه الحجييير عليييي نيييربين : حجييير عليييي اإنسيييان 
لمصييلحة غيييريا فييالحجر عليييه لمصييلحة غيييري كييالحجر علييي اليي مقلة لحييق 
و غرما ييه، تعلييي المييريض فييي الأبييرع بزيييادة علييي الهلييث، أت الأبييرع بشييي

 لتارث لحق ترهأه، تعلي المكاأب تالعبد لحق سيدهما ا
 ا 1هتأما المحجتر عليه لمصلحة نقسه فهالهة : الصبي تالمجنتن تالسقي

اما تاليذ  يهمنييا الحييديث عنييه هييت الحجيير علييي المييريض فةييط دتن بةييية األتسيي
 تالقةهاو تسمتا المرض إلي تسمين :
، تمييرض غييير اليي متت ) المييرض غييير  مييرض المييتت ) المييرض المخييت  (

الي مخت (ا تعير  ميرض المييتت بعيدة أعياري  أشييهرها : أنيه الميرض الييذ  
 ا 2لم يغلب حكم األطباو فيه بكهرة المتت به، تلت

بالمريض مرض المتت من كان فيي معنياي،  4تالحنابلة 3تألحق فةهاو المالكية
 كالمجاهد في ص  الةأا ، تالمحبتة للةأ ،تنحتهما ا

اأقييق القةهيياو علييي أن المييريض مييرض المييتت أحجيير عليييه أبرعاأييه فيمييا زاد 
بميا  عن هلث أركأه لمصلحة ترهأه، تذل  عندما ع يكتن عليه ديين،تإذا أبيرع

 ا 5زاد عن الهلث كان له حكم التصية إذا مات
ب  ذهب المالكية إلي  أشد من ذل  فةالتا بالمن  مما زاد عليي تيدر حاجأيه مين 

 ا 6األك  تالشرب تالكستة تالأدات 
 تأسيساً عليه فإن المريض الجلدي ال ي لو من قسمين :

،  7الجلدييةأن يكتن مرنه غير مخيت ، تهيذا أغليب األميراض  القسم األو  :

 مه : داو الصدفية تاألكزيما تداو الهعلبة ا
 اجر عليها  منه في العادة فال يحفهذا حكم صاحبه حكم الصحي ل ألنه ع يخ 

ر، تيحصيي  هييذا فييي بعييض األمييراض  القساام الثاااني: أن يكييتن مرنييه مختفييا
،  8الجلدية الخطيرة،كسرطان الجليد المالنتميا، تحيرتق الدرجية الهالهية الةتيية

 افهؤعو يحجر عليهم ا 1لجذام الترميتا

                                                             

 المحتاااج مغنااي( 8/88) نجاايم الباان الرائااق البحاار:  الحجاار أقسااام فااي الكااالم بساا  ينظاار1

 (4/343) قدامة البن ، المغني( 2/165) للشربيني
 ( . 4/323)للبهوتي ، القناع كشاف ،( 5/304) لل رشي ، خليل م تصر شر :  ينظر2

 ( .5/304) لل رشي خليل م تصر شر  ،( 7/137) للقرافي ، الذخير :  نعري3 

 ( ا168 7) للمردات  ، اإنصا :  ينعر4

 ا 386  الحاجب عبن األمهات ،جام ( 256 1) للزبيد  ، النيرة الجتهرة:  ينعر5 
 ا 212  جز  عبن ، القةهية الةتانين:  ينعر6 
 ا  الجلدية األمراض ب نتاع المأعلق ،  األت القص  في أةريري سبق ما ينعر 7
  السابق المرج :  ينعر8 
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 صياحبها ييالزم أن بشيرط المختفة األمراض من الجذام أن علي القةهاو من جماعة ن  1

( 130 6) الجلييي  ميين  فييي عليييش تابيين( 202 6) المغنييي فييي تداميية ابيين ميينهم ، القييراش

 ( ا 443  15) ال مجمتع في تالمطيعي
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 المبحث الرابع

 سقوط الولاية على اللقيط إذا كان الملتقط مصاباً بمرض جلدي

 وفيه أربعة مطالب: 

 المطلب األو 

 ً  تعريف الوالية لغة واصطالحا

االَتعيييية: 1اليييتات تاليييالم تاليييياو أصييي  صيييحي  ييييد  عليييي تيييربالوالياااة لغاااة :
تاعة،تالِتعية لي مصدرالم، اتالتعييية بقييأ  2مصييدرالتاليا تالييتعو: مصييدرالَمتج

التات: النصرة، تبكسر التات : بمنزلة اإمارةاتتلي اليأييم : اليذ  يليي أميري، 
 ا3تيةتم بكقايأه

تفي اعصطال  عرفها بعض فةهاو الحنقية: أنها أنقيذ الةت  علي الغير، شياو 
 تعيةاعخأيار ا باردتناإج تعية اتاعأرض عليه : ب نه تاصر علي 4أت أبي

 

تتي  هي : سلطة شرعية يمل  بها صاحبها الأصر  في شؤتن غيري جبرار 
عنه، تهذا هت معني التعية المطلةة، فيدخ  فيها التعية علي النقة تالتعية 
علي الما ، كما أشم  التعية الخاصة كتعية األب علي الصغير، أت التعية 

 ا  5نيالعامة كتعية اإمام تالةا

 

                                                             

 (ا 141 6) فارة عبن اللغة مةايية معجم : ينعر   1
 (ا 365 8) للقراهيد  العين:  ينعر   2
 (ا 323 15) الهرت  منصتر أليي اللغة أهذيب:  ينعر   3
  (ا117 3)  نجيم عبن الرا ق البحر:  ينعر   4

  (ا107 1) ريان علي ألحمد األسرة فةه:  ينعر   5
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  المطلب الثاني

 تعريف اللقي  لغة واصطالحاً 

فعي  بمعني مقعت  أ  ملةتط تالالم تالةا  تالطياو أصي  صيحي   اللقي  لغة :
يد  علي أخذ شيو من األرضاتاللةيط : الطق  الذ  يتجد مرميا عليي الطيرق 

 ا 1ع يعر  أبتي تع أمه تالذ  ي خذ الشيو الساتط يةا  له الملأةط
تانيب عر  القةهياو اللةييط بأعياري  مأعيددة، ألأةيي فيي بعيض الج حاً :اصطال

 تأخأل  في بعنها ا 
ر مين العيلية أت  عرفه فةهاو الحنقيية ب نيه : اسيم لمتليتد حيي طرحيه أهليه ختفيا

 ا2الأهمة
 ا 3تعرفه فةهاو المالكية ب نه : صغير آدمي لم يعلم أبتاي تع رته 

منبتذ فيي شيارع أت مسيجد أت نحيت ذلي ،  تعرفه فةهاو الشافعية ب نه : صغير
 ا 4ع كاف  له معلتم، تلت مميزار لحاجأه إلي الأعهد

ا فيبعض الأعياري  السيابةة فرتيت بيين 5تعرفه الحنابلة ب نيه : الطقي  الي منبتذ
ال منبتذ تاللةيط باعأبار أن المنبيتذ يطليق عليي تليد الزنيا خاصية بينميا اللةييط 

 أعم ا تبعنها لم أقرق ا
ر كمييا أ ن ميين بعنييها تصييرت معنييي اللةيييط علييي الطقيي  الييذ  طرحييه أهلييه ختفييا

 القةر أت الأهمة بالزناا
 ا 6تأشم  الأعاري  أنه : طق  ع يعر  نسبه ، نبذ أت ن 

 العمسألة الثانية : حكم التقاطه . 

 ع يخلت اللةيط من حالأين :
كيين هنييا  إذا خشيي عليييه الهييال  : ف خيذي فييرض عييين إن ليم ي الحالاة األولاا  :

 ا 7أحد غيري، عند عامة القةهاو
ر كإطعامه إذا انطر وعللوا لذلك : ر للنقة، فكان تاجبا  ا 8ألن في أخذي حقعا
خأل  إذا ليم يخيش علييه الهيال  فيي متنيعه اليذ  هيت فييه فيا الحالة الثانياة :

 القةهاو في حكم الأةاطه علي تتلين : 

                                                             

( 392 7) منعتر عبن ، العرب لسان ،( 262 5) فارة عبن اللغة مةايية معجم:  ينعر1
 ا
 ( .3/297) لل يلعي ، الحقائق تبين:  ينظر2
 (8/245) عليش البن ، الجليل منح3
 ( .3/598) للشربيني ، المحتاج مغني:  ينظر4
 ( .6/432) للمرداوي اإلنصاف:  ينظر5
 (4/226) للبهوتي ، القناع كشاف:  ينظر6
 ، والنظائر األشباه ،(  131/ 9) للقرافي ، الذخير  ،( 3/29) يليللموص ، االختيار:  ينظر7

  قدامه البن المغني ، 413ص للسيوطي
  . السابق المرجع ، ينظر8



 - 2472 - 

للجمهييييتر اليييي مالكية الأةاطييييه فييييرض كقاييييية ، تهييييت مييييذهب  القااااو  األو  :
 ا 3تالحنابلة 2تالشافعية 1

ر ، كإطعاميه إذا انيطر ، تإنجا يه مين  تالتا : ألن فيه إحياو نقة ، فكان تاجبيا
 ا 4الغرق

لألن فييي أخييذي إحييياو 5الأةاطييه منييدتب ، تهييت مييذهب الحنقييية القااو  الثاااني :
يَا النياَة َجِميجعرا، تا  خ أعالي :)6لنقة محأرمة يَاَها فََك َنيَما أَحج  ا 7(َتَمنج أَحج

ر سييتاليذ  يأيرج  ليي هيت تيت  الجمهييترل ألن فيي أركيه اعأميادار عليي غييري  ببا
هييا لنييياع اللةيييط ، تجيياوت الشييريعة اإسييالمية بحقييع النييرتريات تميين أهم

 النقة ا
 العمسألة الثالثة : الوالية عل  اللقي  

فلييه أن  8هيياو علييي أن التعييية علييي نقيية اللةيييط للسييلطاناأقةييت عبييارة القة
ر تشيراو بمييا يحةييق المصييلحة لةتلييه صييلي خ  يزتجيه تيأصيير  فييي مالييه بيعييا

 ا 9عليه تسلم :)السلطان تلي من ع تلي له(
 تأما الملأةط فلية له ذل  ا

 تاخألقتا في هبتت التعية للملأةط علي ما  اللةيط علي تتلين :
لية للمليأةط تعيية عليي ميا  اللةييط فيال ينقيق إع بيإذن الةانيي  القو  األو  :

ترتاييية فييي  12تالشييافعية 11تالمالكييية 10تهييت مييذهب الجمهييتر ميين الحنقييية
 ا 13مذهب أحمد

                                                             

 . 255ص ج ي البن ، الفقهية القوانين:  ينظر1
 . 413ص للسيوطي ، والنظائر االشبا: ينظر2
 ( .6/112) قدامه البن ، المغني3
  السابق المرجع:  ينظر4
 (3/29) للموصيلي  الم تار لتعليل االختيار:  ينظر5
  السابق المرجع:  ينظر6
 ( .32) آية من ج ء ، النساء سور 7
 ،( 5/421) للنووي ، الطالبين روضة ،( 3/253) للسمرقندي ، الفقهاء تحفة:  ينظر8

 ( 9/131) للقرافي ، الذخير  ،( 6/437) للمرداوي ، اإلنصاف
_  عنها هللا رضي عائشة الصديقة مسند ، النساء مسند ، العمسند في أحمد رواه الحدي 9

 حيان وابن( 2083) رقم ، الولي في باب ، النكا  كتاب سننه في داود وأبو( 24205) رقم

 وممن صحته في متكلم والحدي ( 4074) رقم الولي باب ، النكا  كتاب ، صحيحه في

 (.7/553) المنير البدر في الملقن ابن صححه

 ( 300/ 3) لل يلعي الحقائق بين:  ينظر10

 (9/131) للقرافي ، الذخير :  ينظر11

 (8/14) للعمراني ، البيان ينظر12

 (6/437) للمرداوي اإلنصاف:  ينظر13
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 واستدلوا باآلتي :

عمييتم تتلييه صييلي خ عليييه تسييلم : )) السييلطان تلييي ميين ع تلييي  أوال :
 ل ما ا ، تهذا يشم  نتعي التعية علي النقة تا1له((

تجد تذل  ي هانيا : الأصر  بال ما  ع يجتز إع بكما  الرأ  تفتر الشقةة
 تلي افي األب تالجد فةط، تلهذا ع أملكه األم، فال ملأةط من باب أ

  للملتق  والية عل  ما  اللقي ، فال يشترط إذن القاضي . القو  الثاني :
 ا 2تهذي الرتاية الهانية عند الحنابلة هي ال مذهب

 واستدلوا باآلتي :

اة تليي النيأأتع : الملأةط له تعية علي اللةيط في ماله، تله أخذي، تهت 
 به كتصي اليأيم فلم يقأةر إلي إذن الحاكم ا 

 3هانيا : ألن هذا من األمر بال معرت  فاسأت  فيه اإمام تغيري ا
ةيت  أما الاتالذ  يأرج  لي _ تخ أعلم _ تت  الجمهترل لةتي ما اسيأدلتا بيه

قيي  الهياني فمبنييي علييي اجأهياد معييارض بعمييتم الين ، هييم إنييه أنيبط لحييق الط
 تأصتن لماله ا

اً الااعمسألة الرابعااة : حكاام سااقوط الواليااة علاا  اللقااي  إذا كااان الملااتق  مصاااب

 بمرض جلدي.

لم أجد أحدار من القةهاو أطرق لهذي ال مس لة ماعدا بعض فةهياو الشيافعية فةيد 
سالمة الملأةط من بعض األمراض الجلديية إذا كيان المليأةط  نصتا علي اعأبار

يباشيير مصييلحة اللةيييط بنقسييه اترد فييي أسييني المطالييب مييا نصييه: )) تينبغييي 
اعأبار البصر تالشقاو من البر  تالجذام إذا كان ال ملأةط يأعاهدهبنقسه،كما 

 4اعأبرتي في الحاننة((
مييا لمرنييين عنييدهم كتنهتلعيي  العليية فييي اعأبييار سييالمة الملييأةط ميين هييذين ا

 سببين عنأةا  العدت ، تيلحع ذل  من تتلهم:يأعاهدي بنقسه ا 
 ا 5أت العلة كتنهما ينقران عادة، كما ن  عليه بعنهم

لي  يعهير ذ تلم يسأد  فةهاو الشافعية لما ذهبتا إليه بدلي  نةليي صيري  ، كميا
ر من كالمهم ا  جليا

التعيية بسيبب ميرض المليأةط:  تالذ  يعهر لي أن مدار ال مس لة تهي سيةتط
ر، كالجييذام أت الجيييدير   علييي نييتع اليي مرض، فييإن كييان مييرض الملييأةط معييديا

                                                             

 الَ  َمنْ    َوِلي   الس ْلَطانَ  أَنَّ  َعلَ  َد َّ ( :"2/173)السالم سبل في الصنعاني قا  ، ت ريجه تقدم1

َماغَْيبَة   ِمهِ ِلعَدَ  لََها َ َوِلي   ِ  أَْوِلَمْنِعِه،َوِمثْل ه   ". الَْوِلي 

 ( .6/433) للمرداوي اإلنصاف ،( 6/116) قدامه البن المعن :  ينظر2

 (6/116) قدامه البن ، المغني:  ينظر3
 ( .2/496) األنصاري ل كريا ، المطالب اسن :  ينظر4
 ( .6/343) الهيتمي حجر البن ، المحتاج تحفة:  ينظر5
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ر عنأةيا  الميرض فيإن الةيت   ال ما ي أت الجرب تغيرهما مما عدي األطبياو سيببا
بسييةتط تعييية الملييأةط لييه تجاهيية، بشييرط أن يةييتم الملييأةط بمباشييرة مييا يجييب 

ض غيير معيد، فيإن الةيت  بسيةتط التعيية غيير عليه بنقسه ا أما إن كيان الي مر
 تجيهل لعدم أنرر اللةيط ا 



 - 2475 - 

 الخامس  الـمبحث

 منع المريض الجلدي من العمل

 تفيه مطلبان: 
 المطلب األو 

 ً  مفهوم العمل لغة واصطالحا

العم  لغة: العين تالمييم تاليالم أصي  تاحيد صيحي ، تهيت عيام فيي كي  فعي     

لمعاملة : مصدر من تتل  عاملأه، تأنيا عاملأيه، يقع اتالعمالةأجر ما عم ا تا
ر  ر مين العمي ،حقرار أت طييا تأنا أعامله معاملةا تالعملة: يعمليتن ب ييديهم نيرتبا

 ا1أت نحتي
 ا2تالعم  :المهنة تالقع ، تالجم  عما 

ر: عيير  العميي  بعييدة أعيياري ، منهييا: أنييه الجهييد الجسييد  أت    أمييا اصييطالحا
ر لغرض غير مجرد اعسأمأاعالعةلي الذ  يبذله الناة أح  ا3ةيةا

مييية عليي عمتميه، فيشيم  التعيا   الحكت-فيي هيذا المبحيث –تالميراد بالعمي  
تالةطيياع الخييا  ا ممييا هييت خييارج عيين صيين  الطعييام، كييتني أطرتييت لمسيي لة 

 الطعام في المبحث األت  من هذا القص ا
 

 انيالمطلب الث  

 منع المريض الجلدي من العمل 

مييية يعييد سييببا لعييدم تبتلييه فييي األعمييا  تالتعييا   الحكتهيي  المييرض الجلييد  
 تغيرها أت لية مانعا من تبتله ؟

تتب  الختض في ال مس لة أحب أن أبين أن بعض تطاعات العم  أشأرط جملة 
ميين الشيييرتط منهييا ميييا يرجييي  إلييي الجانيييب الصييحي أت األمنيييي أت القكييير  أت 

لأعليييم بالمملكيية العربييية األخالتييي نعييرار لطبيعيية العميي  ا ميين ذليي  أن تزارة ا
السعتدية اعأمدت علي نتابط للأعيين في مهنية الأعلييم، تمنهيا اععأيذار عين 
عدم تبت  المصياب بالجيذام النشيط اإيجيابي، أميا بةيية األميراض الجلديية غيير 
اليي معدية المنأشييرة فييي الجسييم تالعييياهرة فييي التجييه مييهال تع أعيييق العمييي ، 

العاهرة  ف رجعت التزارة أةيديرها إليي لجنية تالأشتهات الناأجة عن الحرتق 
 ا 4المةابلة الشخصية

 -وال ي لو منع المريض الجلدي من العمل من حالتين :

 الحالة األتلي : منعه من العم  ابأداو ا 

                                                             

 ( .4/145)فارس البن اللغة مقاييس معجم: نظري1
 ( .11/475)منظور البن العرب لسان: ينظر2
 . البعلبكي لمنير المورد موسوعة:  ينظر3
 . 5/2012/ 18 في المؤرخ العدد ، المدينة صحيفة:  ينظر4
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 الحالة الهانية : ك  يدي عن العم  بعد الشرتع فيه ا 
 لحالااة هااذه ماانفالحالااة األولاا : منعااه ماان العماال ابتااداء : وال ي لااو وضااعه وا

 قسمين : 

ر ، تهنا ينةسم المرض الجلد  الم القسم األو :  عد  إلييأن يكتن مرنه معديا
ذا تسمين أينا: الةسم األت : مرض جلد  معد ميزمن، بي ن عير  عيادة أن هي
مين  المرض يسأمر م  صياحبه ميدة طتيلية أت ع يرجيي بيرؤي فهنيا يليزم منعيه

م سيدة مةيدالطة األصحاول ألن درو المقالعم  إذا كانت طبيعة العم  أةأني مخ
ليم يكين  عليي المني ، تإذا -رحمهم خ  -علي جلب المصلحةا تتد ن  القةهاو

 عندي ما  فيعطيه تلي األمر من بيت الما  ما يكقيها 
ترد في البحر الرا ق ما نصه )) تتد نة  غير تاحيد مين األ مية أن يجيب عليي 

ت جيذام أت بير  مين بيين أعهير النياة، السلطان أت نا به أن يخرج َمن به نحي
 ا 1تيقرد لهم محالر خارج البلد، تينقق علي فةرا هم من بيت الما  ((

تأجييذم ميين مخالطيية النيياة ،  2تفييي المنهيياج : )) تميين هييم منيي  نحييت أبيير 
 ا 3تينقق عليهم من بيت الما ((

مرض جلد  معيد غيير ميزمن كياألمراض الحاصيلة بسيبب أغييير  القسم الثاني:

قصت ، تمن ذل  مرض الجيدير  الميا ي ) العنةيز( تالحصيبة فهيذا الةسيم ع ال
 4يعام  معاملة الةسم األت  تإنما اإجراو السليم أعليق تبتليه حأيي ييأم شيقاؤي
، تبهييذا نحصيي  علييي مصييلحأين: األتلييي عاميية، تهييي منيي  انأشييار العييدت ، 

تمين تاألخر  : خاصة، تهيي عيدم رفنيه تحصيتله عليي الأكسيب تالأيرزقا 
الخط  تالحالة هذي رفنه بحجة تجتد الميرض المعيد ل ألنيه ييؤد  إليي فةيري 
أت أن يصييب  عاليية علييي الدتلييةا تالةاعييدة القةهييية أيين  علييي أن النييرترات 

 ا 5أةدر بةدرها((
  -القسم الثاني من الحالة األول  :

أن يكتن المرض الجلد  غير معد فاألص  تالحالة هيذي عيدم منعيه مين العمي ل 
م تجتد ما يستغ اسأبعاديل تلما يأرأب عليه من مقاسد نقسية تاجأماعيية لعد

تاتأصاديةا تلية هنا  أنرار في الأحاته بالتعيقةا تيسأهني من ذلي  بعيض 
األعما  الأي بطبيعأها ع أأناسيب مي  الميريض الجليد ، إميا لخطيترة الميرض 

                                                             

 (6/38) م يم البن ، الرائق البحر:  ينظر1
 ليس أنه الحدي  الطب في ثبت أنه يحتوض تقدم وقد معد مرض البرص أن عل  مبني هذا2

 ً ً  يكون قد لكن معديا ً  مرضا  .وراثيا
 ( .2/276) الهيتمي حجر البن المحتاج تحفة شرحه مع ، المنهاج ينظر3
 . الوظيفة عل  التقدم إجراءات لتسجيل الحديثة التقنية است دام بعد خصوصا4
 ،( 1/107) السالم عبد بن الع ي  عبد الدين لع  ، األحكام قواعد:  في القاعد  هذه ينظر5

 . 154ص للسيوطي ، والنظائر األشباه
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طتيلية تييد كسيرطان الجليد، أت لكيتن المهنية أيزات  أحيت أشيعة الشيمة لقأيرة 
ر علي المريض تفيما إذا حجبت عنه هذي المهنة عبد مين إيجياد مهين  أؤهر سلبا

 أخر  بديلة أأالوم م  حالة المريض ا 
 لجلد  ا اك  يدي عن العم  بعد الشرتع فيه لطرتو المرض  -الحالة الهانية :

نيي مصترأها أن يسأكم  طالب العمي  إجيراوات الةبيت  تأيأم مباشيرأه تبعيد 
ق هت ع يزا  علي رأة العمي  يصياب بميرض جليد  كالجيذام أت الحيرتتتت ت

ر لكي  ييدي عين اعسيأمرار فيي ا لعمي  أت البر ، فهت يعد هذا الي مرض مسيتغا
 أت لقصله بصترة نها ية تإخالو طرفه ؟ 

أكي  التعا   المعاصرة علي أنها عةيد إجيارة : بنياو علييه فيإن اإجيارة عةيد 
منهمييا فسييخة دتن عييذر شييرعي، عنييد عاميية عزم ميين الطييرفين لييية لتاحييد 

ر ليم  2تمنهم األ مة األربعة 1القةهاو اتإن عةد المؤجر علي عين فتجد بها عببيا
يكن علم به يخ  باعنأقاع بالمعةتد عليه، تينة  من تيمة المنقعية، فيإن ذلي  

ر   ا 3عذر يستغ فس  العةد، كما لت اسأ جر خادما للخدمة فتجدي مجذتما
ن هذي العيتب بعيد العةيد، هبيت للمكأير  خييار القسيال ألن تمأي حدث شيو م

ر  ر فشي ا  ا4المناف  ع يحص  تبنها إع شي ا
أما إذا كان الميرض ع أينة  بيه تيمية المنقعية، بي ن ع يحصي  بتجيتدي نيرر 
تع يؤهر في أداو العم ، فإن العةد ع يقسا بذل ل ألنه تادر علي أداو ما أعاتيد 

ر ع يؤهر فيي العمي ، عليها  ترد في الحات   الكبير) فإن كان مرض العبد مرنا
نعيير فيمييا اسييأؤجر لييه ميين العميي ، فييإن كييان ممييا ع أعييا  اليينقة مرنييه فيييه 
كالبنيياو ترعييي المتاشييي تحييرث األرض فييال خيييار للمسييأ جر، تإن كييان ممييا 

 ا 5أعا  النقة مرنه كخدمأه في م كله تمشربه تملبسه فله الخيار(
 
 
 
 
 
 

                                                             

 غير أنها شريح عن ونقل( 4/201) الصنائع بدائع في الكاساني العلماء عامة إل  ع اه1

 . عذر بال وتفسخ الزمة
 ، الطالبين روضة ،( 5/500) للقرافي ، الذخير  ،( 21/164) للسرخسي المبسوط:  ينظر2

 ( .5/322) قدامه ،البن المغني ،( 5/266) للنووي
 . نعلمه خالف بغير(( : 5/33) المغني في قدامه ابن في قا 3
 . السابق المرجع:  ينظر4
 (7/400) للماوردي ، الكبير الحاوي ينظر5
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 خاتمةال

 وتشتمل عل  أهم النتائج والتوصيات

ميين خييال  دراسيية متنييتع األمييراض الجلدييية خلصييت إلييي جمليية ميين النأييا ج 
 تالأتصيات، ألخصها في النةاط امأية:

ط الجلييد هيييت : الغطييياو الطبيعيييي للجسيييم يحمييييه تيحقعيييه مييين أييي هير التسييي -1
 نييهأةريبييا تيبلييو تز 1،5المحيييط به،تيشييغ  سييط  الجلييد مسيياحة تييدرها 

 % من تزن الجسم ا 18 – 15حتالي 

ليي عتيأكتن الجلد مين هيالث طبةيات ر يسية، هيي مين الخيارج إليي اليداخ   -2
 النحت الأالي :البشرة ،األدمة ،اللحمة) الطبةة الشحمية (ا

ر يحييط بجسيم اإنسيان،  -3 ر مرنيا  ييث يةيتمحتعا   الجليد : يعأبير الجليد غالفيا
ت شير للرنيتض تالصيدمات تالملتهيابحمايأه تتتايأه من الأعيرض المبا

سيم، تالميؤهرات الخارجيية األخير  اتللجليد دتر فيي درو الخطير عليي الج
د تخاصيية عيين طريييق األلييم تاإحسيياة بييالحرارة تالبييرتدةا تيةييتم الجليي
ميتاد بإفراز العرق بغزارة تخاصة في فص  الصي  اكميا يةيتم بأركييب ال

ت يمني  نميتأيبة تاعحأكا ا الدهنية، الأي لها دتر في حماية الجلد من ال
اد تأكاهر الجراهيم علي سطحهاتيةتم بدتر اعمأصا  حييث يميأ  الميت

 ماتاالدتا ية تخاصة المنح  منها تالأي أكتن علي شك  مراهم أت كري
الأييي  يمكيين أعرييي  األمييراض الجلدييية ب نهييا : البهييتر تالةيير  تالأغيييرات -4

 ارجية أت داخلية ا أصيب الغطاو الطبيعي للجسم نأيجة عتام  خ
ميي  أةسييم العتاميي  المسييببة لألمييراض الجلدييية إلييي عتاميي  خارجييية تعتا -5

 داخلية ا
ممييا  أتع : العتاميي  الخارجييية:مؤهرات ميكانيكييية كييالأعرض لنييغط تاحأكييا 
حيرارة يؤد  إلي حدتث أذ  في الجلداعتام  فيزيا يية: كارأقياع درجية ال

 تانخقانهاا
، للمييتاد الحامنييية، حيييث أسييبب الأهيياب أماسيييعتاميي  كيماتييية: كييالأعرض 

 مرنة انأيجة الأماة المأتاص اعتام  حيتية، كالقطريات تالبكأريا الم
ر : العتام  الداخلية :اعنيطرابات التعيقيية للجهياز العصيبي  أيؤد  هيذي  :هانيا

قيية اعنطرابات إلي إحيداث بعيض األميراض الجلديية ااعنيطرابات التعي
صييييابة بيييي مراض الييييدم تاألتعييييية الدمتييييية انةيييي  للغييييدد الصييييماو ااإ

 القيأامينات تالعناصر المعدنية ا
هنيييا  بعيييض األميييراض تيييد تيييرر أهييي  اعخأصيييا  ب نهيييا مييين األميييراض  -6

، حرتق الخطيرةاتمن أبرز أل  األمراض الجلدية : سرطان الجلد، الجذام
 الدرجة الهالهةا
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 معديييية،تأهم ألييي ذكييير أهييي  اعخأصيييا  جملييية مييين األميييراض الجلديييية ال  -7
 األمراض ما يلي : الجذام، الجدير ، الجرب، الَحَص ، الحصبةا

تبأأبييي  ميييا ذكيييري األطبييياو فيييي هيييذا الصيييدد تجيييدأهم يشييييرتن إليييي بعيييض  -8
ر: تهيي األميراض الأيي أن ر هالهيا أةي  مين األميراض يمكننيي أن أجعلهيا تسيما

ن المصيياب بهييا إلييي غيييري ع عيين إحييد  طييرق العييدت  المعرتفيية، لكيين عيي
طرييييق التراهييية، تهيييي ميييا أعييير  بييياألمراض التراهيييية ،تفيميييا يأعليييق 

 باألمراض الجلدية فإن من أشهرها مرض البر ا
ر في عصرنا: َحب الشباب، داو ا -9  لصيدفية،من أكهر األمراض الجلدية شيتعا

 األكزيما، داو الهعلبةا
 تررت النصت  الشرعية أن ما يصييب المخلتتيات مين خيير أت شير كليه -10

 ةيييدر خ، فميييا يصييييب البشييير مييين صيييتر اعبيييأالوات كيييالقةر تالييي مرضب
لم يب المستال متت أرادي خ لحكم ععيمةا تاعأبر دين اعسالم أن ما يص

ر، تع دليييالر علييي بغييض خ  ميين شييدة كييالمرض فإنهييا ليسييت شييرار محنييا
 للعبدا

ر هيت خيير تسييلة للنجياة مين أنيرارها -11 ر تتا ييا  تالحيد ،اإسالم تن  نعاما
 مييين أخطارهيييال لهيييذا حيييث خ الميييؤمنين عليييي نعافييية تطهيييارة أبيييدانهم

يهيةا تجلتدهم باسأمرار، ت حث علي أحسيين الهي ية ،تمني  الرا حية الكر
هيي ، ت النتمن الطب التتا ي أحيريم خ أكي  الي ميأة تاليدم تلحيم الخنزيير

 عيين مخالطيية المييريضل ألن المخالطيية سييبب فييي انأةييا  العييدت  بةييدر خ
 اأما عند نزت  المرض فةد أمرت األحاديث الصحيحة بالأدات ا

ر: األحكييام الشييرعية -12 ةيية المأعل أعرييي  المعييامالت المالييية باعأبارهييا مركبييا
 ب مر الدنيا، باعأبار بةاو الشخ ,كالبي  تاإجارةا

لطعيام ال مريض الجلد  الذ  يشغ  عمالر لغييري مميا هيت مين تبيي  صين  ا -13
بة ع ي إننياج اللحيم أت عجين اليدتيق تخبيزي أت أعب ية األشيركمن يعم  في

 يخلت من حالأين :
ي م اليترمالحالة األتلي : أن يكتن مرنه من النتع ال معد  كال مصاب بالجيذا

حييق أت الجييرب فهييذا يمنيي  ميين ممارسيية مهيي  هييذي األعمييا ل ألنييه بييذل  يل
 باألصحاو نررارا

ر  ا، األكزيميت كالمصياب بيداو الصيدفية الحالة الهانية : أن ع يكيتن مرنيه معيديا
بيا ، مفالذ  يعهر في نتو المةاصد الشرعية تالةتاعد القةهية أن ذلي  

 تع يجب عليه اإخبار بمرنه إذا أ،من سالمة الطعام ا 
الذمية  ال أبرأأما إذا تت  في الطعام مما أعافه النقتة نأيجة البهتر تالةرت  ف

 إع بإخباري بذل ا
الةييييت  بمنيييي  بييييي  تشييييراو األغييييراض الشخصييييية المأعلةيييية ع شيييي  أن  -14

 بالمريض الجلد  كالهياب تاألحذية تت  تجيها
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 المريض الجلد  ع يخلت من تسمين : -15
،  1الةسم األت  : أن يكتن مرنه غير مخت ، تهيذا أغليب األميراض الجلديية

 مه : داو الصدفية تاألكزيما تداو الهعلبة ا
 ا جر عليهحي ل ألنه ع يخا  منه في العادة فال يحفهذا حكم صاحبه حكم الص 

ر، تيحصيي  هييذا فييي بعييض األمييراض  الةسييم الهيياني : أن يكييتن مرنييه مختفييا
الجلديييية الخطيرة،كسيييرطان الجليييد المالنتميييا، تحيييرتق الدرجييية الهالهييية 

 ا فهؤعو يحجر عليهم ا 3، تالجذام الترمي 2الةتية
سييةتط التعييية بسييبب مييرض  تالييذ  يعهيير لييي أن مييدار اليي مس لة تهييي -16

ر، كالجيذ ام أت الملأةط: علي نيتع الي مرض، فيإن كيان ميرض المليأةط معيديا
ر عن أةيييا  الجيييدير  الييي ما ي أت الجيييرب تغيرهميييا مميييا عيييدي األطبييياو سيييببا

 المييرض فييإن الةييت  بسييةتط تعييية الملييأةط لييه تجاهيية، بشييرط أن يةييتم
عيد ، الي مرض غيير مالملأةط بمباشرة ما يجب علييه بنقسيه ا أميا إن كيان 

 فإن الةت  بسةتط التعية غير تجيهل لعدم أنرر اللةيط ا
 تع يخلت من  المريض الجلد  من العم  من حالأين :  -17

 الحالة األتلي : منعه من العم  ابأداو ا 
 الحالة الهانية : ك  يدي عن العم  بعد الشرتع فيه ا 

ذي ميين هيييخلييت تنييعه تالحاليية  فالحاليية األتلييي : منعييه ميين العميي  ابأييداو: تع
 تسمين : 

ر، تهنا ينةسم المرض الجليد  الم  عيد  إلييالةسم األت : أن يكتن مرنه معديا
ذا تسمين أينا: الةسم األت : مرض جلد  معد ميزمن، بي ن عير  عيادة أن هي

مين  المرض يسأمر م  صياحبه ميدة طتيلية أت ع يرجيي بيرؤي فهنيا يليزم منعيه
 عم  أةأني مخالطة األصحاواالعم  إذا كانت طبيعة ال

يير الةسم الهاني: مرض جلد  معيد غيير ميزمن كياألمراض الحاصيلة بسيبب أغي
سيم ع القصت ، تمن ذل  مرض الجيدير  الميا ي ) العنةيز( تالحصيبة فهيذا الة

اؤي ا ييأم شيق يعام  معاملة الةسم األت  تإنما اإجراو السليم أعليق تبتله حأي
  -تلي :الةسم الهاني من الحالة األ

أن يكتن المرض الجلد  غير معد فاألص  تالحالة هيذي عيدم منعيه مين العمي ل 
لعدم تجتد ما يستغ اسأبعاديل تلما يأرأب عليه من مقاسد نقسية تاجأماعيية 

                                                             

 .  الجلدية األمراض بأنواع المتعلق ، األو  الفصل في تقريره سبق ما ينظر1
  السابق المرجع:  ينظر2
 صاحبها يالزم أن بشرط الم وفة األمراض من الجذام أن عل  الفقهاء من ةجماع ن 3

( 6/130) الجليل منح في عليش وابن( 6/202) المغني في قدامة ابن منهم ، الفراش

  ( .443/ 15) العمجموع في والمطيعي
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تاتأصاديةا تلية هنا  أنرار في الأحاته بالتعيقةا تيسأهني من ذلي  بعيض 
 جلد ا األعما  الأي بطبيعأها ع أأناسب م  المريض ال

 جلد  االحالة الهانية: ك  يدي عن العم  بعد الشرتع فيه لطرتو المرض ال
د جيارة عةيأكي  التعا   المعاصرة علي أنها عةد إجارة : بناو علييه فيإن اإ 

عزم ميين الطييرفين لييية لتاحييد منهمييا فسييخة دتن عييذر شييرعي، عنييد عاميية 
ر  ين فتجيد بهياالقةهاو تمنهم األ مة األربعة  اتإن عةد المؤجر علي عي ليم  عببيا

 ة ، فيإنيكن علم بيه يخي  باعنأقياع بيالمعةتد علييه ، تيينة  مين تيمية المنقعي
راذل  عذر يستغ فس  العةد، كما لت اسأ جر خادما للخدمة فتجدي مجذت  ما

ألن  تمأي حدث شيو من هذي العيتب بعيد العةيد، هبيت للمكأير  خييار القسيال
ر فش ر اأما إذا كان المرض ع المناف  ع يحص  تبنها إع شي ا يمية تنة  بيه أي ا

 لعةييد عالمنقعية، بيي ن ع يحصيي  بتجييتدي نييرر تع ييؤهر فييي أداو العميي ، فييإن ا
 يقسا بذل ل ألنه تادر علي أداو ما أعاتد عليها  

طبيق أهمييية مأابعيية أسييتاق الباليية ميين تبيي  جهييات الرتابيية الحكتمييية،تأ -18
 سييعار ب،م  إيجياد أسيتاق أخير  بديلية العةتبيات النعاميية عليي هيؤعو الباعيية

 مناسبة تآمنةا
 صالحاتاتبهذا يأم الكالم عن هذا البحث، تالحمد   الذ  بنعمأه أأم ال 
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 قائمة المصادر والمراجع:

اشيير : اعخأيييار لأحلييي  المخأييار ، لعبييدخ بيين محمييتد المتصييلي ا الن -1
 مطبعة الحلبي بالةاهرة 

  رتض الطالييب لزكريييا األنصييار ا الناشيير : أسييني المطالييب فييي شيير -2
 دار الكأاب اإسالمي 

الناشر األشباي تالنعا ر، عبن نجيم ا تن  حتاشيه : زكريا عميرات ا -3
 :دار الكأب العلمية ببيرتت االطبعة األتليا

لطبعيية ااألشييباي تالنعييا ر، للسيييتطي ا الناشيير : دار الكأييب العلمييية ا  -4
 األتلي

عيية ا لطب الزركلييي ا الناشيير : دار العلييم للماليييين األعييالم، لخييير الييدين -5
 الخامسة عشر 

اإنصيييا  فيييي معرفييية اليييراج  فيييي الخيييال ، للميييردات  ا دار إحيييياو  -6
 الأراث العربي ا الطبعة الهانية 

ار دالبحيير الرا ييق : شيير  كنييز الرتييا ق عبيين عبييدالهاد  ا الناشيير :  -7
 الكأاب اإسالمي ا الطبعة الهانية ا

ار د تنهايييية المةأصيييد، عبييين رشيييد الحقييييد االناشييير : دبدايييية المجأهييي -8
 م 2004الحديث بالةاهرة، 

 لكبيير،البدر المنير فيي أخيريج األحادييث تامهيار التاتعية فيي الشير  ا -9
 عبن الملةن االناشر : دار الهجرة ا الطبعة األتليا

 لمنهياجالبيان ، للعمرانيي ا أحةييق ا تاسيم النيتر  االناشير : دار ا -10
 ه   1421لطبعة األتليبجدة ا ا

 البيييان تالأحصييي ، عبيين رشييد الةرطبييي ا أحةيييق : دا محمييد حجييي -11
 تآخرتن ا الناشر :دار الغرب اإسالمي ا الطبعة الهانيةا

ة أبيييين الحةيييا ق، شييير  كنيييز الرتييا ق للزيلعيييي االناشييير : المطبعييي -12
 الكبر  األميرية االطبعة األتلي

 ييرتت ار الكأيب العلميية ببأحقة القةهاو، للسمرتند  ا الناشير : دا -13
 ه   1414الطبعة الهانية 



 - 2484 - 

 أحقيية المحأيياج فييي شيير  المنهيياج، عبيين حجيير الهيأمييي االناشيير : -14
 المكأبة الأجارية الكبر  بمصر لمصطقي محمد 

أنةييييي  الأحةيييييق، عبيييين عبييييدالهاد  ا أحةيييييق سييييامي بيييين محمييييد  -15
 تعبدالعزيز ا أنتاو السل ، الطبعة األتليا

 بن الحاجب الكرد  المالكي جام  األمهات ، ع -16

جهتد علماو المسلمين في نةد الكأاب المةيدة، لرمنيان مصيطقي  -17
 الدستتي ا رسالة دكأتراة بجامعة األزهر، فرع المنصترة 

بعييية الجيييتهرة النييييرة، للزبييييد  ا الناشييير : المطبعييية الخيريييية، الط -18
 األتليا

الحييات  الكبييير، للميياترد  ا أحةيييق : علييي محمييد عييتض تعيياد   -19
 1419ي مد ا الناشر : دار الكأب العلمية ببيرتت ا الطبعة األتليأح
 م   1999 –

ة حييدتد ابيين عرفيية، ميي  شييرحة للرصيياع ا الناشيير : المكأبيية العلمييي -20
 االطبعة األتليا

لطبعية االذخيرة، للةرافيا الناشر : دار الغيرب اإسيالمي ببييرتت ا  -21
 م  1994األتلي 

كرييييا يحيييي بييين شييير  رتنيية الطيييالبين تعميييدة المقأييين، ألبيييي ز -22
 النييتت ، أحةيييق : زهييير الشيياتيش ا الناشيير : المكأييب اإسييالمي

 ببيرتت ا الطبعة الهالهة 

لة سينن ابين ماجية اأحةييق : شيعيب األرنياؤتط االناشير :دار الرسيا -23
 العالمية االطبعة األتلي

سيالة سنن أبي داتتد اأحةيق :شعيب األرنياؤتط ، الناشير : دار الر -24
 األتلي العالمية ا لطبعة

رب سنن الأرمذ  اأحةيق : بشار عتاد معيرت  ا الناشير : دار الغي -25
 م  1998اإسالمي ا سنة النشر : 

شيييير  العةيييييدة الطحاتييييية ، عبيييين أبييييي العييييز ا أحةيييييق : شييييعيب  -26
 10األرناؤتط ، الناشر : مؤسسة الرسالة ط 
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 تشر  مخأصر خلي  للخرشي االناشر : دار القكر للطباعة ببيرت -27

بيان ابأحةييق : شيعيب األرنياؤتط االناشير : مؤسسية صحي  ابين ح -28
 الرسالة ا الطبعة الهانية 

صيييحي  األدب المقيييرد اأحةييييق تأعلييييق : محميييد ناصييير األلبييياني  -29
 االناشر :دار الصديق ا الطبعة الرابعة ا

اة صحي  البخار  اأحةيق : محمد زهير ا الناشير : دار طيتق النجي -30
 ا الطبعة األتلي

االمؤلييي  : محميييد ناصييير اليييدين األلبييياني صيييحي  الجيييام  الصيييغير  -31
 االناشر : المكأب اإسالمي 

حيياو صحي  مسلم اأحةيق : محمد فؤاد عبدالباتي ا الناشير : دار إ -32
 الأراث العربي ببيرتت 

 الطب النبت ، عبن الةيم االناشر : دار الهال  ببيرتت  -33

 كأبييةالقأييات  القةهييية الكبيير ، عبيين حجيير الهيأمييي ا الناشيير : الم -34
 اإسالمية 

 فأ  البار  : شر  صحي  البخار  ا المؤل  : أحميد بين عليي بين -35
 حجر ا الناشر : دار المعرفة ببيرتت 

م دالسيالتتاعد األحكام في مصال  األنام لعز الدين عبدالعزيز بن عب -36
 ه   1414االناشر: مكأبة الكليات األزهرية طبعة 

 الةتانين القةهية، عبن جز  الكلبي  -37

 اع، للبهتأي، الناشر : دار الكأب العلمية كشا  الةن -38

رتت لسان العرب، لجما  الدين بن منعتر االناشر : دار صيادر ببيي -39
 االطبعة الهالهة 

المبسيييتط، لمحميييد بييين أحميييد السرخسيييي ا الناشييير : دار المعرفييية  -40
 ه   1414ببيرتت ا أاريا النشر 

 ربي مجم  األنهر، لشيخي زادي ا الناشر : دار إحياو الأراث الع -41
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ميي  أكمليية السييبكي تالمطيعييي  –المجمييتع شيير  المهييذب، للنييتت   -42
 االناشر : دار القكر 

 المسأدر  علي الصيحيحين للحياكم اأحةييق : مصيطقي عبيدالةادر ا -43
 دار الكأب العلمية الطبعة األتلي

مسيييند اإميييام أحميييد االمحةيييق : أحميييد محميييد شييياكر االناشييير :دار  -44
 ه   1416الحديث بالةاهرة ا الطبعة األتلي

ن مجمتع القأات ، عبين أيميية ا جمعهيا : عبيدالرحمن بين محميد بي -45
 تاسم ا الناشر :مجم  المل  فهد لطباعة المصح  الشري  

المعجيييم األتسيييط ابأحةييييق : طيييارق بييين عيييتض خ، عبدالمحسييين  -46
 الحسيني االناشر :دار الحرمين بالةاهرة ا

الم ا معجيييم مةيييايية اللغييية، ألحميييد بييين فيييارة، أحةييييق : عبدالسييي -47
 الناشر : دار القكر 

 المغني ، عبن تدامه ا الناشر : مكأبة الةاهرة  -48

لناشير مغني المحأاج إلي معرفة معاني القياع المنهياج، للشيربيني اا -49
 : دار الكأب العلمية ا الطبعة األتلي

من  الجلي  شر  مخأصر خلي ، لمحمد بين أحميد بين محميد علييش  -50
 االناشر :دار القكر بيرتت 

 : شير  صيحي  مسيلم بين الحجياج، للنيتت  ا الناشير: دار المنهاج -51
 إحياو الأراث العربي ببيرتت ا الطبعة الهانية 

 لهة متاهب الجلي  ، للحطاب ا الناشر : دار القكر، الطبعة الها -52

 النييتر السيييافر، عيين أخبيييار الةيييرن العاشيير للعييييدرتة ادار الكأيييب -53
 العلمية، الطبعة األتلي

لحيديث اأحةيق : عصام الدين ا الناشير: دار  ني  األتطار، للشتكاني ا -54
 بمصر، الطبعة األتليا

 تا مة الصح  تالمتات  اإلكأرتنيةا
 ا 6698العدد  –السعتية–صحيقة اعتأصادية  -55
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 العيييد الصيييادر –بالمملكييية العربيييية السيييعتدية  –صيييحيقة الجزييييرة  -56
 ه   1435 2 28بأاريا 

فيي  لكريم الميؤر لةاو مي  دا أحميد عبيدا –صحيقة الراية الةطرية  -57
 م ا2014 2 22

 م 2012 5 18العدد المؤر  في  –صحيقة المدينة السعتدية  -58

 متت  المتستعة الصحية الحديهة  -59

حمييد متتيي  الهي يية العالمييية إعجيياز العلمييي فييي الةييرآن تالسيينة : م -60
 البار، اإعجاز الطبي في األحاديث التاردة في الجذام ا

 المراج  الطبية :
جمية لجلد، باأري  هتلقترد تناأالي سافتنا ا أرأخل  من مشاك  ا -61

 : بير منذر ا دار القراشة للطباعة تالنشر ا

رييير، جالأييدات  بالطبيعيية، كترنيلياإيهييارا هيرمييان إيهييارا ا مكأبيية  -62
 م ا2005الطبعة الهانية 

ز ، الطب البدي ، إعداد : دا أحمد مصطقي مأيتلي ا دار ابين الجيت -63
 م 2012الطبعة الهانية 

 الصييحية للأعاميي  ميي  البشييرة ، تليييد أمييين نيياف  ا مؤسسيية الطييرق -64
 تليد تميحة باألردن ا

مييرض السييرطان، داعييد  عبييدالعا  االناشيير: شييركة فجيير اإسييالم  -65
 ه   1436االطبعة األتلي

متسيييتعة األميييراض الأناسيييلية تالبتليييية تالجلديييية، دا اسيييماعي   -66
ي، ألتلييعمييان، الطبعيية ا –الحسيييني االناشيير : دار أسييامة، األردن 

 م  2004

 نعرات إسالمية علي األمراض الجلدية، دا محمد عبدالمنعم ا -67
 


