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  مدرس بكلية الشريعة والقانون

 الجامعة اإلسالمية ـ غزة
  

الوقوف على حقيقة مرض اإليدز، ومدى خطورته، وطرق         هدفت هذه الدراسة   :ملخص

انتقال العدوى به، إلى جانب التكييف الشرعي له من حيث كونه مرض موت تترتب عليه               

النكاح، مع بيان أهـم حقـوق       أحكامه، أو من حيث كونه من العيوب التي ينفسخ بها عقد            

  . جنين عند وجود اإلصابة باإليدزالسليم منهما والمصاب، وحقوق ال: الزوجين

  : المقدمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، وقـدوة المـربين             

  :سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد

يعـد مـن أشـد      ) مرض نقص المناعة المكتسبة   (ز المعروف بـ    إن مرض اإليد  

األمراض خطورة في عالمنا المعاصر، حيث ُأصيب به عدد غير قليل من الناس في دول               

العالم، والحديث يدور عن عشرات الماليين من البشر المصابين بهذا المرض؛ مما حـدا              

عرضـة لالنتـشار فـي      بالبعض أن يصفه بأنه طاعون القرن العشرين، وهذا المرض          

المناطق التي يكثر فيها الجهل والفقر، ويقل فيها الوازع الـديني؛ ممـا يفـاقم المـشاكل                 

االجتماعية، خاصة العالقة بين الرجل والمرأة إذا كان أحد الزوجين مصاباً بهذا المرض،             

  .لما قد يلحقه هذا المرض من أضرار بأحد الزوجين أو بكليهما أو بثمرة زواجهما

يجـد أن مخالفـة مـنهج اهللا تعـالى          اإليدز  مرض   مطلع على أسباب انتشار   وال

باإلباحية أو بالشذوذ الجنسي، أو بتعاطي المخدرات، لها الـدور الرئيـسي فـي ظهـور            



٢  

جاءت إنما  الشريعة اإلسالمية   وانتشار هذا المرض؛ مما يؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أن            

ويتجلى ذلك فـي تحـريم      ، ودفع المفاسد عنهم،     لرعاية مصالح العباد بجلب المصالح لهم     

االتصاالت الجنسية المحرمة، وتعاطي المخدرات، وسدت الذرائع التي تؤدي إلى انتـشار            

، ووضعت حلوالً للمشاكل المترتبة على مرض األيدز بما يحفظ مقاصد الـشريعة             الفاحشة

 .من حفظ النفس أو النسل أو المال

  : أهمية البحث
  :حث في النقاط التاليةتكمن أهمية الب

على رعايتها، ومرض اإليدز يشكل خطراً كبيراً       إن الشريعة لها مقاصد وغايات تعمل       . ١

  .ة على مرض اإليدزترتبالم األحكامبيان ، مما يستدعي  وهذه الغاياتيهدد هذه المقاصد

إن مرض اإليدز عرضة لالنتشار بسبب غياب الوازع الـديني، والـوعي الـصحي،             . ٢

  .جتماعية واقتصادية خطيرة والفقر؛ مما يعكس آثاراً سلبية افي مناطق الجهلخاصة 

التهديد الذي يشكله مرض اإليدز على وحدة األسرة، إذا ما تبين أن أحـد الـزوجين                . ٣

    .تفتت األسر ويشتت األوالد؛ مما يستلزم إجابات شرعية على تلك المسائلمصاب به؛ فت

  : أهداف البحث
  :ى تحقيق ما يلييهدف البحث إل

تقديم ورقة عمل للمشاركة في مؤتمر التشريع اإلسـالمي ومتطلبـات الواقـع،              .١

  . تهدد النفس والنسلالتي مشكالت ال دور اإلسالم في معالجة بيانللمساهمة في 

  .الوقوف على حقيقة مرض اإليدز .٢

 .بيان التكييف الشرعي لمرض اإليدز .٣

 .ب، وحقوق الجنين عند مرض اإليدزتحديد حقوق الزوجين السليم منهما والمصا .٤

 :الجهود السابقة
، فقـد   مرض اإليدز وما يتعلق به من أحكـام        تناول موضوع    بحثأول  ليس هذا   

 في بحثه   عمر سليمان األشقر   األستاذ الدكتور سبق وكتب في ذلك العديد من العلماء منهم         

ـ  كتاب ألفه مع غيـره     والمنشور في   " األحكام الشرعية المتعلقة بمرض اإليدز    "الموسوم ب

  فـي مقالـه    ، والشيخ حـسن الجـواهري     "دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة     "باسم  



٣  

 وما يترتب عليه من أحكـام       مرض اإليدز " شبكة هجر الثقافية بعنوان      منشور على موقع  ال

، كما أن العديد من المواقع اإلسالمية على شبكة اإلنترنت تناولت هذا الموضـوع،              "فقهية

إال أن هذا البحث قد أخرج الموضوع في ثوب         ت حوله مؤتمرات طبية وفقهية،      كذلك عقد 

  .  وجمع وترتيب مفرداتهجديد من خالل تأصيله

   :منهج البحث وخطته

يقوم البحث على المنهج التحليلي االستنباطي من خالل النصوص الشرعية مـن            

 والدراسات الطبية، وقد تـم      والسنة وأقوال العلماء، واالعتماد على الحقائق العلمية       القرآن

  :إعداد خطة البحث بعد المقدمة السابقة كما يلي
  .حقيقة مرض اإليدز، ووسائل انتقال العدوى: المبحث األول

  .التكييف الشرعي لمرض اإليدز: المبحث الثاني

  .حقوق الزوجين عند مرض اإليدز: المبحث الثالث

  .إليدزحقوق الجنين والرضيع عند مرض ا: المبحث الرابع

  . وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤  

  المبحث األول

  رض اإليدز، ووسائل انتقال العدوىحقيقة م

  :يدزتعريف مرض اإل: المطلب األول

، )متالزمة نقص المناعة المكتـسب    ( لمرض يعرف بـ     معربيدز هو االسم ال   اإل  

 باللغـة اإلنجليزيـة لهـذا       طبيم ال وهي اختصار لالس  ) AIDS(يدز هو   وأصل كلمة اإل  

  )(Acquired Immune Deficiency Syndrome : وهيالمرض

  : والترجمة الحرفية له هي كما يلي

 )Syndrome :(وهي مجموعة من األعراض التي تميز مرضاً معيناً أو أكثر،          : متالزمة

  .مرض يصاب فيه أكثر من جهاز من أجهزة جسم اإلنسان: بمعنى آخر 

)Deficiency :(نقص أو فقدان.  

)Immune :(والمراد بها الجهاز المناعي لجسم اإلنسان: المناعة.  

هو نقص أو فقدان المناعة والذي يتمثل في الضعف الـشديد  ) Immune Deficiency(و

  . الذي يصيب الجهاز المناعي لإلنسان مما يعرضه لألمراض واألورام السرطانية

)Acquired :(ز لهذا المرض عن مرض فقدان المناعة الوراثي؛ ألنه         وهو تميي : المكتسب

   )١(.يكتسب بسبب عوامل طارئة غير وراثية

مرض يسببه فيروس يدمر الجهاز المناعي في جسم اإلنسان فيجعله          : وعليه فإن اإليدز هو   

    )٢(.عرضة لألمراض القاتلة واألورام السرطانية

  : باأليدزالفرق بين مرض األيدز والعدوى: المطلب الثاني

إن ظهور أعراض مرض اإليدز على شخص ما هو ما يعبر عنه بأنـه مـصاب             

بمرض اإليدز، وهذا األمر الشك أنه يختلف عن العدوى باإليدز؛ إذ إن العدوى باإليـدز               

  .يمكن أن تنتقل لإلنسان دون أن تظهر عليه أية أعراض للمرض لسنوات طويلة

  وس المسبب لمرض اإليدز بعد أن انتقلت إليهفاإلنسان يمكن أن يكون حامالً للفير  

  العدوى بوسيلة ما وال يظهر عليه ما يشير إلى اإلصابة بالمرض لسنوات طويلة، وهذه 



٥  

المرحلة تتسم بمهاجمة الفيروس لجسم اإلنسان ويبدأ بإتالف الجهاز الدفاعي المتمثل فـي             

جراثيم االنتهازية ـ التي  جهاز المناعة؛ فيصبح عرضة لإلصابة باألمراض التي تسببها ال

  .ال تصيب إال فاقدي المناعة ـ واألورام السرطانية التي تؤدي إلى الموت

البد من مالحظة أن الفيروس المهاجم قد يبقى كامنـاً لعـدة سـنوات، ويـصبح                

     )٣(.المصاب بالعدوى ناقالً لها مدى الحياة بالرغم مما يبدو عليه سليماً في الظاهر

  : وسائل انتقال العدوى: المطلب الثالث

إن عدوى اإليدز تنتقل من المريض إلى السليم عن طريق سوائل الجـسم كالـدم                 

والمني وإفرازات عنق الرحم والمهبل وغيرها، وقد بينت الدراسات الوبائيـة أن وسـائل              

  :انتقال العدوى الرئيسية هي

  :العدوى عن طريق االتصاالت الجنسية: أوالً

ة من أكثر وسائل انتقال عدوى اإليدز خطراً وشيوعاً؛ إذ تشكل           وتعتبر هذه الوسيل    

من حاالت العدوى، فالمرض ينتقل باالتـصال الجنـسي، والممارسـات           % ٩٠ما نسبته   

    )٤(.تزيد من خطر العدوى) الزنا واللواط(الجنسية المحرمة والشاذة 

  :العدوى عن طريق الحقن: ثانياً

من الحاالت، عند استعمال    % ٥ – ٢ما نسبته   تشكل حاالت العدوى بهذه الوسيلة        

اإلبر والحقن الملوثة خاصة عند مدمني المخدرات، وسائر األدوات التي تختـرق الجلـد              

إذا ما   كأدوات ثقب األذن أو أدوات الحالقة وفرشاة األسنان التي يستعملها مرضى اإليدز           

  النافذة وزراعة  الجروحأو ،)٥(وجدت جروح أو تقرحات على األغشية المخاطية والجلدية

    )٦(.جيداً معقمة تعقيماً األدوات لم تكن إذاالعمليات الجراحية  األعضاء، وحتى 

  :وتحدث العدوى بالحقن بأحدي الطرق اآلتية

ويتم من خالله نقل السائل المنوي من الرجل إلى رحم األنثـى            : التلقيح الصناعي  .١

ز انتقلت العدوى أي المرض إلـى       بقصد اإلنجاب، وإذا كان الرجل مصاباً باإليد      

  .  المرأة التي نُقل إلى رحمها السائل المنوي



٦  

كما يحدث مع حاالت مرض اإليدز بين المدمنين علـى          : الحقن الوريدية الملوثة   .٢

من حاالت اإلصابة باإليدز كانـت مـن مـدمني          % ١٧المخدرات، وقد وجد أن     

 .  الجلدالمخدرات؛ فهي تُؤخذ بواسطة الحقن الوريدية أو تحت

إن نقل الدم أو مركباته يعتبر من طـرق انتقـال العـدوى             : نقل الدم أو محتوياته    .٣

بالحقن إذا كان المتبرع بالدم يحمل فيروس اإليدز في دمه سواء كان مريضاً بـه               

ويعاني منه، أو كان في طور الحضانة، وهذه الطريقة بالعدوى تشكل ما نـسبته              

    )٧(.من حاالت اإلصابة باإليدز% ٤-٢

  : العدوى عن طريق األم للجنين أو الرضيع: ثالثاً

  أثنـاء  إمـا (عن طريق األم المصابة إلى جنينهـا        يمكن لفيروس اإليدز أن ينتقل      

   )٨(.، وقد يصاب الرضيع بالمرض بالرضاعة من األم المصابة)ة الوالدأثناءأو  الحمل

الكـشف عـن    بمـا   مكن السيطرة عليه  يين  تين األخير ت أن الطريق  ويشار هنا إلى  

  .بالطرق السريعة والحديثة الفيروس

  : ويظن أنها تنقلهاالطرق التي ال تنتقل بها العدوى: المطلب الرابع

من األهمية بمكان معرفة أن هناك وسائل ال تنتقل بها العدوى، وقد يظن البعض                 

  :أن العدوى تنتقل بها وليس األمر كذلك، ومن هذه الوسائل ما يلي

  .مصافحة أو العناقاللمس أو ال .١

المخالطة العارضة أو االتصاالت الشخصية فـي محـيط األسـرة أو العمـل أو                .٢

  . المدرسة أو المجتمع

النفس أو العرق أو الدمع، فال تنتقل العدوى عن طريق السعال أو العطاس، ومع               .٣

 .أن احتمال انتقال العدوى باللعاب ضئيل جداً إال أنه يثير الكثير من المخاوف

م الوسائل المشتركة كحمامات السباحة، والمراحيض والمقاعد، والمالبـس         استخدا .٤

 .المستعملة، و أجهزة الهاتف، وآنية الطعام والشراب

      )٩(.لدغات الحشرات كالبعوض والناموس وغيرها .٥

  



٧  

  المبحث الثاني

  عي لمرض اإليدز التكييف الشر

  :خطورة مرض األيدز: المطلب األول

ة عالمية، وتهديداً خطيراً للبشرية؛ لما لـه مـن آثـار            يشكل مرض اإليدز مشكل     

مدمرة على الجوانب االجتماعية، واالقتصادية، وتدمير القـوى الفاعلـة فـي المجتمـع              

اإلنساني؛ مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى اإلشارة إلى أن البشرية لـم تواجـه فـي                 

   )١٠(.تاريخها كله وباًء في خطورة الوباء المعروف باإليدز

  :وترجع خطورة مرض اإليدز إلى األسباب اآلتية

  :قدرة فيروس اإليدز على تدمير جهاز المناعة عند اإلنسان: أوالً

إن اهللا سبحانه وتعالى أنعم على اإلنسان أن زود جسمه بجهـاز يقـوم بحمايتـه                  

والدفاع عنه في وجه ما يغزوه من الفيروسات والجراثيم المختلفة، ويعمل على تحـصين              

  .د اإلنسان فال يبقى عرضة لألمراضجس

وقد أصبح معلوماً أن جسم اإلنسان تدخله ما ال يحصى من الجراثيم والميكروبات               

  )١١(.في كل يوم، إال أنه ال يمرض دائماً نتيجة لوجود جهاز المناعة الذي أنعم اهللا به عليه

إلنـسان؛  وخطورة فيروس اإليدز تكمن في قدرته على تدمير جهاز المناعة عند ا             

  .مما يجعل اإلنسان عرضة لكل األمراض حتى تلك التي قاومها وتحصن الجسم ضدها

 جزء منها يتواجد في الدم      ∗من المعلوم أن جهاز المناعة يتألف من خاليا ليمفاوية          

على شكل كريات الدم البيضاء الليمفاوية، وجزء آخر يتركز في الطحال والغدد الليمفاوية             

م األحمر، ومن هذه الخاليا نوع وظيفته المساعدة على جعل الخاليـا            والكبد ونخاع العظ  

األخرى تستجيب بشكل مناسب ضد الجراثيم واألجسام الغريبة التي تهاجم الجسم، وهـذا             

، )T4(النوع من الخاليا ليمفاوية مناعية تحمل صفات خاصة، وتُعرف هذه الخاليا باسـم              

 فيلتصق بهـا ثـم      T4به للصفة المميزة لخلية     وقد تبين أن فيروس اإليدز له تركيب مشا       

يدخل نواتها، ويتكاثر داخلها مما يحدث فيها تدميراً يقضي به على الخليـة، ثـم تخـرج                 

 وتصيبها بالشلل مما يتسبب بضعف الجهاز       T4الفيروسات الجديدة وتهاجم خاليا المناعة      



٨  

ـ           د الجـراثيم واألورام    المناعي لدى المصاب، ويفقده جزءاً مهماً من وسائله الدفاعية ض

        )١٢(.السرطانية، وكلما تكاثر الفيروس داخل الجسم كلما فقد الجسم مزيداً من مناعته

  :قوة فيروس اإليدز وقدرته على تغيير شكله: ثانياً

إن عجز الوسائل الدفاعية وجهاز المناعة عند اإلنسان على مقاومة مرض اإليدز              

لقدرة على تغيير شكل غالفه الخارجي، وقدرته علـى         يرجع إلى أن فيروس اإليدز لديه ا      

ذلك تفوق قدرة الخاليا العادية بعشرة آالف مرة، وهذه الخاصية توفر لفيـروس اإليـدز               

البقاء بمأمن من الهالك؛ مما يؤدي إلى تكاثره وامتالء الجسم به، وبالتالي تـدمير جهـاز               

        )١٣(.المناعة عند اإلنسان

  :تقديم دواء يقضي على فيروس اإليدزعجز العلم من : ثالثاً

لقد نجح العلم الحديث في معالجة الكثير من األمراض، ولكنه مع مرض اإليـدز                

وقف عاجزاً عن مساعدة المصابين به، وهذا أحد أسباب خطورته؛ ألن العلماء إلى اليـوم     

  )١٤(.لم يجدوا لقاحاً يحصن األصحاء، ولم يجدوا دواًء يعالجوا به المرضى

بد من اإلشارة إلى أن صناعات األدوية قد طورت بعض العقاقير التي تساعد             وال  

  على تأخير سير المرض، والتخفيف من المعاناة منه إال أن هذه العقاقير باهظة الثمن؛ مما

      )١٥(.يجعلها بالنسبة لعامة الناس والدول ذات الموارد المحدودة في حكم المعدوم

  : مرض اإليدزوبائية وسرعة انتشار: رابعاً

اكتـشف  سرعة مذهلة فقد    خسائر في األرواح    بلغت سرعة انتشار المرض وال    لقد  

م قدرت وزارة الـصحة     ١٩٩٣في نهاية   ، و م في خمس حاالت   ١٩٨١اإليدز عام   مرض  

بينما تقدر منظمة الصحة العالمية     ،  مليوناً ١٥دز في العالم    العالمية عدد حاملي فيروس اإلي    

  مليـون  ٥أصـيب   ،  مليون مـصاب   ٢,٥م  ١٩٩٣م   العالم عا  أن عدد مرضى اإليدز في    

  لتقرير منظمة الصحة   وفقاً، و  مليون وفاة  ٣,١لغ عدد الوفيات    وب،  ٢٠٠٢شخص في عام    

 مليـون  ٣,٢ مليون بالغ و٣٨,٦ سالفيروم بلغ عدد حاملي ٢٠٠٢ نهاية عام    فيالعالمية و 

   )١٦(.م١٩٩١رة عن عام  المتوفإلحصائياتاعن %٥٠ يزيد عن وهذا يمثل ارتفاعاً، طفل
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وتأكيداً لـذلك فـإن     ه،   سرعة انتشار  تتضح خطورة هذا المرض بسبب     مما سبق 

وباء تفشى وانتـشر    ) اإليدز(ن مرض   بعض التقارير الصادرة عن األمم المتحدة ذكرت أ       

إذا كان إعالن األلفية والذي استهدف إيقاف انتـشار         ، و  حول العالم  عديدة لمناطق بسرعة

   )١٧(. لم يتحقق حتى ذلك الوقت٢٠١٥سنة ء في الحد من انتشاره بحلول والبد ،الوباء

  :المظهر المخادع لحامل فيروس اإليدز أو للمصاب باإليدز: خامساً

لقد تمت اإلشارة سابقاً إلى أن اإلنسان يمكن أن يكون حامالً للفيـروس المـسبب                 

  عليه ما يشير إلى اإلصابةلمرض اإليدز بعد أن انتقلت إليه العدوى بوسيلة ما وال يظهر 

   بالمرض لسنوات طويلة، وهذه المرحلة التي يظهر فيها المصاب سليماً تحمل خطورة

  كبيرة؛ ألن الناس سيتعاملون معه كما لو كان سليماً حقيقة من غير أن يحترزوا بإحدى

  )١٨(.ز وسائل االحتراز؛ مما يسهل انتقال العدوى إلى األصحاء، ومن ثم انتشار وباء اإليد

  :جعل جسم اإلنسان عرضة للغزو من الجراثيم المختلفة: سادساً 

  لقد علمنا أن فيروس اإليدز يعمل على تحطيم جهاز المناعة، والوسائل الدفاعية  

عند المصاب؛ وهذا بدوره يجعل جسم المصاب غير محصن وغير محمـي مـن غـزو                

   )١٩(.لتي ال نهاية لهاوهجوم الميكروبات والجراثيم المختلفة، فيصاب باألمراض ا

كما أن خطورة هذا المرض ال تقف عند هذا الحد بل قد يتـسبب المـرض فـي                  

ظهور األمراض التي ظن العلماء أنهم قضوا عليها أو هم في طريق إزالتهـا والقـضاء                

عليها، كالسل الرئوي، فإن تدمير جهاز المناعة عند اإلنسان يتغلب على جرثومة الـسل              

في بؤرة صغيرة، ويعطي الجسم مناعة من عـدوى جديـدة، إال أن             الرئوي، ويحاصرها   

تدمير فيروس اإليدز لجهاز المناعة عند المصاب يتيح الفرصة لجرثومة السل أن تنـشط              

من جديد ولكن هذه المرة دون توفر حماية للجسم؛ مما جعل من مرض السل وباًء خطيراً                

 ١٩٩٠ العالمية أنه حدث في عام       أقوى من السابق، فقد وردت تقارير عن منظمة الصحة        

      )٢٠(. ماليين٣ ماليين بالسل تُوفي منهم في ذلك العام ٨إصابة ما ال يقل عن 

  :اآلثار االجتماعية واالقتصادية التي يخلفها مرض اإليدز: سابعاًً

اإليدز هي خطورة كبيرة ال تقتصر على       مرض  إن الخطورة التي يشكلها       

 مـا ل  نتيجة القوى العاملة اإلنتاجية   األصحاء فقط، بل تمتد إلى    أرواح المصابين، أو تهديد     



١٠  

 ،يحدث من تمييز في الوظائف واالستبعاد االجتماعي لألشخاص المـصابين بـالفيروس           

 .  وتزايد حاالت عمالة األطفال،يدز الناتج عن وفيات اإلوارتفاع عدد األيتام

 فـي أكثـر      هم ةوذكرت أحدث اإلحصائيات أن المصابين بفيروس نقص المناع       

  . أي بين سن الخامسة عشرة والتاسعة واألربعين،سنوات العمر إنتاجية

ومع استمرار تزايد أعداد الحاملين لفيروس نقص المناعة المكتسبة يتوقع ارتفـاع      

 نتيجة النتقال العدوى بأشكال مختلفة      ؛ على مستوى العالم   عدد وفيات مرضى االيدز سنوياً    

  .في شتى أنحاء العالم

 من اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على ذلـك         ذرت بعض الدراسات  وح

 وخاصة مـن    ،حيث أشارت إلى أن وفيات االيدز تؤدى إلى انخفاض حجم العمالة المتاحة           

 وخبـرة  ن من يحل محل هؤالء يكونون أقل سـناً       ، وبالتالي فإ  هم في سن اإلنتاجية العالية    

 العمال المهرة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج األمر         ن النقص في  أ وبينت   ،فتقل اإلنتاجية 

   ومن ثم انخفاض الدخل الحكومي والمدخرات الخاصة،الذي يضعف المنافسة الدولية

     )٢١(. وكذلك ضعف الخدمات العامة

  :التكييف الشرعي لمرض األيدز: المطلب الثاني

  : التكييف الشرعي لمرض اإليدز يتمثل في أمرين هماإن  

 يعتبر مرض اإليدز مرض موت؛ فتترتب األحكام الشرعية على ما يـصدر مـن                هل .١

  المريض من تصرفات مضرة بالغير كالورثة؟

 هل يلحق مرض اإليدز بالعيوب التي ينفسخ بها عقد الزواج، مع ما يترتب على ذلـك   .٢

  من أحكام شرعية، وحقوق زوجية؟

  :حكم مرض اإليدز من جهة اعتباره مرض الموت: أوالً

يهلك فيه المـريض غالبـاً، أو هـو المـرض            هو المرض الذي     :مرض الموت 

   )٢٢(.المتصل بالموت

  مرضى المريض  علومما يترتب على مرض الموت من أحكام أن الشارع حجر
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مرض الموت  فإنه علـة      : "ي، فيقول السرخس  الورثة التي تضر بحقوق  الموت التصرفات   

     )٢٣(".د الموتللحجر عن التبرعات فيما هو حق الوارث بع

 ، ال يصح للتهمة   هلوارث مرض الموت  فيالمريض   إقرار ويشير ابن القيم إلى أن    

  أو بـالعين،   ال يقبل إقراره له بالدين    ، و ال يقبل أيضاً   وهبه إياه في صحته      قدراره أنه   إقو

  )٢٤(.بهال يملك اإلقرار ال يملك إنشاء عقد التبرع المذكور فكما أنه 

  دز فقد ذُكر أن أعراض هذا المرض ال تظهر على حامـلوبالنسبة لمرض اإلي  

  ، قد تصل إلى عشر سنـوات،)٢٥(الفيروس إال بعد سنوات عديدة من اكتساب العدوى

 وتكون حالة حامل الفيروس عادية، وتصرفاته طبيعية؛ ألنه يبدو سليماً صحيحاًً، ففي هذه             

   )٢٦(.ي حالة مرض الموتحكم على المريض بمرض اإليدز أنه في ال يمكن أنالحالة 

أما بالنسبة لمرض اإليدز في مراحله األخيرة فإنه يعتبـر مـرض مـوت؛ ألن               

استفحال المرض مع عدم وجود جهاز مناعة عند المريض، ومع عدم وجود عالج نـاجع               

فإنه يؤدي غالباً إلى الموت، ومما يؤكد ذلك ما نشرته منظمة الصحة العالميـة مـن أن                 

   )٢٧(.ى الموت، وليس لدى األطباء وال المعامل عالج له حتى اآلنمرض اإليدز يفضي إل

من خالل ما سبق يمكن اعتبار مرض اإليدز في مراحله المتقدمة مرض مـوت              

تجري عليه أحكام مرض الموت التي تحدث عنها فقهاؤنا األوائـل مـن تقييـد وإبطـال        

  .تصرفات المريض المضرة بحقوق الورثة

المراحل المتأخرة من العدوى التـي يـستفحل فيهـا           في: نعم: "يقول الجواهري 

مصحوبة بالخرف، وتقعده عـن ممارسـة        المرض وتصاحب المريض تغييرات سلوكية    

هذه المراحل يحكم على المريض بأن  الحياة اليومية، وتتصل هذه التغييرات بالموت، ففي

ه، وبهذا ينطبـق     أجل يستشعر بدنو  مرضه مرض الموت، حيث إنّه في هذه الحالة الشديدة        

  )٢٨(.بحقوق الديان والورثة  فتتقيد تصرفاته المضرةعليه عنوان مرض الموت

  : حكم إلحاق مرض اإليدز بالعيوب التي ينفسخ بها عقد الزواج: ثانياً

قبل الحكم على مرض اإليدز من حيث اعتباره من العيوب التي ينفسخ بها عقـد                 

  : الفقهاء في فسخ النكاح بسبب العيوب كما يأتيالزواج أم ال، البد من الوقوف على رأي
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  :حكم فسخ النكاح بسبب العيوب

اختلف الفقهاء في جواز طلب فسخ عقد النكاح بسبب عيب وجده أحد الزوجين في                

  :صاحبه على أقوال هي

 يحق طلب فسخ عقد النكاح بكل عيب مستحكم يمنع من النكـاح، أو يـضر                :القول األول 

  )٢٩(.حد الزوجين من صاحبه، وبه قال ابن القيمبالسليم، أو ينفر أ

  :واستدل ابن القيم إلى ما ذهب إليه بما يلي

    : التي لم تخص عيباً دون عيب منهافتاوى الصحابة والسلف  .١
أيما رجل نكح امرأة وبها     : " قال عمر بن الخطاب  أن   عن سعيد بن المسيب      _

  )٣٠(".رم على وليهاها غجنون أو جذام أو برص ومسها فله صداقها وذلك لزوج

عن ابن سيرين خاصم رجل إلى شريح فقال إن هؤالء قالوا لي إنـا نزوجـك                _ 

  )٣١(".إن كان دلس لك بعيب لم يجز" : بامرأة عمشاء فقال شريحفجاءونيبأحسن 

إن حصر العيوب التي ينفسخ بها عقد النكاح في عيبين أو أكثـر ال وجـه لـه،                   .٢

بر من أعظم المنفرات، والسكوت عنها من أقبح        خاصة وأن هناك عيوباً كثيرة تعت     

الغش والتدليس، وهو يتنافى مع اشتراط السالمة من العيوب؛ ألن العرف يقتضي            

  .ذلك، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

القياس على البيع، فإذا كان البيع ينفسخ بخيار العيب فمن باب أولى أن يكون ذلك                .٣

اح من الرحمة والمودة، والشروط في النكاح       في النكاح؛ لعدم حصول مقصود النك     

   )٣٢(.أولى من الشروط في البيع

يحق طلب فسخ عقد النكاح بسبب عيب يجده أحد الزوجين فـي صـاحبه،              : القول الثاني 

ولكن ليس كل عيب يصلح أن يكون سبباً لطلب الفسخ كالجب والعنة والجذام والبـرص،               

، ووافقهم الحنفية في ثبوت ذلك للزوجـة        )٣٥(نابلة، والح )٣٤(، والشافعية )٣٣(وبه قال المالكية  

  )٣٦(.فقط دون الزوج

  :واستدلوا لما قالوا بما يأتي  

 إن المقصود من النكاح هو الوطء، ووجود عيوب تمنعه كالجب وهو قطع جميع .١
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   الذكر، والعنة وهي العجز عن الوطء وقيل لين في الذكر، والرتق وهو انسداد محل

هو انسداد محل الجماع بعظم، أو تمنع لذة الـوطء كـالجنون            الجماع بلحم، والقرن و   

والجذام والبرص ال يحقق مقصود النكاح، أو يلحق ضرر بأحد الزوجين، والـضرر             

يجب رفعه؛ ولذلك يثبت حق طلب فسخ عقـد النكـاح بهـذه العيـوب لكـل مـن                   

  )٣٨(".ال ضرر وال ضرار : " ، وقد قال)٣٧(الزوجين

 )٣٩(".ذوم كما تفر من األسدفر من المج : "قال النبي  .٢

من المعلوم أن هذا األمر موجه إلى جميع األمة رجالها ونسائها، األزواج منهم وغير              

األزواج، فكيف يتحقق االمتثال لهذا األمر من الزوج وهو مطالب بالبقاء مع زوجـه،              

  .      فهذا يقتضي أن فسخ عقد النكاح بمثل هذا العيب

قد النكاح للزوجة دون الزوج؛ ألن الزوج يستطيع        أثبت الحنفية حق طلب فسخ ع      .٣

دفع الضرر عن نفسه بالطالق الذي ملكه اهللا إياه، أما الزوجة فال تملك الطـالق               

 )٤٠(.فيتعين إعطاؤها حق طلب التفريق لتدفع به الضرر عن نفسها

ال يحق طلب فسخ عقد النكاح بأي عيب من العيوب، حتى لو كـان هـذا    : ثالـث القول ال 

، ووافقهم الحنفية في أنه ال يحق للزوج فقط         )٤١( مانعاً من الوطء، وبه قال الظاهرية      العيب

  )٤٢(.طلب الفسخ دون الزوجة

واستدل الظاهرية لصحة قولهم بادعائهم أنه لم يرد دليل صحيح يصلح أن يكـون                

 لم يصح قط عن أحد الصحابة       : "حجة للتفريق بين الزوجين بالعيب، وقد قال ابن حزم        
  )٤٣(". وال معقول، وال أوجبه قياس، وال في رواية فاسدة، وال سنة،جاء قط في قرآنوال 

  وقبل أن نذكر الراجح من هذه األقوال البد من استعراض العيوب التي أثبت

  : الفقهاء فسخ عقد النكاح بها وهي كما يلي

  :العيوب التي ينفسخ بها عقد النكاح 

الجـب والعنـة،    : فسخ عقد النكاح هـي      يرى الحنفية أن العيوب التي يثبت بها        

وهو ما يكون بقطـع      والخصاء    وهو العجز عن الوطء بسبب السحر،      ويقاس عليها التأخذ  
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: والخنوثة؛ ألنها في معناها، وزاد محمد عيوباً أخرى ثالثة هـي          الخصيتين أو رضهما،    

   )٤٤(.الجنون والجذام والبرص

  :  العيوب لمعنيين هماوالمالحظ أن الحنفية أثبتوا فسخ النكاح بهذه  

  .امتناع الوطء للعيوب الجنسية، كما في الجب والعنة والتأخذ والخصاء والخنوثة .١

  )٤٥(.الضرر الحاصل من األمراض، كالجنون والجذام والبرص .٢

ووافق جمهور الفقهاء الحنفية في جملة العيوب التي ذكروها مع تفاوت فيمـا بيـنهم،             

  :وتقسيم العيوب عندهم كما يلي

  : العيوب الخاصة بالرجال.١

الجب، والخـصاء، واالعتـراض     : يرى المالكية أن العيوب الخاصة بالرجل هي        

   )٤٧(.، ووافقهم الشافعية والحنابلة في الجب والعنة)٤٦(وهو عيب بالذكر يمنع الوطء، والعنة

ويشار هنا أن ما ذكره المالكية من عيوب غير الجب والعنة ليست زيـادة عمـا                  

     )٤٨(.ء الشافعية والحنابلة بل هي عيوب في معنى العنةذكره فقها

  :العيوب الخاصة بالنساء. ٢

 وهـو لحـم      والقرن والعفل  الرتق: اعتبر المالكية أن العيوب الخاصة بالنساء هي        

 وهو اختالط مسلكي الذكر     واإلفضاءينبت في الفرج فيسده، وقيل رغوة تمنع لذة الوطء،          

، واعتبـر   )٤٩( وهو نتن الفـرج    والبخرسلكي الذكر والغائط،    والبول وأولى منه اختالط م    

 أما الحنابلة فاعتبروا القـرن      )٥٠(الشافعية القرن والرتق فقط هي العيوب الخاصة بالنساء،       

 وهو انخراق ما بين السبيلين،      )٥١(والرتق والعفل شيئاً واحداً، وزادوا عيباً آخر وهو الفتق        

    . يوقيل انخراق ما بين مخرج البول والمن

  :العيوب المشتركة بين الرجال والنساء. ٣

ـ  :هي  الرجال والنساء عند المالكية     فيها يشتركالتي  ن العيوب   إ ون والجـذام    الجن

، ووافقهم الشافعية والحنابلة في ثالثة من       )٥٢( وهي التغوط عند الجماع    والبرص والعذيطة 

   )٥٣(.الجنون والجذام والبرص: العيوب وهي
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  :ثبت فسخ النكاحالمعنى الذي ألجله 

إن المتتبع ألقوال العلماء وتبريراتهم في إثبات فسخ عقد النكاح بجملـة العيـوب              

التي ذكروها يجد أنها ال تخرج عن كونها مانعة من الوطء، أو حصول الضرر بها، يقول                

 ، فبعضها يتعذر الوطء معه وبعضها يمنـع االسـتمتاع المقـصود بالنكـاح            : " ابن مفلح 

   )٥٤(".عديه إلى النفس والنسلضها يخشى توبع

 من خالل ما سبق يمكن القول إن ما قال به ابن القيم من أنه يحق طلـب      :القول الـراجح  

فسخ عقد الزواج بكل عيب مستحكم يمنع من النكاح، أو يضر بالسليم رأي له وجاهتـه،                

ء بهـا   وهو ما نرجحه؛ لصحة اآلثار الواردة عن الصحابة، وألن العيوب التي أثبت الفقها            

فسخ عقد النكاح إنما كان لمعنى وجد فيها، فمتى وجد هذا المعنى في أي عيب أو في أي                  

  .مرض وجب أن يثبت معه الفسخ

  :موقف الشرع من اعتبار مرض اإليدز سبب في فسخ النكاح

إن الذي يستقري أحكام الشريعة يجد أنها جاءت لرعاية مصالح العباد، من تحقيق             

د واألضرار عنهم، والزواج من جملة هذه األحكام لـه مقاصـده            مصالحهم، ودفع المفاس  

وغاياته النبيلة، من قضاء شهوته بحصول الوطء فيعف نفسه، وحفظ النسل، وأن تـسود              

المودة والرحمة بين الزوجين، وعدم إضرار أحدهما باآلخر، فإذا لم يعد يحقـق الـزواج               

ن، إما بعدم استيفاء حقه مـن       مقاصده، وأصبح يشكل سبباً لحصول الضرر ألحد الزوجي       

الزواج، أو العدوى من مرض يسبب ضرر بالغ، فالمعتبر أن يعطى حق طلب فسخ عقـد           

النكاح لمن يريده من الزوجين إذا وجد في صاحبه عيباً يمنع الوطء، أو يلحق به ضـرر                 

بنقل المرض إليه، وهذا ينطبق على مرض اإليدز الذي يعتبر أعظم ضرراً، وأشد خطراً              

   )٥٥(".فر من المجذوم كما تفر من األسد : "قال النبي  ن البرص والجذام، وقدم

  كما أننا قد رجحنا القول الذي يثبت فسخ عقد النكاح بكل عيب مستحكم، يمنع 

  الوطء، أو يضر بالسليم؛ ألن قصر العيوب على تلك التي ذكرها علماؤنا األوائل أمر غير 

تي أثبت الفقهاء الفسخ بها لم يستندوا في ذلك إلى نـص            مسلم، فإن الكثير من األمراض ال     

شرعي، بل إلى معنى وجد في تلك العيوب واألمراض، وهـو امتنـاع الـوطء معهـا،                 

وحصول الضرر بها، بل إن كثيراً من هذه األمراض أمكن اليوم عالجها، وعليـه متـى                
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فإن مـرض   وجد هذا المعنى في أي عيب أو مرض وجب أن يثبت معه الفسخ، ومن ثم                

اإليدز يوجد فيه ذلك المعنى وهو حصول الضرر، خاصة وأنه لم يتوصل العلم إلى اليوم               

، )٥٦(إلى عالجه بعد، مع شدة خطورته، وانتقال العدوى به عن طريق االتصال الجنـسي             

  )٥٧(".ال ضرر وال ضرار : " وقد قال

إيجـاد  من خالل ما سبق نستطيع القول إن مرض اإليدز في ظل عجز العلم عن               

عالج ناجع يقي األصحاء، ويداوي المرضى فالبد من اعتباره من العيوب التي يثبت بها              

فسخ عقد النكاح، فيجوز للسليم من الزوجين طلب فسخ النكاح؛ حفاظاً على المقاصد التي              

جاءت الشريعة لرعايتها كحفظ النفس، وحفظ النسل، والذي يشكل مرض اإليدز مفـسدة             

  .لبالغ بهذه المقاصدعظيمة تلحق الضرر ا

ويشار هنا أن األشقر ذكر في بحثه ـ األحكام الشرعية المتعلقة بمرض اإليدزـ  

أن المشاركين في ندوة ـ رؤية إسالمية للمشاكل االجتماعية لمرض اإليدز ـ قد قـرروا    

أنه يجوز لكل واحد من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى اإليدز باعتبـار               

  )٥٨(.ز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية باالتصال الجنسيأن اإليد
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  المبحث الثالث

  حقوق الزوجين عند مرض اإليدز

  :حقوق السليم من الزوجين: المطلب األول

نتيجة لطبيعة مرض اإليدز الذي أصبح من األمراض األكثر خطراً فـي العـالم،              

لجنسي كان البد من الوقـوف علـى أهـم          ونتيجة ألن أكثر طرق العدوى هي االتصال ا       

حقوق السليم من الزوجين، وكيفية الحفاظ عليها؛ ألن هذه الحقوق أصبحت مهددة بـسبب              

  :هذا المرض، وإليك بيان ذلك وفق الفروع اآلتية

    :بمرض اإليدزشخص إصابة حكم إعالن الطبيب عن : الفرع األول

زوج خاصة عن إصابة صاحبه     مقتضى هذه المسألة معرفة حكم إعالن الطبيب لل         

  . بمرض اإليدز

من المعلوم أن الطبيب مؤتمن على أسرار مرضاه، وأنه ال يجوز أن يكشف أيـاً               

  .من هذه األسرار، وهذا ينطبق على المصاب بمرض اإليدز

من المعروف أن المريض بحاجة ألن يشعر بمؤازرة ذويه وأقاربـه لـه، ومـن               

لمصاب بمرض ما هم أول من يعـرف بمرضـه،          المعروف أيضاً أن أقرب الناس من ا      

  .خصوصاً في مجتمعاتنا اإلسالمية

 ولكن في حالة مرض اإليدز األمر يختلف، فإن الواقع االجتمـاعي قـد يـدفع               

المريض إلى إخفاء مرضه؛ ألن مرض اإليدز أصبح في أذهان غالبية النـاس مرتبطـاً               

ر من خالل نظرة النـاس إليـه        بالمعاشرة الجنسية المحرمة، فيعود على المريض بالضر      

ونفورهم منه، ووضعه موضع االتهام حتى من أقرب الناس إليه ولو بصورة غير معلنة،              

  .خاصة إذا ما علم بمرضه غير زوجه كاألقارب مثالً

وللوقوف على حكم الشرع في مسألة إعالن الطبيب عن إصابة شخص بمـرض             

  : همااإليدز يستلزم منا أن نوازن بين ضررين متعارضين
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إن إفشاء خبر اإلصابة بمرض اإليدز ينتقص من شخصية المريض، ويمتهن           . ١

كرامته عند الناس، ويصبح موضع تهمة، فيجتنبوه، وهذا يشكل ضرراً معنوياً بالغاً يلحق             

بالمريض، فيقتضي ذلك عدم اإلعالن عن إصابته بالمرض، وعليه فال يجـوز للطبيـب              

  .زاإلعالن عن إصابة شخص بمرض اإليد

إن مرض اإليدز مرض من أشد أمراض العصر خطورة، وانتقال العدوى به            . ٢

يعـرض   تحدث غالباً عن طريق المعاشرة الجنسية، وعدم اإلعالن عن اإلصابة بالمرض          

حياة السليم من الزوجين للخطر، إذ قد يوقعه في المرض المميت، وهذا ضرر بالغ  يجب                

ليم بمرض صاحبه؛ ليتخذ ما يحول دون انتقـال         رفعه، فيقتضي األمر أن يعلم الزوج الس      

  .  المرض إليه، وعليه فيجب على الطبيب اإلعالن عن إصابة شخص بمرض اإليدز

من خالل ما سبق نجد أنفسنا أمام ضررين متعارضين، ودفـع أحـدهما يجلـب                 

اآلخر، وقواعد الشرع تقتضي ارتكاب الضرر األخف دفعاً للضرر األعظم، فقد جاء فـي         

إذا تعارض مفـسدتان روعـي أعظمهمـا ضـرراً بارتكـاب            : " األشباه والنظائر  كتاب

، وال يخفى على ذي لب أن الضرر الذي قد يلحق بالسليم من الزوجين بوقوعه               )٥٩("أخفهما

في المرض المميت أشد وأعظم من الضرر الذي قد يلحق بالمصاب اجتماعياً، بل إن ذلك               

  .من إصابته بالمرض نفسهالضرر لو لحق به لن يكون أكثر ضرراً 

وبالنظر إلى مقاصد الشريعة نرى أن حفظ النفس من الكليات الخمس التي يجـب                

فقد اتفقت األمة بل سائر الملـل علـى أن الـشريعة وضـعت              : "حفظها، يقول الشاطبي  

  )٦٠(".الدين والنفس والنسل والمال والعقل: للمحافظة على الضرورات الخمس وهي

لمسألة وجوانبها يمكن القول بأنه يجـب علـى الطبيـب           بعد استعراض صورة ا     

اإلعالن للزوج عن إصابة صاحبه بمرض اإليدز؛ ألن حفظ النفس واجب شـرعاً، مـع               

ضرورة األخذ بعين االعتبار واقع العائلة الديني والثقافي واالجتماعي، فيعلمهم بصورة ال            

  .تخدش كرامة المصاب، وال تعرضه للتهمة

وإن آمنا بأن الطبيب هو حافظ سر المريض الذي يراجعه، إال           : "يقول الجواهري   

 وغير قابلة للتغيير، بل يمكن أن يقيد بعدم كون كتمان           ،مطلقة أن ذلك األمر ليس بصورة    

اإلضرار باآلخرين، ذلك اإلضرار الذي يوصل إلى الموت، أمـا           إلىسر المريض يؤدي    



١٩  

 حد الموت فال يجـب كتمـان سـر          ىإلضرر بالزوجة يصل      كان الكتمان يؤدي إلى    إذا

   )٦١(".المريض

ويمكن تصوير إعالن المرض للزوجة مع حفظ كرامة المصاب،          : "ويقول أيضاً 

 بأن المرض ال يدل على ارتكاب المريض فاحشة:  بتصريح من الطبيباإلعالنيقرن  نأب

ـ وفجوراً، أو يؤكد الطبيب أن االنتقال قد حصل عن طريق نقل الدم أو اسـتعمال                 ر اإلب

   )٦٢(. االنتقاص من شخصية المريضإلى مؤدياً اإلعالنالملوثة، بحيث ال يكون 

  : المعاشرة الزوجية عند مرض اإليدزكمح: الفرع الثاني

إن المعاشرة الزوجية ال مانع منها إذا ما كان كل من الزوجين مـصاباً بمـرض                  

لكن األمر مختلف لو كـان      اإليدز؛ إذ لن يلحق أحدهما باآلخر ضرراً أكثر مما هو فيه، و           

أحدهما مصاباً بالمرض، واآلخر سليماً، فقد يطلب السليم  منهما الفرقة، وحكم ذلك يجيب              

عليه الفرع الثالث من هذا المبحث، أما إذا وافق السليم على بقاء الزوجيـة قائمـة، فـإن            

  :ليم له حاالنالمعاشرة الزوجية حينئٍذ تشكل الطريق الرئيسي النتقال العدوى، والزوج الس

  : أن يرضى بالمعاشرة الزوجية. ١

وفي هذه الحالة أشار بعض العلماء إلى أنه البد من االحتياط باسـتعمال العـازل               

     )٦٣(.الذكري الذي يقلل من احتماالت العدوى

واألطباء ينصحون في حال المواقعة اسـتعمال الـزوج للعـازل           : " يقول األشقر   

استعماله يخفف من إصابة الصحيح بـالمرض، ولكنـه ال          ، وال شك أن     )الكبوت(الذكري

يمنعه، فكثير من الرجال ال يستعملون العازل الذكري استعماالً صحيحاً، وقد يكون العازل             

مثقوباً، وقد يثقب حال المعاشرة الجنسية، وحين ذلك يقع البالء، ويندم من كـان معـافى،      

     )٦٤(.والت ساعة مندم

 االحتمال قائماً حتى وإن قلـت نـسبته فـإن الخطـر             ويري الباحث أنه مع بقاء    

والضرر ال يزال معتبراً، خاصة إذا ما علمنا أن العازل الذكري يقلل من اإلصابة، ولكن               

  ال يمنعها، بل إن العازل من الممكن أن يكون مثقوباً، أو يثقب حال المعاشرة، فيقوى

  . الزوجية احتمال انتقال العدوى، وهذا كاٍف في تحريم المعاشرة
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ويمكن القول بأن اهللا تعالى قد منع وطء المرأة حال حيضها؛ لما قد يترتب علـى                  

 يسألونك عن المحيض قل هـو أذى        : ذلك من أذي قد يصيب أحد الزوجين، يقول تعالى        

، ولم يقل أحد من المتقـدمين       )٦٥(فاعتزلوا النساء في المحيض وال تقربوهن حتى يطهرن       

ز استعمال العازل الذكري عند المعاشرة الزوجية حال الحيض، مع          أو من المتأخرين بجوا   

أن الضرر المتصور في حالة مرض اإليدز أعظم مما هو في حالة الحيض، فـاألولى أن                

يقال بمنع المعاشرة الزوجية في حالة مرض اإليدز، وال يقبل رضـا الـسليم بمعاشـرة                

 وال  : إلى التهلكة وقد قال اهللا تعالى      صاحبه المصاب وإال كان آثماً، وممن يلقون بأنفسهم       

   )٦٦(.تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

  : أال يرضى بالمعاشرة الزوجية. ٢

يمكن للسليم من الزوجين أن يرضى ببقاء الزوجية قائمة، ولكنه يرفض المعاشرة            

ن الزوجية، وهذا يجب أن يعتبر حقاً ثابتاً له؛ ألنه إنما يمارس دفع الضرر عن نفسه، وأل               

انتقال المرض إليه ضرر بالغ، وال يعد ذلك نشوزاً من الزوجة أو ظلمـاً مـن الـزوج،                  

خاصة وأن السليم منهما قد وافق على بقاء الزوجية قائمة، مع ما يتضمن ذلك من االلتزام                

بالعديد من الحقوق تجاه الزوج المريض، والتنازل عن حق المعاشرة الزوجية، وعليه  فال              

  . الزوجين إجبار صاحبه على المعاشرة الزوجيةيملك المريض من

أوصت بأنه  " رؤية إسالمية للمشاكل االجتماعية لمرض اإليدز     "ويذكر هنا أن ندوة     

يجوز للزوج السليم االمتناع عن المعاشرة الزوجية؛ ألن االتصال الجنسي هـو الطريـق              

      )٦٧(.الرئيسي لنقل العدوى

  :زوجين في طلب الفرقةحكم حق السليم من ال: الفرع الثالث

قد يكون الرجل أو المرأة هو السليم من الزوجين، وقد يطلب السليم منهما مفارقة                

  :  صاحبه المصاب، فهل يجاب إلى ذلك أم ال؟ الجواب يأتي على النحو اآلتي

  :طلب الزوج الفرقة إذا كانت الزوجة مصابة بمرض اإليدز: أوالً

زوجته بمرض اإليدز، ولم يكن قد دخل بها، سواء         إذا كان الزوج ال يعلم بإصابة         

كانت اإلصابة بالمرض قد حدثت قبل العقد أو بعده وقبل الدخول، فحينئٍذ يثبت لـه حـق                 
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فسخ عقد النكاح؛ بناًء على اعتبار مرض اإليدز من العيوب التي يثبت بهـا فـسخ عقـد                  

  . النكاح، ويرجع بالمهر على الزوجة

جته بالمرض بعد أن دخل بها، وكانت مـصابة قبـل           وإذا علم الزوج بإصابة زو    

  .   الزواج، فحق فسخ النكاح ثابت له، والمهر للزوجة، ويرجع بالمهر على من غره

وقد اتفق الجمهور على أن الزوجة ال تستحق شيئاً إذا كانت الفرقة قبل الـدخول،                 

    )٦٨(.لى من غرهوإذا كانت الفرقة بعد الدخول فالمهر للزوجة، ويرجع الزوج بالمهر ع

  : كان الزوج مصاباً بمرض االيدزإذاالفرقة المرأة طلب : ثانياً

إذا كانت الزوجة ال تعلم بإصابة زوجها بمرض اإليدز، ولم يكن قد دخـل بهـا،                  

سواء كانت اإلصابة بالمرض قد حدثت قبل العقد أو بعد العقد وقبل الدخول، فحينئٍذ يثبت               

ستحق شيئاً من المهر على رأي جمهـور العلمـاء غيـر            لها حق فسخ عقد النكاح، وال ت      

، أما على رأي الحنفية فإن الزوج المصاب يلزمه أن يدفع لزوجتـه الـسليمة               )٦٩(الحنفية

     )٧٠(.نصف المهر المسمى، أو المتعة إذا لم يسم المهر

وإذا علمت الزوجة بإصابة زوجها بمرض اإليدز بعد أن دخل بها، وأنـه كـان               

   الزواج، أو حدثت اإلصابة بعد الدخول، فيثبت لها حق فسخ عقد النكاح،مصاباً به قبل

  )٧١(.ويثبت لها المهر كامالً، وهذا في الجملة موضع اتفاق بين فقهاء المذاهب األربعة

  : فيروس االيدزحامل حكم زواج: الفرع الرابع

يرى بعض العلماء ضرورة إجراء فحص اإليدز قبل عقد الزواج، بسبب خطورة              

 وضـياع  ،نتائج قد تؤدي إلى خراب البيـوت  ذا المرض، وما يمكن أن يترتب عليه من         ه

   )٧٢(. النتقال العدوى من أحد الزوجين إلى اآلخر، والى األوالد، ومنعاًًوتشريد األوالد

وعليه يمكن القول إنه إذا تقدم رجل يحمل فيروس اإليدز للزواج من امرأة تحمل              

نع مثل ذلك العقد؛ إذ ال يمكن أن يلحق بهما ضرر أكبر مما             الفيروس مثله فليس ثمة ما يم     

أصابهما، ولكن يجب التنبيه إلى عدم سعيهما لإلنجاب نظراً لخطورة انتقال العدوى إلـى              

الحمل، مع وجود إمكانية موتهما، مما يسبب موت األوالد إذا انتقلت إلـيهم العـدوى، أو                

  .بوين نتيجة لمرض اإليدزتشردهم وضياعهم بموت األ
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أما إذا تقدم رجل للزواج من امرأة وكان أحدهما حامالً لفيروس اإليـدز ويعلـم               

اآلخر بذلك فأرى أن مثل هذا العقد ينبغي إبطاله؛ ألن الطرف السليم الذي يوافـق علـى                 

الزواج بمن هو مصاب بمرض اإليدز يتصور عدم أهليته إلجراء عقد الزواج هذا؛ ألنـه               

  .ضرر فيمنع من إجرائهعقد 

 هو المعاشرة الجنسية    حامل الفيروس  طرفن غرض ال  اكأنه إذا   وهناك من ذكر    

بذلك وحصلت الموافقة، فال دليل علـى        ، وأخبر اآلخر   الذكري العازلاستعمال  فقط، مع   

 واإلضرار بها رغم وجود احتمال ،في التهلكة تحريم هذا الزواج، لعدم تحقق إيقاع النفس

  )٧٣(. بالعدوىضئيل جداً

ويدفع ما سبق بأن الحكم ال يتوقف على تحقق الضرر والتهلكة، ولكن على وجود                

احتمال قوي لحصول الضرر، وهذا االحتمال قائم؛ ألن المعاشرة الجنسية هـي الطريـق              

الرئيسي النتقال العدوى ونسبة حاالت العدوى باإليدز عن طريق االتصاالت الجنسية قـد             

   )٧٤(.ت العدوىمن حاال% ٩٠تشكل 

  :العدوى حكم تعمد نقل: الخامس الفرع

من الممكن أن يلجأ بعض المصابين بمرض اإليدز بتعمـد نقـل المـرض إلـى                  

األصحاء، بدافع االنتقام من المجتمع؛ نتيجة للحالة العصبية التي تعتريهم بـسبب نظـرة              

  .المجتمع إليهم، أو بسبب حالة اليأس التي يصلون إليها

طرق تعمد نقل المرض، إما بحقن األصحاء بـدماء ملوثـة بفيـروس             وقد تتعدد     

  .اإليدز، أو بالتغرير باألطفال والفتيات الصغيرات، أو بغير ذلك من الوسائل

وأولئك الذين يتعمدون نقل المرض إلى غيرهم مـن األصـحاء حاقـدون علـى                 

 إلـى المـوت     المجتمع، ويحبون أن يشيع فيه الفساد، وفعلهم هذه الجريمة التي توصـل           

وخراب البيوت وتشريد األوالد الشك أنها من باب اإلفساد في األرض، تـستحق عقوبـة               

إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون       :دنيوية تناسبها وتتمثل في قول اهللا تعالى      

في األرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفـوا مـن                  

ويقف : "، ويقول األشقر  )٧٥(لك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم         األرض ذ 
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في قمة اإلفساد اليوم نشر هذا المرض الفتاك مرض اإليدز، فهو اليوم الطاعون األعظم،              

             )٧٦(".واآلفة الكبرى، فمن قام على نشره فإنه يقف على قمة هرم المفسدين

الندوة التي عقدتها المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية       ويذكر هنا أن األشقر نقل عن         

الكويتية الخاصة بمرض اإليدز أنها أوصت باعتبار من يقصد إشاعة مرض اإليدز فـي              

المجتمع ففعله يعد من باب الحرابة، ويستوجب إحدى العقوبات الواردة في آية الحرابة بما              

  . يتناسب مع فعله وأثره على المجتمع

نقل العدوى لشخص بعينه وكانت الطريقة المستعملة تنتقل العدوى         وإن من يقصد    

بها غالباً، وأدى فعله إلى انتقال العدوى وقتل المنقول إليه، كانت الجريمـة قتـل عمـد                 

تستوجب القصاص، وإذا انتقلت العدوى ولم يمت المنقول إليـه، أو لـم تنتقـل العـدوى                 

   )٧٧(.ر واألثر الحادثفالعقوبة هنا تعزيرية بما يتناسب مع الضر

  :حقوق المصاب بمرض اإليدز: المطلب الثاني

إن حقوق المصاب بمرض اإليدز يمكن أن تهدر وتنتهك بسبب النظرة االجتماعية            

السلبية للمصاب، وبسبب الخوف من العدوى، فكان البد من الوقوف علـى حقوقـه دون               

  : تعريض األصحاء لخطر العدوى، وجاء بيان ذلك كما يلي

  : بااليدزريض حكم عزل الم:لفرع األولا

إن المراد بالعزل هو منع المريض من أن يكـون مـصدر عـدوى، وبالنـسبة                  

للمريض بمرض اإليدز فقد تمت اإلشارة سابقاً إلى أن العدوى تنتقل بشكل رئيسي عـن                

كالتلقيح الصناعي والحقن باإلبر الملوثـة      (طريق االتصال الجنسي، أو عن طريق الحقن        

، أو عن طريق األم للجنين والرضيع، ومن ثم ينبغي أخـذ            )ل الدم الملوث أو مشتقاته    ونق

  .االحتياطات الالزمة بتجنب الوسائل التي ثبت أنه ينتشر بها

فالبد إذن من تجنب االتصال الجنسي بالمصاب بمرض اإليدز، وعند نقـل الـدم                

ن الكائنـات المعديـة وخاصـة       لمن يحتاجه البد من التأكد من نقاء الدم المنقول وخلوه م          

فيروس اإليدز، كما أنه من الضروري عدم استعمال األدوات الشخصية للغير والتي يمكن             
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أن تنتقل العدوى بها، كأمواس الحالقة وفرشاة األسنان، والبد من تعقيم األدوات الطبيـة              

  .حدةالتي يمكن أن تتلوث بدم المصابين بمرض اإليدز، وجعل استعمال الحقن لمرة وا

أما بشأن المصافحة، والمخالطة العارضة أو االتصاالت الشخصية فـي محـيط              

األسرة أو العمل أو المدرسة أو المجتمع فلم يثبت انتقال فيروس اإليدز بها، كما ال تنتقـل               

العدوى عن طريق السعال أو العطاس، أو عن طريـق الوسـائل المـشتركة كحمامـات             

 .لمستعملة، وأجهزة الهاتف، وآنية الطعام والشرابالسباحة، والمراحيض، والمالبس ا

من خالل ما سبق يمكن القول بعدم عزل المصابين بمرض اإليدز عن محـيطهم                

  .الذي يعيشون فيه مادام قد تم اتخاذ التدابير واإلجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى

 ينقـل إليـه     إال أنه ولمصلحة المصاب باإليدز قد يكون العزل حماية له مـن أن              

اآلخرون أمراضاً أخرى غير تلك التي يعانيها، خاصة وأنه ال قدرة لجهازه المناعي فـي               

  .الدفاع ضد الجراثيم المهاجمة؛ نتيجة النهيار جهاز المناعة بسبب مرض اإليدز

  :حق المصاب بمرض اإليدز بالرعاية :انيالفرع الث

  :الرعاية الطبية: أوالً
ـ رضه الرعاية الصحية الكاملة، و    المريض أياً كان م   من حق      ـ  الم ريض صاب بم

أن يحـصل   ال يختلف في ذلك عن غيره من المصابين بأمراض أخرى، فمن حقه             اإليدز  

 ويجب توعيته بكيفية الحفـاظ علـى        ، الذي تتطلبه حالته الصحية    ضروريعلى العالج ال  

 ييـز أو   تعريض المرضـى للتم    يجوزوال    مزيد من التدهور،   حتى ال يحصل  ثابتة  حالته  

  )٧٨(.طريقة إصابته بالعدوىت  مهما كاناإلهمال

ويجب على الدولة أن تدعم عالج المصابين باإليدز، وأن تجعل الحصول علـى               

الدواء حتى وإن كان دوره هو تأخير المرض في مقدور الجميع، وأن تخصص ميزانيات              

   .  كافية لمعالجة ومكافحة اإليدز والوقاية منه

  :جتماعيةالرعاية اال: ثانياً
  كأي مريض يحتاج إلى التواصل الـدائم مـن خـالل   إن المريض باإليدز حاله

 ومشاركته في أي أعمال يحتـاج إلـى         ،منه زيارته، ومعايشته، والخروج معه دون نفور       
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المجتمع للتغلب على الحالة التي يعيـشها،         خفيف عنه، وإشعاره بأنه جزء من       القيام بها للت  

 باإليدز ال يلغـي إنـسانيته،       ختالط ال ينقل العدوى، وكونه مصاباً     خاصة وأن مثل هذا اال    

بد من عدم حرمانه من حقوقه األساسية مثل الغـذاء والمـأوى وعـدم طـرده مـن                  فال

    )٧٩(.وظيفته

  :الرعاية النفسية: ثالثاً
إن الكثير من الناس قد ربطوا بين اإليدز وبـين الـشذوذ الجنـسي والعالقـات                  

ك على نظرة الناس لمرضى اإليدز بنوع مـن االزدراء واالحتقـار            المحرمة؛ فينعكس ذل  

والنفور، فيصبح المريض منبوذاً، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى مؤازرة األسرة والمجتمع             

على األقل معنوياً، مع العلم أن المصاب بمرض اإليدز قد يكون بريئاً مما علق في أذهان                

االنزواء واالنطواء على الـنفس، وربمـا ينقـل         الناس بشأن مرضه؛ وهذا قد يدفعه إلى        

  . العدوى إلى غيره حباً في االنتقام من المحيط الذي نبذه ولم يرحمه

منبوذون من    وعدم النظر إليهم على أنهم، رعاية المصابين باإليدزفال بد إذن من

تخفيف العبء عنهم وتوعيتهم، وعدم إشـعارهم        و ، كونهم يحملون هذا المرض    ،المجتمع

  .بالذنب، أو أن ما أصابهم هو عقوبة إلهية

  :الرعاية الدينية: رابعاً
إن المصابين باإليدز خاصة في حاالت تفاقم المرض تعتـريهم أحـوال نفـسية                

عصيبة، هي انعكاس لحالة القنوط واليأس، واأللم النفسي المصاحب بالحسرة، عند معرفة            

عنهم األهل واألصحاب؛ خوفاً مـن      أنهم سيموتون، وتتضاعف هذه الحسرة عندما يتخلى        

العدوى، أو خزياً من إظهار صلة القرابة؛ مما يوصله إلى االكتئاب الـشديد، والـشعور               

   )٨٠(.بالضياع والذنب، واحتقار الذات، وفقدان األمل، وكثرة الخواطر االنتحارية

كل ذلك يؤكد مدى الحاجة إلى الرعاية الدينية التي ترمي إلى زرع األمل ونفـى                 

حالة القنوط واليأس، وغرس اإليمان بحقيقة االبتالء، وأجر الصبر عليه، ودفع المـريض             

  .باإليدز إلى استقبال ذلك بالرضا، ودوام التوبة؛ حتى ال يقع في مصائد الشيطان

والرعاية بجوانبها المختلفة التي يحتاجها المصاب باإليدز يستطيع المستـشفى أو             

مصاب باإليدز من خالل أطقم طبية ذات خبرة متميزة، مدركة        الدائرة الصحية أن يقدمها لل    

لحقيقة المرض وآثاره النفسية، ومن خالل دورات تُعقد لذوي المصاب لبيان كيفية التعامل             
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معه دون امتهان كرامته، أو خدش مشاعره، ومن خالل جلسات إيمانية لغـرس معـاني               

  .     الصبر، والتسليم لقضاء اهللا والرضا به

  : الرعاية الجنسية: خامساً

قلنا سابقاً إذا كان الزوجان كالهما مصاب بمرض اإليدز فال مانع من المعاشـرة                

الجنسية بينهما؛ إذ لن يلحق أحدهما باآلخر ضرراً أكثر مما هو فيه، أما إذا كان أحـدهما                 

المنـع  سليماً واآلخر مصاباً فقد تم بيان الحكم في حالة الرضا ببقاء الزوجية قائمة، وهو               

سواء رضي السليم منهما بالمعاشرة الزوجية أو لم يرض، وسواء استعمل العازل الذكري             

  .  أو لم يستعمل، وقلنا إن المريض منهما ال يملك أن يجبر صاحبه السليم عليها
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  المبحث الرابع

  عند مرض اإليدزجنين الحقوق 

  :وى اإليدزحكم إجهاض األم المصابة بعد: المطلب األول

من الواجب أن تتحاشى المرأة المصابة باإليدز الحمل واإلنجاب، وذلك باتخاذ كل              

االحتياطات الالزمة التي تحول دون حصول الحمل؛ ألن الدراسات أفادت أن العدوى من             

األم المصابة قد تنتقل إلى الجنين أثناء الحمل أو أثناء الوالدة، وأن نسبة انتقـال العـدوى               

    )٨١(%.٣٠، أما أثناء الوالدة فقد تصل النسبة إلى %١٠لحمل قد تصل إلى أثناء ا

وإذا حصل الحمل بالرغم من كل االحتياطات التي تم اتخاذها، فإن الفقهاء اتفقـوا                

 ، وقد قضى رسـول اهللا       )٨٢(على تحريم تعمد اإلجهاض بعد إن استبان شيء من خلقه         
أن امرأتين   : "، فعن أبي هريرة     )بد أو أمة  ع(بالعقوبة على الجاني بقتل الجنين بغرة       

 بغـرة عبـد أو         فقضى فيه النبي   ، فطرحت جنينها  ،من هذيل رمت إحداهما األخرى    

 أما قبل أن يستبين خلقه فقد اختلفوا في حكمه، فقال الحنفية والشافعية والحنابلة ال               )٨٣(".أمة

ب الدية وهي الغرة وإن لم يستبن       ، وقال المالكية والظاهرية بوجو    )٨٤(إثم إن لم يستبن خلقه    

  .)٨٥(خلقه كأن علم بأنه حمل وإن كان مضغة أو علقة

ويشير األشقر إلى أنه قد تمت مناقشة مثل هذه الموضوعات في أكثر من نـدوة                 

طبية فقهية عقدتها المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في الكويت، وصدرت عنها توصـيات            

  :ي ضوء آخر ما توصل إليه العلم منهاعديدة تتناول أحكام اإلجهاض ف

أن الجنين حي من بداية إخصاب البويضة بالحيوان المنوي، وتصبح البويضة الملقحة هي             

الحقيبة الوراثية للكائن الفرد المتميز عن كل كائن آخر، وهي تتطور لتصل إلى الجنـين               

  )٨٦(.بمرض اإليدزالنامي، وأنه ال يجوز العدوان على الجنين حتى لو كانت األم مصابة 

والبد من اإلشارة إلى أن بعض من شاركوا في الندوة الطبية التي عقدتها المنظمة                

اإلسالمية للعلوم الطبية في الكويت يرى جواز إسقاط الجنين قبل األربعين يوماً، وخاصة             

  .)٨٧(عند وجود أعذار تقتضي ذلك
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م جـواز إسـقاط     ويرى الباحث في حالة إصابة األم الحامل بمرض اإليدز عـد            

الحمل؛ ألن ما يمكن أن يشكله الجنين من ضرر لن يزيد الضرر الواقع على األم جـراء                 

  . إصابتها باإليدز

أما بالنسبة للخوف من أن تنتقل العدوى للجنين فأرى عدم جواز االعتـداء علـى          

حياته مهما كانت درجة الخوف من انتقال العدوى؛ فألن يموت بسبب مرض اإليدز أولى              

ن أن يعتدى عليه باسم الشرع والطب، خاصة وأن النتيجة واحدة، هذا إن قدرنا والدتـه                م

مصاباً بمرض اإليدز، فكيف لو ولد سليماً، فالشك أن القول بعدم إسقاط الجنين في هـذه                

  .     الحالة هو الذي ينبغي أن يصار إليه

  : وإرضاعهلسليمحضانة األم المصابة باإليدز لوليدها احكم : المطلب الثاني

يمكن لألم المصابة باإليدز أن تلد طفالً انتقلت إليه عـدوى اإليـدز، أو ولدتـه                  

  :سليماً،فهل يجوز لها حضانته وإرضاعه؟ والجواب على ذلك يأتي على النحو اآلتي

  :حكم حضانة األم المصابة لوليدها السليم: أوالً

صاباً بمرض اإليدز فال مـانع      إذا ولدت األم المصابة بمرض اإليدز طفالً وكان م          

من إرضاعه وحضانته؛ ألنه لن يصيبه ضرر أكثر مما أصابه، ولن يخشى مـن انتقـال                

  .العدوى لوقوع اإلصابة بالمرض أصالً

أما إذا كان الطفل سليماً فليس هناك ما يمنع حضانة األم المصابة بالمرض لطفلها              

  .ايشة العادية لم يثبت انتقال العدوى بهاالسليم؛ ألن المخالطة واالتصاالت الشخصية والمع

لمعطيات الطبية الحاضرة تدل علـى      لما كانت ا  : "  تقول الدكتورة فاطمة نصيف   

نه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة األم المصابة بعدوى اإليدز لوليدها السليم شأنها في               أ

  )٨٨(.م بحضانته من أن تقوم األع شرعاًذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، وال مان

من خالل ما تقدم يمكن القول إن األم المصابة بمرض اإليدز إذا كان المرض ال               

يشكل عائقاً حقيقياً على حضانتها لطفلها السليم، وإذا لم تكن بحاجة لمن يقوم برعايتهـا،               

فال تمنع شرعاً من حضانته، أما إذا انشغلت بمرضها واحتاجت لمـن يقـوم برعايتهـا،                

من المعلوم أن   : "  يدفع الطفل السليم إلى أمه المصابة لحضانته، يقول األشقر         فالواجب أال 
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المصاب بهذا البالء في مراحله األخيرة يشغله بالؤه عن نفسه، فيحتاج إلـى مـن يقـوم                 

   )٨٩(.برعايته، فكيف ترعى األم المريضة باإليدز وليدها وهي محتاجة لمن يرعاها

   :وليدها السليمحكم إرضاع األم المصابة ل: ثانياً

عبر لبن  إن بعض الدراسات الطبية تشير إلى أن نسبة انتقال عدوى مرض اإليدز             

المصابة اإلرضاع الخالص من الثدي، كمـا         األم مارسإذا لم ت  % ١٤قد تصل إلى    الثدي  

وس ينتقل بمعدل أقل من ذلك بكثير، وقد ال ينتقل على    وتشير األبحاث األولية إلى أن الفير     

     )٩٠(.لثدي وحدهذا مارست األم اإلرضاع الخالص من ا إاإلطالق

وعليه يمكن القول إن طفل األم المصابة بمرض اإليدز إذا كـان مـصاباً أيـضاً           

بمرض اإليدز فال مانع من إرضاعه وحضانته؛ ألنه لن يصيبه ضرر أكثر مما أصـابه،               

  .ولن يخشى من انتقال العدوى إليه إلصابته بالمرض أصالً

ل الذي يولد سليماً فاألولى أال ترضعه أمه المصابة؛ الحتمـال تعرضـه             أما الطف 

لإلصابة بالمرض أثناء الرضاعة، وهذا إذا توفرت بدائل أخرى يمكن االستعاضة بها عن             

  .لبن األم، كوجود مرضعة أخرى أو ألبان صناعية

من أمه المـصابة بعـدوى      ؛ ولما كان احتمال عدوى الطفل السليم     : تقول نصيف 

    )٩١(.حوط عدم إرضاعهن األإ ف كان ذلك قليالًإن ووارداًيدز أثناء الرضاعة اإل

وعند انعدام البدائل يتعين على أمه المصابة أن ترضعه؛ ألن احتمـاالت موتـه              

فيهـا  ال تتوفر   بمرض اإليدز ال تزيد عن احتماالت وفاته بسبب الرضاعة الصناعية التي            

  .شهور٦ح األم بإرضاعه من الثدي إلى أن يصل عمره وتُنص ،العناية الطبيةال ، والنظافة

بأن جاء في مقال على الشبكة العنكبوتية أن وكاالت منظمة األمم المتحدة توصي             

 من   ما يكفي  توفيرلألسرة ل  المالية   المقدرة إذا توفرت    يتم استبدال لبن األم باللبن الصناعي     

موارد كافية مـن الميـاه النقيـة،        شهور، وأن يكون لدى األسرة       ٦ عن   اللبن لمدة ال تقل   

  . ن الصناعي بطريقة صحيةعداد اللبإل، واألوعية النظيفة، وكذلك المهارة

لطفـل   ثم إرضـاعه ل    ،عصر لبن الثدي وغليه   كأخرى  يشير المقال إلى خيارات     و

  توفرإذا لم يليست مريضة وال تحمل فيروس اإليدز، واالستعانة بأم مرضعة بالملعقة، أو 

  )٩٢(. شهور٦لثدي بصورة خالصة حتى عمر ل االستمرار في اإلرضاع من ا فاألفضذلك
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  الخاتمة

  : يليدراسة، وذلك كماهذه الخالل الباحث يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها 

يسببه فيروس يدمر الجهاز المناعي في جسم اإلنـسان فيجعلـه           اإليدز مرض    مرض   .١

  انيةعرضة لألمراض القاتلة واألورام السرط

الوسائل الرئيسية النتقال عدوى اإليدز تتمثل في االتصاالت الجنسية، والحقن الملوثة،            .٢

  .  وعبر األم المصابة لوليدها أو رضيعها

مرض اإليدز في مراحله المتقدمة يعتبر مرض موت؛ ألن استفحال المرض مع عـدم    .٣

  . إلى الموتوجود جهاز مناعة، ومع عدم وجود عالج ناجع فإنه يؤدي غالباً

 مرض اإليدز في ظل عجز العلم عن إيجاد عالج ناجع يقـي األصـحاء، ويـداوي                 .٤

  .المرضى فالبد من اعتباره من العيوب التي يثبت بها فسخ عقد النكاح

يجب على الطبيب اإلعالن للزوج عن إصابة صاحبه بمرض اإليدز، مع مراعاة واقع              .٥

  . بصورة ال تخدش كرامته، وال تعرضه للتهمةالعائلة الثقافي واالجتماعي، فيعلمهم

 يجب منع المعاشرة الزوجية عند وجود إصابة أحد الزوجين بمرض اإليـدز؛ لبقـاء               .٦

  . حتى وإن قلت نسبته فإن الخطر والضرر ال يزال معتبراً،االحتمال قائماً

 يمكن للسليم من الزوجين أن يرضى ببقاء الزوجية قائمـة، ومـن حقـه أن يـرفض                .٧

  .لمعاشرة الزوجية؛ ألنه إنما يمارس دفع الضرر عن نفسها

 بمرض اإليدز قبل أو بعد أن دخل بهـا، فحـق            صاحبه بإصابة   ينالزوجأحد  إذا علم    .٨

  .فسخ النكاح ثابت له

 بطالن عقد الزواج إذا كان أحد الزوجين حامالً لفيروس اإليدز ويعلم اآلخـر بـذلك؛                .٩

  .ألنه عقد ضرر فيمنع من إجرائه

 إن الذين يتعمدون نقل المرض إلى غيرهم يعد فعلهم جريمة من باب اإلفـساد فـي                 .١٠

  .األرض تستحق عقوبة دنيوية تناسبها

 عدم عزل المصابين بمرض اإليدز عن محيطهم الذي يعيشون فيه مادام قد اتخـذت               .١١

ون العـزل   التدابير واإلجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى، ولكن لمصلحة المصاب قد يك          

  .حماية له من أن ينقل إليه اآلخرون أمراضاً أخرى غير تلك التي يعانيها

يجب رعاية المصاب بمرض اإليدز طبياً واجتماعياً ونفسياً ودينياً وجنسياً، باعتبـار            . ١٢

  .ذلك حقاً من حقوقه
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التي  على المرأة المصابة باإليدز أن تتحاشى الحمل، باتخاذ كل االحتياطات الالزمة             .١٢

  .تحول دون حصول الحمل، وإذا ما حملت فليس هناك ما يجيز إسقاط الجنين

ال مانع من إرضاع وحضانة طفل األم المصابة بمرض اإليدز إذا كان مصاباً أيضاً               .١٣

بمرض اإليدز، وإذا كان سليماً فال مانع من حضانته، أما بالنسبة إلرضاعه فاألولى عـدم          

  . وإال فترضعه أمه المصابة حتى ال يهلكإرضاعه، وتوفير بدائل أخرى،

  :التوصياتأهم 
ـ  و إلنسانية في الدنيا واآلخرة،   فيه سعادة ا  ؛ ألن   ك بالدين وااللتزام بتعاليمه   التمس. ١ دوره ل

  . المتمسكين بقيمه، وأخالقه الفاضلة التي يدعو إليهافي وقاية الناسالعظيم 

، كالشذوذ، أو العالقات خارج الحياة      التخلق بالعفة وتجنب الممارسات غير المشروعة     . ٢

  .الزوجية، وتصريف الغريزة وفق منهج اهللا تعالى

صحية التوعية ال وإيقاظ وغرس الوازع الديني، إلى جانب       أحكام الحالل والحرام،     نشر. ٣

  .فهما من أهم أسباب الوقاية

 المرئيـة   وسـائل اإلعـالم   المؤدية للفاحشة بمراقبـة     والسبل  سد الذرائع   على الدولة    .٤

  .منافية للدينأخالق ما تروجه من والتصدي لوالمسموعة والمقروءة، 

بشكل عـام،   محاربة الجريمة   إيقاع العقوبات الرادعة والزاجرة حماية للفرد واألمة، ب        .٥

  . تطبيق قانون العقوبات اإلسالميوالعالقات المحرمة والمخدرات بشكل خاص من خالل 

لحفـظ النـسل    و لتحقيق العفـة،   ؛ وتشجيع الناس عليه   ،تيسير سبل الزواج المشروع    .٦

  .وعمارة األرض

أو امتهان كرامته أو    التعامل مع المريض المصاب باإليدز باعتباره إنساناً، وعدم نبذه          . ٧

وتوفير الرعاية الالزمة له سواء كانـت رعايـة صـحية أو نفـسية أو               خدش مشاعره،   

  .اجتماعية أو دينية

أن من أطباء يعالجون مرضى اإليدز، وممرضين أو ممرضات         عقد دورات لذوي الش   . ٨

يتعاملون مع مرضى اإليدز، وأهل هؤالء المرضى تتعلق بإرشادهم إلى سـبل الرعايـة              

  .السليمة بجوانبها المختلفة عند معالجة مرضى اإليدز

 للوصول إلى العالج الناجع      وباألخص للبحث الطبي   ،دعم الدولة المالي للبحث العلمي    . ٩

ألمراض المستعصية ومنها مرض اإليدز، وكذلك دعم الدواء المتوفر بحيث يكون فـي             ل

     .مقدور جميع الناس خاصة الفقراء منهم شراءه
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 الهوامش والتوثيقات
                                                 

حقائق عن وبـاء نقـص المناعـة        : دائرة الصحة بالتعاون مع دائرة التربية والتعليم      ) 1(

  .٢٥كل ما تريد أن تعرفه عن مرض نقص المناعة ص: ؛ البلوي١ص) يدزاإل(

نقـص المناعـة    حقائق عن وبـاء     : دائرة الصحة بالتعاون مع دائرة التربية والتعليم      ) 2(

  .٢٥كل ما تريد أن تعرفه عن مرض نقص المناعة ص: البلوي؛ ١ص) اإليدز(

 حقائق عن وبـاء نقـص المناعـة         :دائرة الصحة بالتعاون مع دائرة التربية والتعليم      ) 3(

  .٢ص) اإليدز(

حقائق عن وبـاء نقـص المناعـة        : دائرة الصحة بالتعاون مع دائرة التربية والتعليم      ) 4(

  . ٥٢كل ما تريد أن تعرفه عن مرض نقص المناعة ص: ؛ البلوي٩ص) اإليدز(

مناعـة   ال حقائق عن وبـاء نقـص     : دائرة الصحة بالتعاون مع دائرة التربية والتعليم      ) 5(

  .٥٢صريد أن تعرفه عن مرض نقص المناعة كل ما ت: ؛ البلوي١٠-٩ص)اإليدز(

مرض اإليدز وما يترتب عليه من أحكام فقهية، مقال منشور على موقـع             : الجواهري) 6(

  .شبكة هجر الثقافية على الشبكة العنكبوتية

كل ما  : وية؛ البلوي اإليدز المرض القاتل، مط   :  الجامعة اإلسالمية غزة   -الدائرة الطبية  )7(

  .٥٣-٥٢تريد أن تعرفه عن مرض نقص المناعة المكتسب ص

حقائق عن وبـاء نقـص المناعـة        : دائرة الصحة بالتعاون مع دائرة التربية والتعليم      ) 8(

  .٥٣كل ما تريد أن تعرفه عن مرض نقص المناعة ص: ؛ البلوي١٠-٩ص) اإليدز(

حقائق عن وبـاء نقـص المناعـة        : والتعليمدائرة الصحة بالتعاون مع دائرة التربية       ) 9(

  .٥٥-٥٣كل ما تريد أن تعرفه عن مرض نقص المناعة ص: ؛ البلوي١١ص)اإليدز(

  ١دور الدين واألخالقيات في الوقاية من اإليدز ومكافحته ص:منظمة الصحة العالمية )10(

  .٢٨األحكام الشرعية المتعلقة بمرض اإليدز ص: األشقر )11(
 في  أساسياًدوراًوتلعب  من كريات الدم البيضاء تشكل جزءاًداً هي خاليا صغيرة ج ∗

تمر بمراحل تطور مختلفة التي  ،الخالياهذه النخاع العظمي بإنتاج  يقوم المناعة ومجال

 فتكسب خواص تؤهلها للقيام بوظائفها الدفاعية على ، والغدة التوتية،في األنسجة اللمفاوية

" T"المساعدة وخاليا " T"هذه الخاليا تعرف بخاليا هناك نوعان من ، والوجه المطلوب
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 على الشبكة ٢٥اإليدز مقال منشور على موقع مركز األبحاث ـ الكويت .(المثبطة

 )http://www.kuwait25.com/ab7ath/view.php?tales_id=432:العنكبوتية

  .٣٦-٣٥كل ما تريد أن تعرفه عن مرض نقص المناعة ص: البلوي) 12(

  .٩ماذا يجب أن تعرف عن اإليدز ص: لوطنية الكويتية لمكافحة اإليدزاللجنة ا )13(

  ١دور الدين واألخالقيات في الوقاية من اإليدز ومكافحته ص:منظمة الصحة العالمية) 14(

حقائق عن وبـاء نقـص المناعـة        : دائرة الصحة بالتعاون مع دائرة التربية والتعليم      ) 15(

  .١١٣ تعرفه عن مرض نقص المناعة صكل ما تريد أن: ؛ البلوي١٦ص) اإليدز(

اإليدز من منظور إسالمي، مقال منشور على موقع الطبيب المـسلم علـى             :  نصيف )16(

  .الشبكة العنكبوتية

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مقال منشور على موقـع         : التنمية البشرية المستدامة  ) 17(

  .على الشبكة العنكبوتية

؛ دائرة الصحة بالتعاون مع     ٣٠المتعلقة بمرض اإليدز ص   األحكام الشرعية   : األشقر) 18(

  .٢ص) اإليدز(حقائق عن وباء نقص المناعة المكتسب: دائرة التربية والتعليم

  .١٧ماذا يجب أن تعرف عن اإليدز ص: اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة اإليدز) 19(

  .٣٢-٣١األحكام الشرعية المتعلقة بمرض اإليدز ص: األشقر) 20(

دراسة تحذر من خطورة اإليدز على السياسة التنمويـة فـي           : منظمة العمل العربي   )21(

اإليـدز مـن    :  نـصيف  الوطن العربي، مقال منشور على موقع على الشبكة العنكبوتية؛        

: منظور إسالمي، مقال منشور على موقع الطبيب المسلم على الشبكة العنكبوتية؛ اإليـدز            

  .لعنكبوتيةمقال منشور على موقع على الشبكة ا

  ).٣/٢٢٤(بدائع الصنائع : ؛ الكاساني)٣/٣٨٤(حاشية ابن عابدين : ابن عابدين) 22(

  ).٢/٣١٦(أصول السرخسي : السرخسي )23(

  ).٣/٣٠٢(إعالم الموقعين : ابن القيم )24(

حقائق عن وبـاء نقـص المناعـة        : دائرة الصحة بالتعاون مع دائرة التربية والتعليم      ) 25(

  .١٧ص) اإليدز(

مرض اإليدز وما يترتب عليه من أحكام فقهية، مقال منشور على موقع            : الجواهري) 26(

  .شبكة هجر الثقافية على الشبكة العنكبوتية

  ١دور الدين واألخالقيات في الوقاية من اإليدز ومكافحته ص:منظمة الصحة العالمية) 27(
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شور على موقع   مرض اإليدز وما يترتب عليه من أحكام فقهية، مقال من         : الجواهري) 28(

  .شبكة هجر الثقافية على الشبكة العنكبوتية

  ).٥/١٨٢(زاد المعاد : ابن القيم )29(

بـاب مـن قـال يرجـع     السنن الكبرى، جماع أبواب العيب في المنكوحة،      : البيهقي )30(

  ).٧/٢١٩ (١٤٠٣٠، حالمغرور بالمهر
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٤٠  

                                                                                                                                      
محمد أمين المعروف بابن عابدين، حاشـية رد المحتـار علـى الـدر         : عابدينابن  . ٢٥

  .هـ، دار الفكر ـ بيروت١٣٨٦المختار شرح تنوير األبصار، ط الثانية 

مصنف عبد الرزاق،    ،)ـه٢١١ـ١٢٦(الصنعاني،أبو بكر عبد الرزاق     :الرزاق عبد. ٢٦

  .ـ بيروت سالميالمكتب اإل هـ،١٤٠٣الثانية تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، ط 
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  .هـ، دار الجيل ـ بيروت١٩٧٣عن رب العالمين، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ط 
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هدى خير العباد، تحقيق شعيب األرناؤوط ـ عبد القادر األرناؤوط، الطبعة الرابعة عشر  
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  .مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار صادر ـ بيروت: مالك. ٣٤

، موطأ مالك، تحقيـق  )هـ١٧٩ ـ  ٩٣(أبو عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي، : مالك. ٣٥

  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ مصر

، اإلنصاف في )هـ٨٨٥ ـ  ٨١٧(بو الحسن، علي بن سليمان المرداوي أ: المرداوي. ٣٦

معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقـي،               

  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

 ـ  ٥١١(علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني أبـو الحـسين،   : المرغيناني. ٣٧

  .لمكتبة اإلسالمية ـ بيروت، الهداية شرح بداية المبتدي، ا)هـ٥٩٣



٤١  

                                                                                                                                      
ـ ٢٦١ ـ  ٢٠٦(أبو الحسين بن الحجاج القشيري مسلم النيـسابوري،  : مسلم. ٣٨ ، )هـ

  .صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

 ـ  ٨١٦(إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح الحنبلـي أبـو إسـحاق،    :  ابن مفلح.٣٩

  .هـ، المكتب اإلسالمي ـ بيروت١٤٠٠بدع في شرح المقنع، ط ، الم)هـ٨٨٤

دور الدين واألخالقيات في الوقاية من اإليـدز ومكافحتـه،          : منظمة الصحة العالمية  . ٤٠

  .المكتب اإلقليمي لشرق البحر المتوسط، اإلسكندريةـ مصر

بيب اإليدز من منظور إسالمي، مقال على موقع الط       فاطمة عمر نصيف،    . د: نصيف. ٤١

  . المسلم على الشبكة العنكبوتية
http://www.muslimdoctor.org/article.php?sid=93&mode=&order=0  

، روضة الطـالبين  )هـ٦٧٦ ـ  ٦٣١(أبو زكريا يحيي بن شرف النووي، : النووي. ٤٢

  .هـ، المكتب اإلسالمي ـ بيروت١٤٠٥وعمدة المفتين، ط الثانية 

، شرح فـتح القـدير، ط       )هـ٦٨١ت(احد السيواسي،   محمد بن عبد الو   : ابن الهمام . ٤٣

  .الثانية، دار الفكر ـ بيروت

 مقال منشور على موقـع    ،  المتحدة تطالب بمواجهة اإليدز في المنطقة العربية       األمم. ٤٤

  . الشبكة الصحية على الشبكة العنكبوتية
http://www.health.net.sa/arabic/section/full_story.cfm  

 علـى الـشبكة   ٢٥ـ الكويـت  ل منشور على موقع مركـز األبحـاث    قااإليدز م .٤٥

  http://www.kuwait25.com/ab7ath/view.php?tales_id=432:العنكبوتية

  :مقال منشور على الشبكة العنكبوتية، على موقع: اإليدز. ٤٦
     http://www.egypty.com/lelkebar/issue11/article1.htm  
برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي مقـال علـى الـشبكة            : امةالتنمية البشرية المستد  . ٤٧

  http://www.jordandevnet.org/shd/undpa.htm: العنكبوتية، على موقع

مقال منشور على موقع الرضاعة الطبيعية على الـشبكة         : فيروس اإليدز والرضاعة  . ٤٨

  http://www.geocities.com/bf_1us/new_page_18.htm. العنكبوتية

دراسة تحذر من خطورة اإليدز على السياسة التنمويـة فـي           : ظمة العمل العربي  من. ٤٩

   .الوطن العربي، مقال على موقع على الشبكة العنكبوتية
www.alwatan.com/graphics/2001/Jan01/22.1/heads/ft12.htm  


