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  ممخص
 الحمد هلل كالصالة كالسالـ على رسكؿ اهلل كآله كصحبه كمف كااله ،كبعد.

قد جعؿ الشريعة اإلسالمية خاتمػة للػؿ الشػراال السػماكية،  -جؿ كعال–فإف اهلل 
–كجعلهػػا محةةػػة لمصػػالا العبػػاد ال يعتريهػػا رةػػص أك قصػػكر، فهػػ  مرز ػػة ب  ػػؿ اهلل 

 عف ذلؾ. -تعالى
لرػػػا الطيبػػػات ، كحػػػـر عليرػػػا الخبااػػػث لػػػيح ظ  كمػػػف أجػػػؿ رعػػػـ اهلل عليرػػػا أف أحػػػؿ
يتحةػػؽ بهػػذا التشػػريل مػػا ابتيتػػه الشػػريعة للػػؿ ف،  أجسػػادرا كعةكلرػػا مػػف التلػػؼ كاالرحػػراؼ

مسػػػلـ مػػػف قػػػكة فػػػى الجسػػػـ ، كرجاحػػػة كاتػػػزاف فػػػ  العةػػػؿ ، كصػػػاغ مػػػف مػػػزي  ذلػػػؾ للػػػه 
 اإلرساف السكم الذم يرجذب إليه اآلخركف إجالال كتةديران .

ذا لارػػػت ال ترليبػػػات الليمياايػػػة كر اياتهػػػا مظرػػػة للم اسػػػد فػػػإف مػػػف أبػػػرز قكاعػػػد كا 
الشريعة أرها جاءت لتحصيؿ المصالا كتلميلهػا ، كتعطيػؿ الم اسػد كتةليلهػا، كلمػا لػاف 
ال ػػرع الكقػػاا  مػػف أ ػػـ  فػػركع علػػـ الطػػب لمػػا  ػػك مةػػرر مػػف أف الكقايػػة أيسػػر كأسػػهؿ 

الطبيػػة  فػػى العصػػكر الحدي ػػة كأجػػدل مػػف العػػالج ، مػػف أجػػؿ ذلػػؾ تهػػتـ لػػؿ الهياػػات 
بالطػػب الكقػػااى ا تمامػػان لبيػػران ل رػػه يل ػػؿ لمكاطريهػػا الخػػدمات الصػػحية التػػى تةػػيهـ شػػر 

 كيهياهـ للعمؿ كاإلرتاج. ا مراض كا كباة قبؿ كقكعها،
ذا لػػػاف الطػػػب المعاصػػػر قػػػد ا ػػػتـ ب ػػػرع الطػػػب الكقػػػااى مرػػػذ مرتصػػػؼ الةػػػرف  كا 

صػلى  –اإلسالم   قػد ا ػتـ بػه مرػذ عهػد الرسػكؿ التاسل عشر الميالدم ،فإف التشريل 
فةػػد أمػػر اإلرسػػاف بالمحافظػػة علػػى ر سػػه جسػػمان كركحػػان كعةػػالن ،كرهػػاه  –اهلل عليػػه كسػػلـ 

ـٍ ًإلىى التٍَّهليلىةً  }:عف تعريض ر سه لمكاطف الهللة ،قاؿ تعالى  ."كىالى تيٍلةيكا ًبأىٍيًديلي
 عػف تلكيػث البياػة ، -أي ػا–،كرهػى  ترػاكؿ أك اقتػراؼ مػا ي ػره لما حـر على المسلـ 

  كالماء الذل يستعمله الراس ، كلذا الهكاء الرةى . 
 طبية - الليميااية –كالر ايات  -الترليبات  -مخاطر الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
Title of the research  : dangers chemical structures and trashes - 

medical and legislative study . 
 praise to Allah and peace to the prophet of Allah , his kinsfolk 

,his companions and his his followers. but after.  
 Allah (Glory be to Him) made this legislation the last of all 

devine ones ,achieving the matters of the worshipers without any 
shortcoming ,it is far from any defect by the grace of Allah (Glory be to 
Him). One of the greatest blessings of Allah is allowing for us only the 
good things ,and prevented us from the bad things to keep our bodies 
far from damage and deviation ,so that this legislation should achieve 
strength in body and soundness in mind for every Muslim and this 
what the jurisprudence wanted,for that the sound human being be 
found who is attracted by the others for his estimation and respect . If 
the chemical structures and their trashes were probable reason for 
making bad things , so one of the important rules and aims of the 
jurisprudence is the implementing of the benefits and completing it 
,and preventing the bad things and reducing them . For all that , all the 
medical organizations are interested in the preventive medicine 
because the preventive branch is very important because of the wise 
saying: prevention is better than treatment. Also ,because the people 
are given the healthy services which prevent people from diseases and 
epidemics before coming ,to be able to working and production. If the 
current medicine were interested in the preventive medicine since the 
middle of nineteenth century ,the Islamic legislation was interested in 
it since the lifetime of the prophet (peace be upon to Him). The Islamic 
legislation ordered the human being to keep his body ,his soul ,and his 
mind .It also prohibited him from damage and destruction .Allah (Glory 
be to Him)said : (Don't cause damage to your selves).Also ,it is 
forbidden for Muslim to have or to do what causes damage ,in 
addition to this , Islam prohibited polluting the surroundings , the 
water that is used by the people ,and the pure air  

Key words: hazards - formulations - waste - chemical - medical 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

كرسػػتي ره، كرعػػكذ بالٌلػػه مػػف شػػركر أر سػػرا،  إف الحمػػد لٌلػػه رحمػػده، كرسػػتعيره 
كسياات أعمالرا، مف يهد الٌله فال م ؿ لػه، كمػف ي ػلؿ فػال  ػادم لػه، كأشػهد أف 
ال إلػػه إال الٌلػػه كحػػده ال شػػريؾ لػػه، كأشػػهد أف محمػػدان عبػػده كرسػػكله صػػلى اهلل عليػػه 

  ،كعلى آله كأصحابه، كالتابعيف لهـ بإحساف إلى يكـ الديف،،
 :وبعد

علػى ل يػػر  رافػ  أحسػػف تةػكيـ، كف ػػل رػاف أجػػؿ رعػـ اهلل عليرػػا أف خلةفػإف مػ
فػػػ   ذلػػؾ لمػػف، كيمػػف أجلػػهرػػا خلة مػػػاتملف مػػف أداء رػػممػػف خلػػؽ ت  ػػيال ،حتػػ  

 .الخالفة فى ا رض لعمارتهاك  ،الحةةالعبادة 
كلما لاف ال ساد ف  ا رض يترػاقض مػل عمارتهػا رهػى الشػارع عرػه كحاربػه 

  ُٖمف اآلية ) ًإفَّ اللَّهى ال ييٍصًلاي عىمىؿى اٍلميٍ ًسًديفى  لى : محاربة شديدة ، قاؿ تعا
ػٍرثى كىالرٍَّسػؿى   كقاؿ :،(: يكرس  ييٍهًلػؾى اٍلحى لَّى سىعىى ًف  اٍ ىٍرًض ًلييٍ ًسػدى ًفيهىػا كى ذىا تىكى كىاً 

 .(: البةرة َِٓاآلية ) كىاللَّهي الى ييًحبُّ اٍل ىسىادى 
الليمياايػة كر اياتهػا مظرػة لحصػكؿ ا  ػرار كالم اسػد كلما لارت الترليبػات 

 ل للكرػػهتلكث البياػػ  جػػزء مػػف ال سػػاد فػػ  ا رضعلػػى صػػحة اإلرسػػاف كالبياػػة ، فػػال
تراقض مػل مػا يريػده سػبحاره مػف عمػارة ييطاؿ اإلرساف كالحيكاف كالربات ، ك  ا رر 

يؿ جػػػاءت لتحصػػػ أرهػػػا عرػػػد ا صػػػكلييف  أبػػػرز قكاعػػػد الشػػػريعة ل فػػػإف مػػػفا رض 
: فى ذلؾ تحةيؽ لمبدأ  اـ أال  ك كك  المصالا كتلميلها ، كتعطيؿ الم اسد كتةليلها

 -صػػلى اهلل عليػػه كسػػلـ - الربػػ  عػػف كرد كقػػدجلػػب الر ػػل ، كدفػػل ال ػػرر عمكمػػا، 
كلكرػػه مػػف ،لعظمتػػه ل قاعػػدة فةهيػػة،حتػػى صػػار (ُ)"ال  ػػرر كال  ػػرار" أرػػه قػػاؿ:

                                                 
/ ِمػػف برػػى فػػ  حةػػه مػػا ي ػػر بجػػاره ماجػػه فػػ  سػػرره  ؾ/ ا حلػػاـ ب/  ابػػف  ػػذا الحػػديث أخرجػػه( ُ)

 .إسراد رجاله  ةات إال أره مرةطل  (، كعلؽ عليه عبدالباق  بةكله : َِّْ): برقـ ْٖٕ
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أربعػة عشػر قررػا مػف الزمػاف قػد سػبؽ الطػب أف اإلسالـ قبؿ  ظهرلي .لجكامل الللـ
علػى مةاكمػة ال سػاد ، فةػد شػجل ر ممػا تعػار  مرػه البشػرية اليػكـيحػذالحديث ف  الت

بعاده عف الراس لدرجة أره جعؿ أبسط أركاع  ذا الػدفل جػزءا مػف اإليمػاف،  -قػاؿ كا 
:" اإليمػػاف ب ػػل كسػبعكف شػػعبة أعال ػػا قػػكؿ : ال إلػػه إال  -صػلى اهلل عليػػه كسػػلـ 

 .(ُ)"اهلل كأدرا ا إماطة ا ذل عف الطريؽ

 وأىدافو البحث شكاليةإ
 تتلخص هارع اإلجابة إلى كيهدؼ البحث،  ذا يعالجها الت  اإلشلاليةإف 

 :يل  فيما
يعتبػػػر مك ػػػكع ا حلػػػاـ المتعلةػػػة بالكقايػػػة مػػػف مخػػػاطر الترليبػػػات كالر ايػػػات  -ُ

كالت ةػه فيهػا بػاب عظػيـ مػف الليميااية مف الركازؿ الحدي ة، الت  تعد دراسػتها  
 أبكاب العلـ الشرعى.

الكقايػػػة مػػػف مخػػػاطر الترليبػػػات كالر ايػػػات الليمياايػػػة مػػػف  كأسػػػس م هػػػكـ بيػػػاف -ِ
 المرظكريف ال ةه  كالطب .

بيػػػاف مػػػدم كاقعيػػػة التشػػػريل اإلسػػػالم  مػػػف مراعاتػػػه ل طػػػرة اإلرسػػػاف، كللكاقػػػل  -ّ
 المحيط  به أي ا.

ت ال ةهيػػة الكقاايػػة مػػف تطبيةػػاا دلػػة كالالتكافػػؽ أك االخػػتالؼ بػػيف  مػػدلبيػػاف  -ْ
 .لتشافاتهالحديث كا الطبرؤية  مخاطر الترليبات كالر ايات الليميااية، كبيف

ت المختل ػػة  تطبيةػػابيػػاف مػػدم شػػمكلية التشػػريل اإلسػػالم  بكجػػكد العديػػد مػػف ال -ٓ
للكقايػػػة مػػػف مخػػػاطر الترليبػػػات كالر ايػػػات الليمياايػػػة  فيػػػه فػػػ  شػػػتى ا بػػػكاب 

ك ػذا للػه يصػب فػ  بيػاف أف  ػذه الشػريعة مػف عرػد اهلل حةػا ، كأرهػا  ال ةهية ،
 الخاتمة للرساالت للها.

                                                 
، ( ُّّ/  ّ) ا ذل مت ػػػؽ عليػػػه : ركاه البخػػػارم فػػػ  صػػػحيحه ؾ/ المظػػػالـ كاليصػػػب  ب/ إماطػػػة (ُ)

   .( ّٓ)برقـ ( ّٔ/  ُشعب اإليماف )ؾ/ اإليماف ب/   كمسلـ
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 السابقة الدراسات

طالع بح   حسب- الدقيؽ البحث بعد   مك كع تراكؿ مف أجد لـ -ىكا 
دراسة فةهية طبية " ،  –المعركف بػػػ: " مخاطر الترليبات كالر ايات الليميااية 

كللر  كق ت على بعض اللتابات كالبحكث الت  تراكلت الحديث عف بعض 
 ال ةه  الجارب ببيافلـ تعف  دراسات ا فلار ذات الصلة به ، للرها على العمكـ

 كال با حلاـ المتعلةة بمك كع بح  .
 أىمية الموضوع وأسباب اختياره

 ر :تتلخص أ مية  ذا المك كع فى عدة أمك 

الشػػرعية أكال : حاجػػة الملتبػػة ال ةهيػػة كرلبتػػ  الشخصػػية فػػ  بحػػث ا حلػػاـ 
 المستجدة.

 للكرهػا صػالحية الشػريعة  للػؿ زمػاف كملػاف، إلةاء ال كء علػى مبػدأ اريا: 
ملبيػة للػؿ حاجػات  كمػف  رػا لارػتالخاتمة التى ارت ا ا اهلل لعبػاده،   الشريعة  

 الملل يف على اختالؼ أحكالهـ كأزمارهـ .
 ال ػػا: الخػػركج بعلػػـ ال ةػػه مػػف حيػػز الرظريػػة إلػػى حيػػز التطبيػػؽ ، كذلػػؾ  ف 
العلكـ ال تحلك كال تؤتى  مار ا إال إذا قكررت بتطبيةاتها ل فتلػكف سػهلة ال هػـ علػى 

 .كا حة المعالـ لمبتييها،قارايها 
ـ ال ةػػه، كمػػدل ارتباطػػه  بأفعػػاؿ الملل ػػيف كأحػػكالهـ رابعػػا: إظهػػار أ ميػػة علػػ

 العلـ المبيف لمرادات الشارع مف خلةه.  -لما  ك مةرر  –كظركفهـ ل  ره 
 قكاعد عامة لألمكر الت  تتيير بتيير مف الشريعة : بياف ما ك عتهخامسا 

يعة ح ت الشػر  لذابحث ، كالالزماف كالملاف، كأطلةت للعةؿ مجاؿ االجتهاد ك  الحاؿ
علػػػى االجتهػػػاد كالبحػػػث فػػػ  أحلػػػاـ المسػػػااؿ التػػػ  لػػػـ تػػػرص عليهػػػا الشػػػريعة رصػػػان 

 قطعيان، كجعلت للمصيب أجريف كللمخطئ أجران.
  



481 

 

 
 م9109لعام –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

 البحث المتبع في منيجال
 :تها ما يل مةدم ف  كيأت ، مره  مف أل ر على البحث  ذا ف  عتمدتا

 ا حلػػاـ ال ةهيػػةفػػركع  ستةصػػاءا ك جمػػل علػػى يةػػكـ ك ػػك :ا ااإلسػػتةر  المػػره   -ُ
كمػػػػا أدلػػػػى بػػػػه العلمػػػػاء كالمتخصصػػػػكف فػػػػ   ػػػػذا  رصػػػػكص الشػػػػريعة اليػػػػراءك 

 .مرتبا مرهجيا عر ا كعر ها المك كع،

 فػ  بع ػها أك للهػا تجتمػل قد  الث عمليات ف  كيتلخص :التحليل  المره   -ِ
 عرػػه كيعبػر:  كالرةػػد ، بالت ليػؾ عرػه كيعبػر:  الت سػير:  ك  .  الكاحد العمؿ

 الجكارػػب إلبػػراز البحػػث  ػػذا فػػ  الزمػػة أدكات ك ػػ ,  سػػترباطاال  ػػـ,  بػػالتةكيـ
 .ة مف مخاطر الترليبات الليميااية كر اياتهاالكقااي

 الجكارػػػب بػػػيف المةاررػػػة عرػػػد يحسػػػف اسػػػتخداـ  ػػػذا المػػػره ك : المةػػػارف لمػػػره ا -ّ
 عةأحلاـ الشػري ف  مف مخاطر الترليبات الليميااية كر اياتها الصحية الكقااية
 عرايػػػةإلظهػػار مػػػدل  الحػػػديث الكقػػػاا  الطػػب علػػػـ فػػػ  حةػػااؽ مػػػف  بػػػت كمػػا
 .ا مراض مف كالحماية الكقاية قكاعػػػػػػػػػػد إرساء ف  كسبةها ، ةشريعال

 إجراءات كتابة البحث
 سأسير ف   ذا البحث كفؽ اإلجراءات اآلتية : 

 الترليبػػات الليمياايػػة كر اياتهػػا المختل ػػة ال ػػركع المتعلةػػة بالصػػكر أكال: تتبػػل
 للكقكؼ على مدل تأ ير ا.
حسػػػب مةت ػػػيات مباحػػػث كمطالػػػب كفػػػركع  إلػػػى ػػػركع  اريػػػا: تةسػػػيـ  ػػػذه ال

 البحث.
لػػذا مكقػػؼ الطػػب مرهػػا ، ، ك فػػرع فةهػػ   ال ػػا: بيػػاف مكقػػؼ ال ةهػػاء مػػف لػػؿ 

 معتمدا على لتب المحد يف خاصة فى الصكر الت  لـ يتعرض لها ا قدمكف.

رابعا: إذا لارت المسألة مػف مكا ػل االت ػاؽ أذلػر حلمهػا بدليلػه مػل تك يػؽ 
 االت اؽ مف مظاره المعتبرة. 
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 -خامسان:  إذا لارت المسألة مف مسااؿ االختالؼ فسأتبل ما يلى :

 تحرير محؿ الرزاع إذا لارت المسألة محؿ خالؼ . - أ
المسألة كأ ـ ا دلة مل بياف كجه الداللػة، مػل مػا يػرد عليهػا  ذلر ا قكاؿ فى  - ب

 مف مراقشات. 

سادسػػان: عػػزك اآليػػات الةرآريػػة الػػكاردة إلػػى مك ػػعها بػػذلر اسػػـ السػػكرة كرقػػـ 
 اآلية.

 سابعا: تخري  ا حاديث الربكية كاآل ار الكاردة مف اللتب المعتمدة.

  امران: عمؿ فهارس ت صيلية للبحث .
 -خطة البحث:

كبيػاف ذلػؾ  كخاتمػةأربعػة مباحػث ك  يشتمؿ  ػذا البحػث علػى مةدمػة كتمهيػد 
 -فيما يل  :

 المةدمة كتشمؿ أ مية المك كع، كأ داؼ دراسته، كمره   البحث ،كخطته.
 التمهيد كيتم ؿ فى بياف ا تماـ اإلسالـ بصحة البدف كالمحافظة عليه

 العبادات كالمعامالتمخاطر الترليبات الليميااية ف   :ول ال مبحث ال

 شتمل عمى ثالثة مطالب:وي
 استعماؿ مياة الصرؼ الصحى المرةاة ليمياايا.  :الولطمب لما

اسػػتعماؿ المػػرأة مرلبػػا ليمياايػػا لمرػػل الحػػيض بةصػػد الػػتملف مػػف  المطمببب الثبباني :
 أداء العبادات كمخاطره بيف ال ةه كالطب.

 بيل الحيكارات المحرطة ليمياايا كحلـ اقترااها . المطمب الثالث :
االسػػتخدامات الزراعيػػة كالطبيػػة  فػػ مخػػاطر الترليبػػات الليمياايػػة  :ثببانيالمبحببث ال

 كالعسلرية.
  



489 

 

 
 م9109لعام –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

 -ويشتمل عمى أربعة مطالب :
حلػػـ اسػػتخداـ المبيػػدات الزراعيػػة كأ ػػره علػػى الصػػحة العامػػة بػػيف  المطمببب الول :

 ال ةه كالطب.
 الحلـ الشرع  للمريض تحت تأ ير التخدير الليمياا  اني :المطمب الث

 حلـ االستخدامات الليميااية إلذابة الد كف مف الجسـ مطمب الثالث:ال
حظر ارتشار ا سلحة االليميااية، كأ ر ذلؾ على الصحة بيف ال ةه  المطمب الرابع:

 كالطب
 ستخدامات اليكميةاال ف مخاطر الترليبات الليميااية  :ثالثالمبحث ال
 ستة مطالب: شتمل عمىوي

 تراكؿ ا طعمة المعلبة المشتملة على مكاد ليميااية حافظة المطمب الول :
 لبس ال كب المصركع مف مكاد ليميااية  المطمب الثاني :
 استخداـ أدكات التجميؿ المشتملة على مكاد ليميااية المطمب الثالث:

اسػػػتخداـ المرظ ػػػات الليمياايػػػة كأ ػػػره علػػػى الصػػػحة  بػػػيف ال ةػػػه   المطمبببب الراببببع :
 كالطب.

 الليميااية الشعر ف  مزيالت المطمب الخامس :
 فى عمؿ الكشـ على الجلد بمكاد ليميااية طمب السادس :الم
 ا حلاـ الكقااية مف الر ايات الليميااية :رابعالمبحث ال

 ويشتمل عمى تمييد وثالثة مطالب :
 ف  تحديد مشللة الر ايات الليميااية :التمييد 

التعريػػؼ بالر ايػػات الليمياايػػة كأركاعهػػا كطػػرؽ تصػػري ها كمصػػادر ا  المطمببب الول:
 كأركاعها

 طرؽ التخلص مف الر ايات الليميااية كاإلجراءات الكقااية مرها المطمب الثاني:
 كأ رار ا المختل ة. ةليمياايآ ار الر ايات ال المطمب الثالث :

 ال هارسكالتكصيات ،  ـ  لرتاا ا   ـ اعر  كتت مف :الخاتمة
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 تمييد في بيان اىتمام اإلسالم بصحة البدن والمحافظة عميو
ا تمامنا مرةطل الرظير، كظهر  ذا  اإلرسافا تـ اإلسالـ بصحة 

اال تماـ ف  لافة الركاح ، فجعؿ صحة ا بداف مةدمة على صحة 
اإلسالـ كآدابه مف مردكد صح  ، كفكااد صحية كلـ ف  تعاليـ  ا دياف،

عليه -،فةد أكصى بإزالة ما يساعد على ترالـ ا كساخ على الجسـ قاؿ
خمس مف ال طرة: االستحداد كالختاف كقص الشارب  ": -الصالة كالسالـ

السكاؾ مطهرة ": كأكصى برظافته فةاؿ ،(ُ)"كرتؼ اإلبط كتةليـ ا ظافر 
كالصالة الت     رلف الديف الرليف جعؿ مف  ،(ِ)"لل ـ مر اة للرب

ًإفَّ  شركط صحتها الطهارة كرظافة ال كب كالبدف كالملاف قاؿ تعالى: 
ييًحبُّ اٍلميتىطىهًِّريفى   ، ( ِِِسكرة البةرة: مف اآلية )  اللَّهى ييًحبُّ التَّكَّاًبيفى كى

كالصكـ الذم يعد أحد دعااـ اإلسالـ رخص فيه للمريض كللمسافر ال طر 
رى  عز مف قااؿ_ -فةاؿ  لى سى ىرو فىًعدَّةه ًمٍف أىيَّاـو أيخى مىٍف لافى مىًري ان أىٍك عى كى

ـي اٍلعيٍسرى  ـي اٍلييٍسرى كىال ييًريدي ًبلي  ( ُٖٓسكرة البةرة: مف اآلية )  ييًريدي اللَّهي ًبلي
اف الرب  صلى اهلل عليه كسلـ يهتـ بالتطبب كاالستش اء كلذلؾ ل

.. " حتى يتملف مف أداء لؿ الكاجبات الملةاة على عاتةه، قاؿ الحمكم: 
 كلاف يديـ التطبب ف  حالة صحته كمر ه:

لحاؿ  أما ف  صحته فباتخاذ التدابير الحافظة لها مف الريا ة، كا 
، كتأخير ص الة الظهر ف  زمف الحر عيريه باإل مد لؿ ليلة عرد الرـك

 الةكم، كيةكؿ: أبردكا بها.
                                                 

/  ٕ) ه ؾ/ اللبػاس ب/ قػص الشػػارب صػحيحفػ   محمػد بػف إسػػماعيؿمت ػؽ عليػه : ركاه )البخػارم( ( ُ)
 خصػػػػاؿ ال طػػػػرةفػػػػ  صػػػػحيحه ؾ/ الطهػػػػارة  ب/جػػػػاج ابػػػػف الح (مسػػػػلـ ( ، ك)ٖٖٗٓبػػػػرقـ ) (َُٔ

 (.ِٕٓبرقـ ) ُِِ/ُ
 بػػػػرقـ  ُّ/ّ سػػػػكاؾ الرطػػػػب كاليػػػػابس للصػػػػااـؾ/الصػػػػـك ب/ محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ (البخػػػػارم)ركاه ( ِ)

(ُّْٗ). 
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 عف عركة، بف  شاـ عف كأما تداكيه حاؿ مر ه ف ابت بما ركم 
 اهلل رسكؿ عف السرف أخذت قد: عرها اهلل ر   لعااشة قلت: قاؿ أبيه،
 الطب؟ أخذت فعمف العرب، عف كالعربية كالشعر كسلـ عليه اهلل صلى
 أطباء كلاف مسةاما رجال لاف كسلـ عليه اهلل صلى اهلل رسكؿ إف: »قالت
 .(ُ) «مرهـ فأتعلـ يأتكره العرب

كقد أمر اإلسالـ  بالمحافظة على الر س، كرهى عف تعري ها   
ـٍ ًإفَّ اللَّهى لىافى  لمكاطف الةتؿ، أك الهللة ، قاؿ تعالى : } كىالى تىٍةتيليكا أىٍر يسىلي

ـٍ رىًحيمنا ـٍ ًإلىى } كقاؿ: ( ِٗالرساء :مف اآلية  ) { ًبلي  كىالى تيٍلةيكا ًبأىٍيًديلي
ف رزلتا بسبب خاص إال أف  ، [ُٓٗمف اآلية  : ]البةرة التٍَّهليلىًة{ كاآليتاف كا 

 .(ِ)العبرة بعمـك الل ظ ال بخصكص السبب
 كمل  ذه العراية اإلسالمية ال ااةة بصحة البدف كقاية، كتداكيا 

كاختل كا ف  أمكر أخرل تتعلؽ بمك كع أمكر كا ف  ةاء ات علمإال أف ال
لؿ ذلؾ، مل عرض أدلتهـ كمراقشتها  هـ ف عرض لبياف مكق ت، سربح را

كال شىء  ف  لؿ ما رذلر الكصكؿ إلى الحؽ،–إف شاء اهلل  –قاصديف 
ك ك يهدم  كاق يف مل اتجاه مف يع ده الدليؿ، كاهلل يةكؿ الحؽ ، ليره

   السبيؿ.
 
 
 

                                                 
كأمػػا حػػديث  ؾ/الطػػب ب/المسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحيف  فػػ أبػػك عبػػداهلل الريسػػابكرم  (الحػػالـ أخرجػه )( ُ)

 ،كقػػػاؿ :" ػػػذا حػػػديث صػػػحيا اإلسػػػراد كلػػػـ يخرجػػػاه" (ِْٕٔبػػػرقـ )( ُِٖ/ ْ) طػػػارؽ بػػػف شػػػهاب
     . الراشر دار اللتاب العرب . ْٓٓ/ُالتراتيب اإلدارية  عبد الح )اللتار (كارظر: 

،)الشػػػرةيط ( (ِٗٔ/  ِ) ل يػػػر ابػػػف (، ت سػػػير ّٖٓ/  ّ)البيػػػاف  جػػػامل=  الطبػػػرم : ت سػػػيرارظػػػر( ِ)
 . (َِٓ: ص) ال ةه أصكؿ ف  مذلرة
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 التعريف بمفردات عنوان البحثالمبحث الول في 
 أوال : تعريف المخاطر

مشػػػتةة مػػػف خ ط ر، ك ػػػذه الحػػػركؼ أصػػػالف  المخببباطر فبببي الم بببة
لمعريػػػػيف، أحػػػػد ما: الةىػػػػٍدري كالملارػػػػة، كال ػػػػار : اإلشػػػػراؼ علػػػػى الهللػػػػػة
(ُ)، 

 كيظهر ذلؾ مف خالؿ المعار  الت  استعملت فيها، مرها:
كالمرزلػة، يةػاؿ: رجػؿ خطيػر، أم: لػه ارت اع الةدر كالملارة كالشرؼ 

فػػ   -صػػلى اهلل عليػػه كسػػلـ-كمرػػه قكلػػه ، (ِ)قػػدر، كأمػػر خطيػػر، أم: رفيػػل
 .(ْ)أم: ال ًم ؿ لها  (ّ)"الحديث: "أال مشمره للجرة؟ فإف الجرة ال خطرى لها

اإلشػراؼ علػى الهػالؾ، يةػاؿ: خػػاطر بر سػه يخػاطر، كخػاطر بةكمػػه 
علػى خطػر، أم: علػى شػ ا  يلػؾو أك ريػؿ لذلؾ إذا أش ا ا كأش ى بهػا كبهػـ 

ميلػػؾو 
 (ٔ)"كقػػد جػػاء فػػ  الحػػديث "... إال رجػػؿ خػػرج يخػػاطر بر سػػه كمالػػه، (ٓ)

 .(ٕ)أم: يلةيها ف  الهللة بالجهاد

كمػػف جملػػة دالالت الخطػػر الخػػاطر، الػػذم  ػػك اسػػـ لمػػا يتحػػرؾ فػػ  
الةلب مف  معرى يةاؿ: خطر ببال  أمر، كعلى بال  لذلؾ، ك ك يدؿ على 

                                                 
 .ُٗٗ/ِ)ابف فارس( أبك الحسيف أحمد معجـ مةاييس اللية  :ارظر( ُ)
)ال يركزآبػػادم( محمػػد بػػف يعةػػكب -، ِْٗ/ْ)ابػػف مرظػػكر( محمػػد بػػف ملػػـر لسػػاف العػػرب  :ارظػػر ( ِ)

 .ِّْ/ ُف : المعجـ الكسيط ك )أريس( د.إبرا يـ  كآخر ، ّٖٔ/ ُالةامكس المحيط 
 . ْٗٔ/ٓ، ِّّْب/ص ة الجرة، حديث رقـ  : ركاه ابف ماجة ف  سرره، ؾ/ الز د،ارظر( ّ)
 .ْٔ/ ِالرهاية ف  لريب الحديث كا  ر   الجزرم محمد بف المبارؾ السعادات أبك(  : ابف ا  يرارظر( ْ)
 .  ِْٗ/ْ، )ابف مرظكر( لساف العرب، َُِ/  ُُلزبيدم( تاج العركس ا: )ارظر( ٓ)
ف ػػػؿ العمػػػؿ فػػػ  أيػػػاـ التشػػػريؽ، حػػػديث رقػػػـ : ركاه البخػػػارم فػػػ  صػػػحيحه، ؾ/ العيػػػديف، ب/ ارظػػػر( ٔ)

 .ُِٖ، صٗٔٗ
 .ْٔ/ِبف ا  ير( الرهاية ف  لريب الحديث كا  ر ا: )ارظر( ٕ)
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طىػػرىاتي اال كحي  اٍلهىػػكىل  ػػطراب كالحرلػػة ، كمرػػه قػػكؿ الةااػػؿ: خى تىٍيػػديك تىػػري ...  كى
ًلةىٍلبً  ؿ   اٍلميًحبِّ  كى ٍةدي  حى  .(ُ) كىعى

 المعنى الفقيي لممخاطر:
إف اسػػتخداـ ال ةهػػاء لم هػػـك المخػػاطر يلػػاد ال يخػػرج عػػف المعػػار  الليكيػػة 

 معار ، مرها:المذلكرة ، كال ةهاء استخدمكا م هكـ المخاطر على عدة 
 المرا رة، كلؿ ما يعتمد على الحظ  كالمخاطرة ،  لما قاؿ الةااؿ:  -ُ

 .الُمراىن ىم   مثل ىمَّا ُتكاِبدُ . ..... مجذئرة أطرافيا عمى تبيت
المجازفة كرلكب ا خطار كاإلشراؼ على الهللة  ف  لػؿ أمػر يخػاؼ  -ِ

رأم عليػػه ال يعتمػػد الرجػػاح فيػػه علػػى الحػػظ، بػػؿ يلػػكف ل رسػػاف فيهػػا 
 .(ِ) كتدبير

 .(ّ)اليرر كاحتمالية الخسارة كال ياع   -ّ
 ثانيا : تعربف التركيبات الكيميائية وما يتعمق بيا

 تعريف الكيمياء-أ
اسـ  ذه الصراعة الليميػاء ك ػك عربػ  كاشػتةاقه  في الم ة :  الكيمياء

،  مػػف لمػػ  يلمػػى إذا سػػتر كأخ ػػى كيةػػاؿ لمػػى الشػػهادة يلميهػػا إذا لتمهػػا
 .كقيؿ أصلها أعجمية

                                                 
  التعػػػػػػػػػػػػػػػػاريؼ مهمػػػػػػػػػػػػػػػػات علػػػػػػػػػػػػػػػى ، )المرػػػػػػػػػػػػػػػػاكم(التكقيؼّّْ/ُ: الل ػػػػػػػػػػػػػػػػكرم( اللليػػػػػػػػػػػػػػػات ارظػػػػػػػػػػػػػػػر( ُ)

 .ٕٔ: ص ال ةهية االصطالحات ف  الطلبة ،)الرس  ( طلبة(ُُٓ: ص)
مػػاال بطريػػؽ الةػػرض ليدفعػػه إلػػى  ب ػػـ السػػيف كفػػتا التػػاء أف يػػدفل تػػاجرسػػ تجة: : كمػػف ذلػػؾ الارظػػر( ِ)

رمػػا أقر ػػه ليسػػت يد سػػةكط خطػػر الطريػػؽ =  العلمػػاء رظػػر: )رلػػرم( دسػػتكرا صػػديةه فػػ  بلػػد آخػػر كا 
 .( ُٕٗ: ص) ال ةهاء لية ، )قلعة ج (معجـ (ُِْ/  ِ) ال ركف اصطالحات ف  العلـك جامل

 لريػػب فػػ  ، )الزمخشػػرم(ال ااؽ(ه ٓٔص ) ال ةهيػػة االصػػطالحات فػػ  الطلبػػة )الرسػػ  ( طلبػػة ارظػػر:( ّ)
 ، )المرػػػاكم(التكقيؼ( ْٔ/  ِ) كا  ػػػر الحػػػديث لريػػػب فػػػ  ، )الجزرم(الرهايػػػة(ّّٖ/  ُ) الحػػػديث

 .(ٖٖ: ص) التعاريؼ مهمات على
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كالمحةةكف لهذه الصراعة يسمكرها: الحلمة على اإلطػالؽ كبع ػهـ 
الحيلػػة كالحػػذؽ كلػػاف يػػراد بهػػا عرػػد ، كقيػػؿ  ػػ  بمعرػػى : يسػػميها: الصػػرعة

الةػػدماء تحكيػػؿ بعػػض المعػػادف إلػػى بعػػض ك )علػػـ الليميػػاء( عرػػد ـ علػػـ 
خاصػة جديػدة يعرؼ به طرؽ سلب الخكاص مػف الجػكا ر المعدريػة كجلػب 

إليهػػا كال سػػيما تحكيلهػػا إلػػى ذ ػػب ك )عرػػد المحػػد يف( علػػـ يبحػػث فيػػه عػػف 
خكاص العراصر الماديػة كالةػكاريف التػ  تخ ػل لهػا فػ  الظػركؼ المختل ػة 
كبخاصػػػة عرػػػد اتحػػػاد بع ػػػها بػػػبعض )الترليػػػب( أك تخلػػػيص بع ػػػها مػػػف 

)الليميػػػػػاا  كالليميػػػػػاكم( المتخصػػػػػص فػػػػػ  علػػػػػـ كبعػػػػػض )التحليػػػػػؿ( )مل(
، ميػاء أك فػ  تطبيػػؽ قكاعػده تطبيةػا عمليػػا )ج( ليميػاايكف كليميػػاكيكف اللي

كالت اعؿ الليميػاا  أف تػؤ ر مػادة فػ  مػادة أخػرل فتييػر ترليبهػا الليميػاا  
أك  ػػػػػك تيييػػػػػر ليميػػػػػاا  يحػػػػػدث فػػػػػ  المػػػػػادة بتػػػػػأ ير الحػػػػػرارة أك اللهربػػػػػاء 

 .(ُ)كرحك ما
 زيػػػة أك السػػػاالة لػػػؿ مػػػادة ليمياايػػػة بحالتهػػػا اليا والمبببواد الكيميائيبببة:

 أك الصلبة، كتحدد الالاحة أسماء ا كأركاعها.
 كأمػػا المػػكاد الليماايػػة الخطػػرة : فهػػ  مػػكاد ليمياايػػة تتصػػؼ بسػػميتها 
أك قابليتها لالر جار ،أك ذات خصااص أخػرل يملػف أف يػرجـ عرهػا خطػر 

 .(ِ)على صحة اإلرساف أك البياة 
الليمياء ، كمف أشهر كللعرب ف ؿ السبؽ ف  ك ل أساسيات علـ 

 بػػف محمػػد بلػػر أبػػك الليميػػاا  مػػف لارػػت لػػه أيػػاد بي ػػاء فػػ  ذلػػؾ الطبيػػب
                                                 

)أرػػيس( ،( ِٕٕ: ص) العلػػـك (، )الخكارزم (م ػػاتيا ُِٗ/  ٓ) العػػرب )ابػػف مرظػػكر( لسػػاف ارظػػر:( ُ)
 .(َٖٖ/  ِ) الكسيط المعجـ

 اإلسػػػالمية العربيػػػة الح ػػػارة مكسػػػكعة  ػػمف مطبػػػكع العػػػرب الجيكلكجياعرػػػد : )السػػػلرم(علـ ارظػػر:( ِ)
دارتهػػػا ص  http://www.shamela.ws(،  ُٔ: ص) كمػػػا  ُرظػػػاـ اسػػػتيراد المػػػكاد الليمياايػػػة كا 

 بعد ا  على مكقل الشاملة.
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 الليميػػاء علػػـ فػػ  مؤل ػػات الػػذم ألػػؼ عػػدة  ،" ػػػُُّ-ِّٔ" الػػرازم زلريػػا
 قسػـ  ػـ كمعدريػة، كحيكاريػة رباتيػة إلى المكاد بتةسيـ كرادل كلير ا، كالطب
" ا سػػرار أسػػرار" كلتابػػه خكاصػػها، حسػػب سػػتة أقسػػاـ إلػػى بػػدكر ا المعػػادف
 كخلطهػػػا، كترةيتهػػػا المػػػكاد تح ػػػير كطػػػرؽ الخػػػكاص،  ػػػذه فيػػػه شػػػرح الػػػذم

 .(ُ) الالتيرية إلى ترجـ كقد الليمياء ف   امنا مرجعنا يعتبر كفصلها
 طرق دخول المواد الكيميائية لمجسم -ب

يملػػف أف تػػدخؿ المػػكاد الليمياايػػة لجسػػـ اإلرسػػاف عػػف طريػػؽ أربعػػة  
 :طرؽ رايسية   

ك ػك الطريػػؽ الشػاال ا ل ػػر أ ميػة فػػ  التعػرض المهرػػ . االسترشػاؽ :  -ُ
كتشػػػػػمؿ المػػػػػكاد المسترشػػػػػةة: اليػػػػػازات، ا بخػػػػػرة، ا لبػػػػػرة، كا دخرػػػػػة، 

للملػػػػػكث كتػػػػػرتبط درجػػػػػة االسترشػػػػػاؽ بػػػػػالخكاص ال يزياايػػػػػة كالليمياايػػػػػة 
 . كالحالة ال سيكلكجية للجهاز التر س 

مػػف خػالؿ الجلػػد كالعيرػيف: ك ػػك الطريػؽ ال ػػار  ا ل ػػر االمتصػاص :   -ِ
شػػيكعان للتعػػرض، حيػػث تكجػػد بعػػض المػػكاد التػػ  تسػػتطيل الر ػػاذ عػبػػػر 
الجلػد كالعيرػيف كالكصػػػكؿ إلػى الػػدكرة الدمكيػة. كتعتبػر تجػاكيؼ الشػػعر 

إ ػػػافة إلػػػى الجػػػركح كالخػػػدكش الصػػػييرة فػػػ  كاليػػػدد العرقيػػػة الد ريػػػة 
البشػػرة مػػف أ ػػـ مرػػاطؽ الجلػػد التػػ  يملػػف للمػػكاد الليمياايػػة الر ػػكذ مػػف 
خاللهػػا. لمػػا يملػػف لتلػػكث المالبػػس كا حذيػػة أف يشػػلؿ خطػػران جسػػيمان 
رظػران لترلػػز ) تجمػػل ( المػكاد الملك ػػة السػػامة عليهػػا ممػا يزيػػد مػػف شػػدة 

المػكاد الليمياايػة للعيػكف، إذ تعتبػر  اإلصابة. كال يملف إل اؿ مالمسػة
 .مف أشد ا مكر خطكرة رظران لشدة حساسية العيف

                                                 
 كمابعد ا. ّعلـ الليمياء ف  المشرؽ اإلسالم   ص -)فليا( د. جراف  ارظر:( ُ)
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كيجػػػرم دخػػػكؿ المػػػكاد الليمياايػػػة بهػػػذه الطريةػػػة إلػػػى الجهػػػاز البلػػػل :  -ّ 
اله م  رتيجة ابتالع كتراكؿ ا طعمة أك المشركبات كلير ػا الملك ػة 

ك بسػػػبب ليػػػاب تلػػػكث اليػػػديف كق ػػػـ ا ظػػػافر، أ  بػػػالمكاد السػػػامة، أك
 .الرظافة العامة أك الشخصية

كذلػػؾ عػػف طريػػؽ اإلصػػابة ب لػػة حػػادة ملك ػػة بالمػػادة  :الحةػػف الخػػاطئ -ْ
 (ُ) الليميااية

 ثالثا:  معنى الوقاية
 بالطػػػب عريػػػت التػػػ  اللتػػػب فػػػ  -صػػػطالحاا- الكقايػػػة م هػػػكـ يػػػرد 
 الكقايػػة) مػػف بػػدال( الكقػػاا  الطػػب) مصػػطلا فتػػذلر اإلسػػالـ، فػػ  الكقػػاا 
 ال ػػػرد علػػػى المحافظػػػةيعمػػػؿ علػػػى  الكقػػػػاا  الطػػػػب، ك ػػػك أم  (الصػػػحية

 علػػػػىيةػػػػـك  الهػػػػدؼ  ػػػػذا تحةيػػػػؽك  الصػػػػحية حاالتػػػػه أحسػػػػف فػػػػ  تمػػػػللمجكا
 مػػػف اإلرسػػػاف لكقايػػػة,  كاإلجػػػراءات كاإلرشػػػادات التعػػػاليـ مػػػف مجمكعػػػة
، كقعػػػت إذا العػػػدكل رتشػػػارا كمرػػػل كقكعهػػػا قبػػػؿ كالكافػػػدة السػػػارية ا مػػػراض
 .(ِ)الحكادث كمرل معيشته ظركؼ بتحسيف اإلرسافعمػر  كإلطالة

 بيان بعض تعريفاتو :  يمي ماوفي
 علػػػى سػػػكاء,  الصػػػحة كتةكيػػػة ا مػػػراض مػػػف الكقايػػػة كفػػػف علػػػـ  ػػػك
 .(ّ)تمللمجا أك ال رد مستكل

 كالجر كميػػػة الع ػػػكية ا مػػػراض مػػػف بالكقايػػػة المتعلػػػؽ العلػػػـ  ػػػكأك 
  .(ْ) تمللمجكا ال رد ف  كالر سية

                                                 
 كمابعد ا. ّعلـ الليمياء ف  المشرؽ اإلسالم   ص -)فليا( د. جراف  ارظر:( ُ)
 .ُُص اإلسالـ ف  الكقاا  الطب  شكق أحمد.د)ال رجرم( :ارظر( ِ)
 .ٖص العامة الصحة ف  مبادئ حلمت)فريحات(  ارظر:( ّ)
 .ٕ ص للطب االسالم  المدخؿ الحميد عبد إبرا يـ ( د.الصياد ارظر:( ْ)
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 كالر سػػػػية الجر كميػػػػة ا مػػػػراض رتشػػػػارا بمرػػػػل المتعلػػػػؽ العلػػػػـ  ػػػػكأك 
 . (ُ)تمعاتلمجكا ا فراد أداء لتحسيف,  كالع كية

ات التػػػ  تلػػػاد تلػػػكف متةاربػػػة ل ظػػػا كمعرػػػى  التعري ػػػ تلػػػؾ خػػػالؿ فمػػػف
 كالمحافظة مجتمعا أك فردا اإلرساف لحماية متلامؿ مره  الكقاية فأ يتبيف
 بإتبػاع يػتـ ذلػؾ كتحةيػؽ كا مػراض، العلػؿ مػف جسػده كسػالمة صػحة على

  .كحياته معيشته ف  كاإلرشادات التعػاليـ مػف مجمكعة
 تعريف الطبرابعا: 

تعريؼ الطب ف  اللية : للمة الطب مف الللمات ال ريػة بالمعػار  فػإف  -أ
 طبب( كمف معاريها ما يل  : ) لها معاف متعددةن ، فه  مصدر لمادة

 به. الترٌفؽ كالتلٌطؼ يةاؿ: طب -
اإلصالح كاإلحلاـ يةػاؿ : طػب الشػ ءى إذا أصػلحه كأحلمػه، كيةػاؿ: لػه  -

 طب با مكر أم لطؼ.
المهػػػارة كالحػػػذؽ كالحلمػػػة كحسػػػف االحتيػػػاؿ ، فلػػػؿ حػػػاذؽ طبيػػػب عرػػػد   -

 العرب، كأصؿ الطب الحذؽ با شياء كالمهارة بها ،يةاؿ : طب فػالف :
 .(ِ)إذا مهر كحذؽ

ك ػػػذه المعػػػػار  للهػػػػا متداخلػػػػة متشػػػابلة إذ المػػػػداكاة كالمعالجػػػػة تحتػػػػاج إلػػػػى 
المهػػارة كالحػػذؽ ، لمػػا أرهػػا تحتػػاج إلػػى الترفػػؽ كالحلمػػة كبجميػػل مػػا سػػبؽ 

                                                 
 .ٓص االسالـ ف  الكقاا  الطب ت كؽ  الحميد عبد.د )الة اة( ارظر:( ُ)
صػػػحاح تػػػاج الليػػػة كصػػػحاح ) الجػػػك رم( ال،َْٕ/ ّمعجػػػـ مةػػػاييس الليػػػة  ) ابػػػف فػػػارس (  ارظػػػر:( ِ)

 ، ُِّا  ػػػػػداد ص )ابػػػػػف ا ربارم(،  َّْمختػػػػػار الصػػػػػحاح ص  )الػػػػػرازم(، َُٕ/  ُالعربيػػػػػة 
المحلػػػـ كالمحػػػيط )ابػػػف سػػػيدة ( ، ّٖٔ/ ِالمصػػػباح المريػػػر فػػػ  لريػػػب الشػػػرح اللبيػػػر ) ال يػػػكم ( 
المعجػػػـ ( أرػػػيس)،  َُُ/  ّالرهايػػػة فػػػ  لريػػػب الحػػػديث كا  ػػػر ) الجػػػزرم ( ، ُّْ/  ٗا عظػػػـ 
 .ْٗٓ/  ِ الكسيط
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 يلػكف اإلصػالح كاإلحلػاـ الػذم يرتهػ  برػا إلػى أجمػؿ  ياػة كأبهػى صػكرة ،
 ك    ياة اإلرساف الصحيا السليـ.

 تعريف الطب اصطالحا :   -ب
فعػػف يعػد مػػف أقػدـ العلػػـك كأ مهػا كأر عهػػا ، ، ك ػػك علػـ ا بػػدافالطػب
 ا زمػاف كطبػاال العار ػة كاآلفػات كا ع ػاء ا بػداف طبػاال طريةه تعرؼ

 فهك، كالسياسة كالرفؽ المداكاة ك ركب كالسلكف، الحرلة كمرافل كالبلداف،
 .(ُ) ا دياف علـ بعد ال ار  العلـ

 :منيا أنووقد عرف بتعريفات كثيرة  
 دكية .علـ بةكاريف يعرؼ بها حاالت الصحة كالمرض كتأ ير ا 
 .(ِ)كقريب مره أره :علـ يعرؼ به ح ظ الصحة كبرء المرض

 بػػػف  الػػػديف عػػزكأخػػتـ  لالمػػػ  بػػالةكؿ المػػػاتل الجػػػامل المػػارل ل مػػػاـ 
كقاسػػػه عليػػػه فػػػ  علػػػة جامعػػػة  الػػػذم شػػػبه فيػػػه الطػػػب بالشػػػرع عبػػػد السػػػالـ

كدرء م اسػػػد المعاطػػػب  جلػػػب مصػػػالا السػػػالمة كالعافيػػػة،، أال ك ػػػ  بيرهمػػػا
لجلػػػػب مصػػػػالا السػػػػالمة  "الطػػػػب لالشػػػػرع، ك ػػػػل: :حيػػػػث قػػػػاؿ كا سػػػػةاـ
 .(ّ)كلدرء م اسد المعاطب كا سةاـ" كالعافية،

 
  

                                                 
 .(ٖٔ/ ِ)  كف له العلـ بياف جامل )الرمرم( ارظر:( ُ)
التكقيػػؼ علػػى مهمػػات )المرػػاكم(  ،ُٖٗ/  ِجػػامل العلػػـك فػػ  اصػػطالحات ال رػػكف )رلػػرم(  ارظػػر:( ِ)

 .ِٖٖمعجـ لية ال ةهاء ص ) قلعة ج  ( ، ِّٓالتعاريؼ ص 
 .ٔ/ ُ قكاعد ا حلاـ ف  مصالا ا راـ) ابف عبد السالـ (عز الديف   ارظر:( ّ)
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 مخاطر التركيبات الكيميائية في العبادات والمعامالت:ول ال مبحث ال
يدكر الحديث ف   ذا المبحث عف مدل تدخؿ الترليبات الليميااية 
ف  حياة المسلـ سكاء ف  العبادات الت  يؤديها أك ف  المعامالت الت  
يرشاها، لى رتحةؽ مف أف لهذه الترليبات الليميااية مخاطر أك ال، ك ؿ 
ا لها خطر ا ف  االستخداـ أك االقتراء أك ال؟  ذا ما سرتعرؼ عليه ف   ذ

 -المبحث مف خالؿ المطالب اآلتية:
 استعماؿ مياه الصرؼ الصحى المرةاة ليمياايا.المطمب الول: 

استتمال ا ارلتتمرك امكيتت  كالا أاتت  رمتت بام ار تتا     تت  المطمببب الثبباني :

 ارملكن ان رداء اراي دات.
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 استعماؿ مياه الصرؼ الصحى المرةاة ليمياايا. :الولطمب الم
إف الحديث عف استعماؿ مياه الصرؼ الصحى التػ  تمػت معالجتهػا 
ليمياايا يأخذ بأيديرا إلى الرظر ف  معرى االستهالؾ لألعياف، كالةدر الذل 
يحلػػـ مػػف خاللػػه بجعػػؿ  ػػذا المػػاء رجسػػا، كمػػدل مالامػػة  ػػذه الميػػاه التػػ  
تمت معالجتها ف  االستعماؿ،  ـ يستتبل ا مػر جػكاز ذلػؾ أك عػدـ جػكازه، 

 -لؿ  ذا مف خالؿ  ذا المطلب عبر ال ركع ال ال ة اآلتية:
 معرى االستهالؾ ف  اللية كاالصطالح الفرع الول:
 بياف الةدر الذل تعتبر به رجاسة الماء مف عدمه. الفرع الثانى:
 استعماؿ مياه الصرؼ الصحى المرةاة ليمياايا. الفرع الثالث:
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 معنى االستيالك في الم ة واالصطالح. الفرع الول:
يطلػػؽ االسػػتهالؾ علػػى معػػاف ل يػػرة، فهػػك  -االسببتيالك فببي الم ببة:

ٍهًللػػػان  ، يةػػػاؿ  لػػػؾ لػػػؾمػػػأخكذ مػػػف  ٍهلىلػػػان كمى الشػػػئ يهلػػػؾ  اللػػػا ك يلكلػػػان، كمى
ٍهليلان   -، كبالتال  فهك يطلؽ كيراد به:كمى

 إذا سةط كارتهى. كلذلؾ يةاؿ للميت  لؾ ،سةكطاللسر ك ال -
استهلؾ الرجؿ ف  لذا كلذا: إذا جهد ر سػه، كا تلػؾ م لػه، الجهد يةاؿ  -

 كطريؽ مستهلؾ الكرد أم يجهد مف سلله.
ال ياع، يةاؿ استهلؾ اللبف ف  الماء إذا  اع كارتهى كلـ يعد له أ ر  -

يعرؼ به، كلعؿ  ذا المعرى ا خير  ك ا قرب إلى معرػى االسػتهالؾ 
 .(ُ)المراد  را

 -:صطالحاالستيالك في اال
صلى اهلل –يملف استخالص تعريؼ لالستهالؾ مف أحاديث الربى 

" أف -صلى اهلل عليه كسلـ–ف   ذا الشأف ، حيث أخبر الربى -عليه كسلـ
 -صلى اهلل عليه كسلـ–-كقكله  (ِ)الماء إذا بلغ قلتيف لـ يحمؿ الخبث"

                                                 
عبػػد السػػالـ محمػػد ت-ِٔ/ٔ فػػارس بػػف زلريػػا الةزكيرػػ  الػػرازمحمػػد بػػف   معجػػـ مةػػاييس الليػػة ارظػػر:( ُ)

 تهػػذيب الليػػػة،ِّٕ، مختػػار الصػػػحاح صػػػُٕٗٗ - ػػػ ُّٗٗ: ط. سػػػرة -دار ال لػػر ط. - ػػاركف
دار إحيػػاء التػػراث  ط. -محمػػد عػػكض مرعػػب -ت -ُّ/ٔ محمػػد بػػف أحمػػد بػػف ا ز ػػرم الهػػركمل

دار ملتبػػػة ط. -ُٔٓ/ّ ر ػػػاحمػػػد  معجػػػـ مػػػتف الليػػػة ، ـََُِا كلػػػى ط. -بيػػػركت –العربػػػ  
 ـ.ُٗٓٗ - ػ  ُّٖٕ ط. -بيركت –الحياة 

 ػػذا الحػػديث أخرجػػه البيهةػػى فػػ  سػػرره /ب ال ػػرؽ بػػيف الةليػػؿ الػػذل يػػرجس كالل يػػر الػػذل ال يػػرجس  ( ِ)
 -لبرػػات –دار اللتػػب العلميػػة، بيػػركت  ط. -: محمػػد عبػػد الةػػادر عطػػات -(َُِٓرقػػـ ) ّٖٗ/ُ
، كابػػػػف ماجػػػػة فػػػػ  سػػػػرره /ب مةػػػػدار المػػػػاء الػػػػذل ال يػػػػرجس ـََِّ - ػػػػػ  ُِْْ سػػػػرة ال ال ػػػػة ط.
 -عىبػد الٌلطيػؼ حػرز اهلل -محمَّػد لامػؿ قػره بللػ   -عادؿ مرشػد  -شعيب ا ررؤكط ت:  -ِّٓ/ُ
، كالػػػدارقطرى فػػػ  سػػػرره /ب حلػػػـ ََِٗ - ػػػػ  َُّْسػػػرة ا كلػػػى ط. -دار الرسػػػالة العالميػػػة ط.

ررػػػؤكط، حسػػػف عبػػػد المػػػرعـ شػػػلب ، عبػػػد شػػػعيب ا  ت: -(ُٕقػػػـ)ر  ُٖ/ُالمػػػاء إذا القتػػػه رجاسػػػة 
 ػػػ  ُِْْ سػػرة  كلػػىط. ا -لبرػػاف –مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت ط.– اللطيػؼ حػػرز اهلل، أحمػػد بر ػػـك

صػػحيا الجػػامل الصػػيير  ، صػػحيا،صػػحيا الجػػامل الصػػيير، كقػػاؿ عرػػه ا لبػػارى فػػ  ـ ََِْ -
 (.  ُْٔرقـ ) ُّٓ/ُلمحمد راصر الديف ا لبارى  كزياداته
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ساؿ عف الةليب يلةى فيه الجيؼ كيشرب مره اللالب كالدكاب , فةاؿ:   لما
 . (ُ)«ما بلغ الماء قلتيف فما فكؽ ذلؾ لـ يرجسه ش ء»

 ك أف الماء الل ير إذا خالطته رجاسة، فاستهللت فيػه  وجو الداللة:
 بػػػػػدكف أف يلػػػػػكف لهػػػػػا ذلػػػػػر فػػػػػ   ػػػػػذا المػػػػػاء مػػػػػف راحيػػػػػة اللػػػػػكف أك الطعػػػػػـ 

د بها كلأرها لـ تخالطه، فيظؿ الماء أك أم ماال طػا ر أك الرااحة، فال يعت
ل ير على طهارته بدكف أف يتأ ر بهذا الش ء المستهلؾ فيه لطيياف ل رته 

 .(ِ)عليه كجعله لأف لـ يلف
: اخػػتالط  وبنبباء عمببى مببا سبببق يمكببن القببول ببب ن االسببتيالك ىببو

،  عػػػيف قليلػػػة بػػػأخرل ل يػػػرة علػػػى كجػػػػػه يمحػػػك صػػػ ة  الةليلػػػة كخصااصػػػها
بحيػػث تصػػبا مرعدمػػة ال كجػػكد لهػػا للػػبف المػػرأة إذا اخػػتلط بييػػره بحيػػث لػػـ 

 .(ّ)تبؽ له ص ة اآلدمية ال ي بت به تحريـ الرلاح

                                                 
، كالػدارقطرى فػ  ِّٓ/ُ ذا الحديث أخرجه ابف ماجػة فػ  سػرره /ب مةػدار المػاء الػذل ال يػرجس  ( ُ)

(، كقػػاؿ عرػػه ا لبػػارى فػػ  اإلركاء صػػحيا ، َِرقػػـ) ُٖ/ُسػػرره /ب حلػػـ المػػاء إذا القتػػه رجاسػػة 
ز يػػػر ت:   -َٔ/ُ محمػػػد راصػػػر الػػػديف ا لبػػػار ل إركاء اليليػػػؿ فػػػ  تخػػػري  أحاديػػػث مرػػػار السػػػبيؿ

 . ـُٖٓٗ - ػ  َُْٓال ارية  ط. -بيركت –الملتب اإلسالم   ط. -الشاكيش
دار  ط. -ِِ/ُ الصػرعار  محمد بػف إسػماعيؿ بػف صػالح بػف محمػد الحسػر ل سبؿ السالـ ارظر: ( ِ)

 محمػػد عبػػػد الػػرحمف بػػػف عبػػد الػػػرحيـ المبػػػارل كرلل تح ػػػة ا حػػكذم بشػػػرح جػػامل الترمػػػذم، الحػػديث
 .بيركت –دار اللتب العلمية  ط. -َُٖ/ُ

فلمػػػا لػػػاف حػػػاؿ المػػػاء يسػػػت اد  ػػػذا التعريػػػؼ مػػػف قػػػكؿ اإلمػػػاـ ابػػػف تيميػػػة عػػػف ا حاديػػػث السػػػابةة :"  ( ّ)
المسػػاكؿ عرػػه أرػػه ل يػػر قػػد بلػػغ الةلتػػيف كمػػف شػػزف الل يػػر أرػػه ال يحمػػؿ الخبػػث بػػؿ يسػػتحيؿ فيػػه دؿ 

ال أم مكجػػكدا لػػاف رجسػػا كحيػػث ذلػػؾ علػػى أف مرػػاط الحلػػـ لػػكف الخبػػث محمػػكال فحيػػث لػػاف محمػػك 
عػػدـ  ، لػػذلؾ قريػػب مػػف  ػػذا المعرػػى مػػا أكرده البيجرمػػى فػػى الحاشػػية:"اسػػتهلؾ فهػػك ليػػر محمػػكؿ

تػػأ ير الرجاسػػة المسػػتهللة فػػ  المػػاء الل يػػر الرت ػػاء اسػػتةذار ا، كعػػدـ الحػػد بخمػػر اسػػتهلؾ فػػ  ليػػره 
 ".  ارظػػػر:فيػػػه الطيػػػب لزكالػػػهل ػػػكات الشػػػدة المطربػػػة، كعػػػدـ ال ديػػػة علػػػى المحػػػـر بألػػػؿ مػػػا اسػػػتهلؾ 

 ط. -محمػػد حامػػد ال ةػػ  -عبػػد المجيػػد سػػليـ ت:  -َِ/ُ مختصػػر ال تػػاكل المصػػرية البػػف تيميػػة
حاشػية البجيرمػ  علػى شػرح المػره  )مػره  ، تصػكير دار اللتػب العلميػة -مطبعػة السػرة المحمديػة 

ًمػػػٌ  المصػػػرم ( لالطػػػالب ٍيرى  ط.سػػػرة -ة الحلبػػػ مطبعػػػ ، ط.ٗٗ/ْسػػػليماف بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػر البيجى
 .ـَُٓٗ - ػ ُّٗٔ
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 بيان القدر الذى تعتبر فيو نجاسة الماء من عدمو. الفرع الثانى:
اختل ػػت للمػػة ال ةهػػاء فػػػ  الةػػدر الػػذل يصػػير بػػػه المػػاء رجسػػا علػػػى 

 -قكليف :
 أف المػػػػاء طػػػػا ر علػػػػى أصػػػػله قلػػػػيال لػػػػاف أك ل يػػػػرا،  القببببول الول:

كال يصػػير رجسػػا إال بتييػػر أكصػػافه كظهػػكر الرجاسػػة فيػػه، ك ػػذا مػػا ذ ػػب 
 .(ُ)إليه جمهكر الماللية، كالحرابلة ف  ركاية، كابف تيمية كابف الةيـ

أف المػػػاء الل يػػػر ال ي ػػػره شػػػ ء مػػػف الرجاسػػػات إذا  القبببول الثبببانى:
اختلطػػت بػػه، مػػا لػػـ تتييػػر أكصػػافه مػػف راحيػػة الطعػػـ أك اللػػكف أك الرااحػػة، 
فػػػإف تييػػػرت صػػػار  ػػػذا المػػػاء رجسػػػا م لػػػه م ػػػؿ المػػػاء الةليػػػؿ الػػػذل ي سػػػد 
بالرجاسػػة الةليلػػة أك الل يػػرة، ك ػػذا مػػا ذ ػػب إليػػه الحر يػػة كبعػػض المالليػػة، 

 .(ِ)اية عف الحرابلةكالشافعية ، كرك 
                                                 

 -الةػػا رة –دار الحػػديث  ط. -َّ/ُ الةرطبػػ الح يػػد رشػػد  البػػف بدايػػة المجتهػػد كرهايػػة المةتصػػدارظػػر:  ( ُ)
عمر يكسؼ بف عبد اهلل بػف محمػد بػف  بى  اللاف  ف  فةه أ ؿ المديرة، ـ ََِْ - ػ ُِْٓ ط. سرة

ملتبػة  ط. -محمػد محمػد أحيػد كلػد ماديػؾ المكريتػار ت: -ُٔٓ/ُ عبد البر بف عاصـ الرمرم الةرطب 
مكا ػػب الجليػػؿ ، ـَُٖٗ ػػػ/ََُْال اريػػة،  ط. -الريػػاض الحدي ػػة، الريػػاض، الممللػػة العربيػػة السػػعكدية

، ـُِٗٗ - ػػػ ُُِْ سػػرة ال ال ػػة ط. -دار ال لػػر-كمػػا بعػػد إْ/ُللحطػػاب  فػػ  شػػرح مختصػػر خليػػؿ
د. عبػػد  ت: -كمػػا بعػػد أِٖ/ُالبػػف الةصػػار مصػػارعيػػكف ا دلػػة فػػ  مسػػااؿ الخػػالؼ بػػيف فةهػػاء ا 

الممللػػػة العربيػػػة  -ملتبػػػة الملػػػؾ فهػػػد الكطريػػػة، الريػػػاض  ط. -الحميػػػد بػػػف سػػػعد بػػػف راصػػػر السػػػعكدم
كمػا َّ/ُِ، مجمكع فتػاكل ابػف تيميػة ّٗ/ُ، لشاؼ الةراع ـ ََِٔ - ػ  ُِْٔط. سرة  -السعكدية
الملؾ فهد لطباعػة المصػحؼ الشػريؼ، المديرػة  مجمل ط. -عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ت: -بعد ا

 .ـُٓٗٗ ػ/ُُْٔط.سرة -الربكية، الممللة العربية السعكدية
دار ط.  -ِِٗ/ُ التجريد  حمد بف محمد بػف أحمػد بػف جع ػر بػف حمػداف أبػك الحسػيف الةػدكرمارظر:  ( ِ)

 عػالء الػديفل ترتيػب الشػراالبداال الصراال ف  ، ـََِٔ - ػ  ُِْٕسرة  ال ارية ط. -الةا رة –السالـ 
بدايػػة المجتهػػد ، ـُٖٔٗ - ػػػ َُْٔ سػػرة ال اريػػة ط. -دار اللتػػب العلميػػةط. -ِٕ/ُ اللاسػػار  الحر ػػ 
بػػرا يـ  ت: -ِْ/ُّل مػػاـ الةرطبػػى  الجػػامل  حلػػاـ الةػػرآف ،َّ/ُ كرهايػػة المةتصػػد أحمػػد البردكرػػ  كا 

،  الحػػػػاكل اللبيػػػػر ُْٔٗ - ػػػػػ ُّْٖ ريػػػػة سػػػػرةال اط. -الةػػػػا رة –دار اللتػػػػب المصػػػػرية  ط. -أط ػػػػيش
دار اللتػب  ط. -الشػيخ عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد -الشيخ علػ  محمػد معػكض  ت:-ِّٓ/ُللماكردل 

ملتبػة  ط. -ِّ/ُ، الميرػى البػف قدامػة ـُٗٗٗ- ػػ  ُُْٗ سػرة ا كلػى ، ط.لبراف –العلمية، بيركت 
عبػد اللطيػؼ  ت: -ٖ/ُمػد للحجػاكل ، اإلقرػاع فػ  فةػه اإلمػاـ أحـُٖٔٗ - ػػ ُّٖٖ سرة ط. -الةا رة

 . لبراف –دار المعرفة بيركت  ط. -محمد مكسى السبل 
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 -:الدلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
بأف الماء طا ر على أصله  استدل أصحاب القول الول القائمين:

 قليال لاف أك ل يرا، كال يصير رجسا إال بتيير أكصافه كظهكر الرجاسة فيه
  -بالكتاب والسنة والمعقول:

 أما الكتاب:- 
: ْٖمػػف اآليػػة   َّ ىك مك لك اك يق  ىق يف ُّٱ:-تعببالى-فبقولببو  

  سكرة ال رقاف.

المياه المرزلة مف السماء كالمكدعة ف  ا رض طا رة مطهرة أف  وجو الداللة :
على اختالؼ ألكارها كطعكمها كأرياحها حتى يخالطها لير ا، كالمخالط للماء على  ال ة 

  أ رب:
فييره لـ يسلبه كص ا  ،ص تيه جميعا، فإذا خالطهف  يكافةه  :ضرب

 مرهما لمكافةته لهما ك ك التراب. 
يكافةه ف  إحدل ص تيه ك   الطهارة، فإذا خالطه  :الضرب الثاني

 سلبه ما خال ه فيه ك ك التطهير، لماء الكرد كساار الطا رات.  ،فييره
سلبه  ،يخال ه ف  الص تيف جميعا، فإذا خالطه فييره :الضرب الثالث

، فلك فسد الماء مف لير أف الص تيف جميعا لمخال ته له فيهما ك ك الرجس
تيلب عليه الرجاسة كتييره لـ يلف الماء مطهرا للرجاسات، كسةط تأكيؿ 
أف الماء طا ر مطهر، كبالتال  فأف الماء طا ر على أصله إلى أف تييره 

 .(ُ)الرجاسة
  

                                                 
 كما بعد ا.ُْ/ُّل ماـ الةرطبى  الجامل  حلاـ الةرآف ارظر: ( ُ)



498 

 

 
 م9109لعام –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

 -وأما السنة فبما يمى:
 -صػػلى اهلل عليػػه كسػػلـ–أف الربػػى  - ػػى اهلل عرػػه–عػػف أبػػى أمامػػة البػػا لى -ُ

هي " " قاؿ: لىٍيًه طىٍعميهي أىٍك ًريحي لىبى عى سيهي شىٍ ءه ًإالَّ مىا لى  (ُ) اٍلمىاءي الى ييرىجِّ
إف  ذا الحيث فيه داللة كا حة على أف المػاء طػا ر  وجو الداللة:

بػػدكف تحديػػد للمةػػدار، فالكصػػؼ الػػذل يجعػػؿ المػػاء طػػا را مػػف عدمػػه  ػػك 
 .(ِ)التيير سكاء مف راحية اللكف أك الطعـ أك الرااحة

  نوقش ىذا االستدالل بالحديث من وجيين :
قػاؿ الشػافع : بأره  عيؼ ال يصلا لالحتجػاج بػه  رػا، فةػد  الول:

ال ي بػػت أ ػػؿ الحػػديث م لػػه، كقػػاؿ الػػدارقطر : ال ي بػػت  ػػذا الحػػديث. كقػػاؿ 
 .(ّ) الرككم: ات ؽ المحد كف على ت عي ه

الرػػككم: يعرػػ  بطػػكؿ  بأرػػه مػػردكد حيػػث إف المػػراد لمػػا قػػاؿالثببانى: 
 كالحػػديث يػػدؿ أف المػػاء  ،الملػػث كأصػػؿ المربػػل ال بكقػػكع شػػ ء أجربػػ  فيػػه

 ال يػػرجس بكقػػكع شػػ ء فيػػه سػػكاء لػػاف قلػػيال أك ل يػػرا كلػػك تييػػرت أكصػػافه 
علػػى أف المػػاء إذا تييػػر أحػػد أكصػػافه بالرجاسػػة للرػػه قػػاـ اإلجمػػاع  ،أك بع ػػها

ال بتلؾ الزيادة لما سلؼ، فال يػرجس المػاء  ،خرج عف الطهكرية فلاف االحتجاج به
 (ْ)بما القاه، كلك لاف قليال إال إذا تيير

                                                 
رقػػػـ ِِٗ/ُ رجاسػػػة المػػػاء الل يػػػر إذا ليرتػػػه الرجاسػػػة ػػػذا الحػػػديث أخرجػػػه البيهةػػػى فػػػ  سػػػرره /ب  ( ُ)

(، كقػػاؿ عرػػه ا لبػػارى   ػػعيؼ . ُِٓرقػػـ )ِّٕ/ُ(، كابػػف ماجػػة فػػ  سػػرره /ب الحيػػاض ُِِٔ)
دار المعػارؼ، الريػاض  ط.-ُِٓ/ٔ سلسلة ا حاديث ال عي ة كالمك كعة كأ ر ا السيئ ف  ا مة

 .ـُِٗٗ ػ / ُُِْسرة  ا كلى ط. -ة العربية السعكديةلالممل -
الملتبػة التجاريػة اللبػرل ط.  -ّّٖ/ِللمرػاكل  شػرح الجػامل الصػيير ربتصرؼ فيض الةػدي ارظر: ( ِ)

 كما بعد ا. ِِ/ُق، بتصرؼ سبؿ السالـ ُّٔٓ سرة ا كلى ط. -مصر –
عصػػاـ الػػديف  ت: -ْٓ/ُمحمػػد بػػف علػػ  بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل الشػػكلار  ارظػػر: ريػػؿ ا كطػػار ل ( ّ)

 .ـُّٗٗ - ػ ُُّْا كلى،  ط. -دار الحديث، مصر ط. -الصبابط 
 ر س المك ل. ارظر: المرجل السابؽ ( ْ)
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: أرَّػه قيػؿى لرسػكًؿ اهلل -ِ : -صػلى اهلل عليػه كسػلـ -عف أب  سعيد الخيدرمِّ
أ مف باًر بي ػاعة  ـي اًللػالًب -أرتك َّ ك ػ  باػره ييطػرىحي فيهػا الًحػيىضي كلحػ

 : "المػػػػاءي طىهػػػػكره -صػػػػلى اهلل عليػػػػه كسػػػػلـ-؟ فةػػػػاؿ رسػػػػكؿي اهلل -كالرَّػػػػٍتفي 
سيهي ش ءه"  .(ُ)ال ييرجِّ
إف  ذا الحيث عاـ ف  إ بات الطهكرية للماء بػدكف أف  وجو الداللة:

يلػكف  رػاؾ مةػػدار يحلػـ مػف خاللػػه بػأف  ػذا المػػاء طػا ر أك ليػر طػػا ر، 
إرمػا الحلػـ مػرتبط بظهػػكر الرجاسػة كيترتػب عليهػػا تييػر ا كصػاؼ لػػالطعـ 

 .(ِ)أك اللكف أك الرااحة
  بأرػه محمػكؿ علػى حػديث الةلتػيف الػذل يػأت نوقش ىذا االسبتدالل:

ذلػػػره، حيػػػث إف  ػػػذا الحػػػديث عػػػاـ كحػػػديث الةلتػػػيف خػػػاص، فكجػػػب العمػػػؿ 
بالدليليف عف طريؽ الجمل بيرهما، فيلكف المػاء طهػكر ال يرجسػه شػ ء إذا 

 .(ّ)بلغ الةلتيف
بػػأف المػػاء الل يػػر ال ي ػػره  اسببتدل أصببحاب القببول الثببانى القببائمين:

احية الطعـ ش ء مف الرجاسات إذا اختلطت به، ما لـ تتيير أكصافه مف ر
أك اللػػكف أك الرااحػػة، فػػإف تييػػرت صػػار  ػػذا المػػاء رجسػػا م لػػه م ػػؿ المػػػاء 

 -، بالسنة والمعقول:الةليؿ الذل ي سد بالرجاسة الةليلة أك الل يرة
  

                                                 
 (، كالػدارقطرى فػ  سػرره /ٔرقػـ)ٖ/ُ ذا الحديث أخرجػه البيهةػى فػ  سػرره /ب التطهيػر بمػاء الباػر  (ُ)

(، كقػاؿ عرػه ُِٓرقػـ )ِّٕ/ُ( كابف ماجة ف  سرره /ب الحياض ْٓرقـ)ّّ/ُب الماء المتيير 
 (.ُْرقـ)ْٓ/ُ ا لبارى ف  اإلركاء صحيا. إركاء اليليؿ

 . ّّٖ/ِارظر: بتصرؼ فيض الةدير  (ِ)
 .َُٕ/ُ، تح ة ا حكزل ْٔ/ُارظر: بتصرؼ ريؿ ا كطار للشكلارى  (ّ)
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 -أما السنة فبما يمى:
أخبػػػر " أف المػػػاء إذا بلػػػغ  -صػػػلى اهلل عليػػػه كسػػػلـ–مػػػا ركل أف الربػػػى -ُ

سػػاؿ  لمػػا -صػػلى اهلل عليػػه كسػػلـ–-كقكلػػه  (ُ)قلتػػيف لػػـ يحمػػؿ الخبػػث"
عػػػف الةليػػػب يلةػػػى فيػػػه الجيػػػؼ كيشػػػرب مرػػػه اللػػػالب كالػػػدكاب , فةػػػاؿ:  

 . (ِ)«ما بلغ الماء قلتيف فما فكؽ ذلؾ لـ يرجسه ش ء»
أف ذلػػر الةلتػػيف فػػ  الحػػديث يػػدؿ علػػى أف مػػا دكرهمػػا  وجببو الداللببة:

ال لمػػا لػػاف للتحديػػد فااػػدة، كحيػػث ذلػػر التحديػػد فهػػذا  يلػػكف ليػػر طػػا ر، كا 
دليؿ على أرػه فاصػؿ بػيف رجاسػة المػاء كعػدمها مػالـ تتييػر أكصػاؼ المػاء 

 .(ّ)مف راحية الطعـ أك اللكف أك الرااحة
ء يػػدؿ بعمكمػػه حػػديث ال يرجسػػه شػػ بػػأف   نببوقش ىببذا االسببتدالل:

على عدـ خركجه عف الطهارة لمجرد مالقػاة الرجاسػة، كحػديث الةلتػيف يػدؿ 
، كالمرطكؽ يةػدـ فػى اال بػات بم هكمه على خركجه عف الطهكرية بمالقاتها

، فيلكف الماء طا را على أصػله قلػيال أك ل يػر، إال إذ تييػرت  على الم هـك
 . (ْ)أكصافه

 قػػػاؿ:  -لى اهلل عليػػػه كسػػػلـ صػػػ -عػػػف أبػػػ   ريػػػرة أف الربػػػ  مػػػا ركل  -ِ
 .(ٓ)«ال يبكلف أحدلـ ف  الماء الدااـ الذم ال يجرم  ـ ييتسؿ فيه»

                                                 
 سبؽ تخريجه .  (ُ)
 سبؽ تخريجه .  (ِ)
 .ِٔ/ُارظر: سبؿ السالـ  (ّ)
 .ْٔ/ُارظر: ريؿ ا كطار  (ْ)
ؾ   ػػػذا الحػػػديث مت ػػػؽ عليػػػه أخرجػػػه اإلمػػػاـ البخػػػارل كمسػػػلـ فػػػ  صػػػحيحيهما. صػػػحيا البخػػػارل /( ٓ)

ط.  -محمػػد ز يػر بػػف راصػػر الراصػػر ت: –( ِّٗرقػػـ) ٕٓ/ُالك ػكء/ ب البػػكؿ فػػ  المػاء الػػدااـ 
ط. سػػػرة  -دار طػػػكؽ الرجػػػاة )مصػػػكرة عػػػف السػػػلطارية بإ ػػػافة تػػػرقيـ تػػػرقيـ محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاق 

 ت: -(ِِٖرقػـ)ِّٓ/ُـ /ؾ الطهػارة/ب الرهػى فػ  البػكؿ فػ  المػاء الرالػد ق، صحيا مسلُِِْ
 .بيركت –دار إحياء التراث العرب   ط. -محمد فؤاد عبد الباق 
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ف  وجو الداللة: أف الماء إذا لاف فػ  حػد الةلػة يػرجس بػالبكؿ فيػه، كا 
لػػـ يتييػػر، كأف حلػػـ المػػاء الجػػارم بخالفػػه مػػف حيػػث إف المػػاء الجػػارم إذا 

فييلبػػػه، فيصػػػير فػػػ  معرػػػى  خالطػػػه الػػػرجس فػػػالجزء الػػػذم يتلػػػكه يػػػرد عليػػػه،
 .(ُ)المستهلؾ

عػف البػكؿ  -صلى اهلل عليه كسػلـ– رهيهبأف  :نوقش ىذا االستدالل
ف  الماء الدااـ ال يدؿ على أره يرجس بمجرد البػكؿل إذ لػيس فػ  الل ػظ مػا 

بػػػؿ قػػػد يلػػػكف رهيػػػه سػػػدا للذريعػػػةل  ف البػػػكؿ ذريعػػػة إلػػػى  ،يػػػدؿ علػػػى ذلػػػؾ
ترجيسػػهل فإرػػه إذا بػػاؿ  ػػذا  ػػـ بػػاؿ  ػػذا تييػػر المػػاء بػػالبكؿ فلػػاف رهيػػه سػػدا 

، فيلػػػكف أك يةػػػاؿ: إرػػػه ملػػػركه بمجػػػرد الطبػػػل ال  جػػػؿ أرػػػه يرجسػػػه ،للذريعػػػة
 .(ِ)االستدالؿ ف  لير محله

                                                 
 محمػػػػػد الحسػػػػػيف بػػػػػف مسػػػػػعكد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف ال ػػػػػراء البيػػػػػكم الشػػػػػافع  بػػػػػى  شػػػػػرح السػػػػػرةارظػػػػػر:  (ُ)

دمشػؽ،  -ملتػب اإلسػالم  ال ط. -محمػد ز يػر الشػاكيش-شػعيب ا ررػؤكط ت: -(ِٕٓرقـ)ٕٔ/ِ
 ـ.ُّٖٗ - ػ َُّْ سرة ال ارية ط. -بيركت

 .ّْ/ُِابف تيمية مجمكع ارظر:  (ِ)
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 -الرأي المختار:
بعػػد عػػػرض آراء ال ةهػػاء كأدلػػػتهـ كمراقشػػة مػػػا أملػػف مراقشػػػته فػػى  ػػػذه 

أف المػػاء المسػػألة يبػػدكا لػػى أف مػػا ذ ػػب إليػػه أصػػحاب الةػػكؿ ال ػػارى الةػػااليف بػػ
الل ير ال ي ره ش ء مف الرجاسات إذا اختلطت به، ما لـ تتيير أكصافه مف 

جسا م له م ؿ راحية الطعـ أك اللكف أك الرااحة، فإف تييرت صار  ذا الماء ر
 ، كذلؾ لما يلى: (ُ)الماء الةليؿ الذل ي سد بالرجاسة الةليلة أك الل يرة

 قكة أدلة  ذا الةكؿ كسالمتها مف المعار ة. -ُ
 إرػػػػػػه يت ػػػػػػؽ مػػػػػػل مةصػػػػػػد أسػػػػػػمى مػػػػػػف مةاصػػػػػػد الشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػالمية،   -2

أال ك ك االحتياط كأخذ الحيطة ف  قليػؿ المػاء كل يػره الػذل يصػير بػه 
 . ذا الماء رجسا

إرػػه يت ػػؽ كركح ال ةػػه اإلسػػالم  فػػ  قاعدتػػه ال ةهيػػة التػػ  تةػػكؿ:" درء  -ّ
 .(ِ)الم اسد أكلى مف جلب المصالا" 

 
 

                                                 
ذ ػػب الحر يػػة إلػػى أف حػػد الل ػػرة يلػػكف بعػػدـ تحريػػؾ طرفػػى المػػاء إذا تحػػرؾ أحػػد ما. بػػداال الصػػراال ( ُ)

ُ/ِٕ. 
 فأل رص؟؟؟؟؟كذ ب الشافعية كالحرابلة إلى أف حد الل رة  ك ما بلغ قلتاف 

 الةكاعد ال ةهية أد محمد أبك زيد ا| مير ص؟؟؟؟، الةكاعد ال ةهية أد حامد ال ةى ص؟؟؟؟.( ِ)
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 استعمال مياة الصرف الصحى المنقاة كيميائيا. الفرع الثالث:
 المحافظػػػة المعالجػػػة، الصػػػح  الصػػػرؼ ميػػػاه اسػػػتعماؿ محاسػػػف مػػػف

 اسػػػتعماالت أم أك الزراعػػة فػػػ  اسػػتعمالها إف حيػػػث الميػػاه احتيػػػاط  علػػى
 كالتكسل المياه  ذه تكفير إلى يؤدم للشرب الصالحة المياه عف بدال أخرل
  .(ُ)متركعة  محاصيؿ إلرتاج الزراعية المساحات ف 

 ميػاه معالجػة فػ  كالحةيةة أف السبب كراء ظهكر  ػذه الطػرؽ العديػدة
الليميػػاء  بعلػػـ ييعػػرؼ مػػا تطػػكر الصػػح  فػػ  العصػػر الحػػال   ػػك  الصػػرؼ

 عمليػػػػات عبػػػػر تعػػػػال  الحا ػػػػر الكقػػػػت فػػػػ  المجػػػػارم ،فةػػػد أصػػػػبحت ميػػػػاة
 تمػػر أرهػػا االختصػػاص أ ػػؿ ذلػػر كقػػد متةدمػػة، أجهػػزة طريػػؽ عػػف ليمياايػػة

 الجػػػرا يـ، كقتػػػؿ كالتهكيػػػة،  ػػػ : الترسػػػيب، مراحػػػؿ حتػػػى تػػػتـ ترةيتهػػػا، بعػػػدة
 جهػة مػف كال اللػكف، جهػة مػف ال أ ر أم للرجاسة يبةى ال كالتعةيـ، كبعد ا

معالجتها ، ؿ تصبا   بعد المياه فما حلـ  ذه الرااحة، جهة مف كال الطعـ،
  . (ِ)بها أـ ال ؟ التك ؤ طا رة، كيجكز

الحةيةة إف ال ةهػاء قػد تحػد كا عػف م ػؿ  ػذه المعالجػة، فحتػى يتسػرى 
لرا الحلـ على  ذه المعالجة البد مػف التعػرض لمػا ذلػره ال ةهػاء، كبالبحػث 

الماء الذل خالطته رجاسػة فييػرت أكصػافه يملػف تطهيػره  كالرظر كجدرا أف
 -بأمكر مرها:

                                                 
 للرشػػر، العلميػػة الػػدار: الصػػح   حمػػد السػػركم  الراشػػر الصػػرؼ لميػػاه البيكلكجيػػة المعالجػػة ارظػػر:( ُ)

-ِّ) ص كالتربػػة للميػػاه المسػػتدامة اإلدارة: كارظػػر ـ،َُٗٗ عػػاـ ا كلػػى، الطبعػػة مصػػر، الةػػا رة،
ٕٔ 

 ػػػذا الحػػػديث أخرجػػػه اإلمػػػاـ البخػػػارل فػػػ  صػػػحيحه /ؾ الك ػػػكء /ب صػػػب المػػػاء علػػػى البػػػكؿ فػػػ  ( ِ)
 ( .َِِرقـ)ْٓ/ُالمسجد 
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صػػلى اهلل  –تل يػػر المػػاء المتػػرجس كزيادتػػه، كذلػػؾ امت ػػاال ل عػػؿ الربػػى  -ُ
 .(ُ)عليه كسلـ مل ا عرابى الذل باؿ ف  المسجد

كذلػػؾ  إزالػػة أسػػباب الرجاسػػة مػػل ارعػػداـ الصػػ ة كالطعػػـ كاللػػكف كالرااحػػة -ِ
يػػزكؿ التييػػر كلالصػػهري  يتييػػر بميتػػة فيتػػرؾ  لػػالبار يرػػزح مرهػػا حتػػى

  .(ِ) حتى يل ر ماؤه بمطر كرحكه
زيػػادة المػػاء عػػف قلتػػيف لمػػا ذلػػر الشػػافعية كالحرابلػػة تجعػػؿ المػػاء ليػػر  -ّ

قابػػػؿ لحمػػػؿ الرجاسػػػة، فالمػػػاء الل يػػػر المتييػػػر برجاسػػػة يتطهػػػر إذا زاؿ 
، تييػػره بر سػػه، أك بإ ػػافة مػػاء طهػػكر إليػػه، أك زاؿ تييػػره بطػػكؿ ملػػث

 أك تأ ير شمس، فزكاؿ الحلـ إذان بزكاؿ علته.
 الصح  الصرؼ مياه ترةية بأف وبناء عمى ما سبق يمكن القول

كيلكف  زالت قد تلكف رجاستها فإف سابةان، المذلكرة المعالجة طرؽ حسب
استعمالها جاازا كصحيحا، إال أف االستعماؿ يمر بعدة أمكر تبرى على 

الشأف، ك ى:" ال رر يزاؿ" كما يت رع عرها مف الةكاعد ال ةهية ف   ذا 
، (ّ) صحية أ رار ذلؾ على يترتب ال أف شريطة شربها ق ايا، فيملف
 ليميااينا الت  تمت معالجته م ؿ  ذه المياه استعماؿ عف للف االستيراء

                                                 
 سػػعد. كالرجاسػػة د الطهػػارة حيػػث مػػف كمعالجتهػػا ترةيتهػػا بعػػد المجػػارم ميػػاه الرػػكازؿ  حلػػـ فةػػهارظػػر: ( ُ)

 .  http://www.ahlalhdeeth.comالمكقل التال  :     –ترل  الخ الف   بف
محمػػػد بػػػف يكسػػػؼ بػػػف بػػػف يكسػػػؼ ل التػػػاج كاإللليػػػؿ لمختصػػػر خليػػػؿ، ْٖ/ُمكا ػػػب الجليػػػؿ  ارظػػػر:( ِ)

 ـ.ُْٗٗ- ػُُْٔ سرة ا كلى ط. -دار اللتب العلمية -ُُٖ/ُ العبدرم اليرراط 
 ،(ْٔ) رقػػػػػػػػػـ قرار ػػػػػػػػػا كبمكجػػػػػػػػػب عشػػػػػػػػػر، ال ال ػػػػػػػػػة رار  ياػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػار العلمػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػدكرةارظػػػػػػػػػر: قػػػػػػػػػ( ّ)

ص الةسػـ ا كؿ  –صػالا بػف عبػداهلل بػف حميػد ل الجػامل فػ  فةػه الرػكازؿ  ػ، ُّٖٗ/َُ/ِٓبتاريخ
 ـ.ََِٓ-قُِْٔال ارية –ط.ملتبة العبيلاف  ْٔ

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 رر ا على صحة  مف جكاز حصكؿ تحكطان  ف  ا لؿ كالشرب أكلى 
 .(ُ)كتستةذره الراس طباع مره تر ر عما كترز نا اإلرساف،
 الػػذلر السػػال ة العلميػػة بػػالطرؽ المرةػاة الميػػاه  ػػذه اسػػتعماؿ لمػا أف  

 الجكفية، المياة ،كتيذية الزراع ، كالحدااؽ الرم ف  الك كء كلؿ مجاالت
 كرحػك ، البيػكت سػاحات كترظيػؼ السػيارات، كلسػؿ الصػراعية، كا لراض

 الصػػالحة للميػػاة تػػكفيرنا ال ػػركريات، مػػف ربمػػا لػػاف بػػؿ بػػه، بػػأس فػػال ذلػػؾ
 للشرب

                                                 
 ميػاه ترلػ  الخػ الف    حلػـ بػف سػعد. الركازؿ د ، فةه( ُِٓ/  ٔ) العلماء لبار  ياة أبحاث ارظر:( ُ)

كالرجاسػػػػػػػػة  علػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػل التػػػػػػػػال  :     الطهػػػػػػػػارة حيػػػػػػػػث مػػػػػػػػف كمعالجتهػػػػػػػػا ترةيتهػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد المجػػػػػػػػارم
http://www.ahlalhdeeth.com . 

http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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 المطلب الثاني :استعمال المرأة مركبا كيميائيا لتأخير الحيض
 بقصد التمكن من أداء العبادات

 اهلل لتبهػػػا التػػػ  ا مػػػكر مػػػف الحػػػيض مػػػف ا شػػػياء المسػػػلمة بهػػػا أف
الرسػػاء، ك ػػك: دـ يخػػرج عرػػد بلػػكغ المػػرأة مػػف أقصػػى  علػػى كتعػػالى سػػبحاره
على سبيؿ الصحة، ال على سبيؿ الداء مػف ليػر صػير كال كالدة ، رحمها 

 كلػه كيختلؼ مف امرأة إلى أخرل بيف يكميف أك أقؿ مف ذلؾ، كب ػعة أيػاـ
، كال تصػػػػل ، ال فالحػػػػااض الخاصػػػػة، أحلامػػػػه   بالبيػػػػت، تطػػػػكؼ كال تصػػػػـك

 أزمرػة المػرأة علػى ك قػد تػأت  ،(ُ) ا حلػاـ مف كلير ذلؾ زكجها، يأتيها كال
 حتػى تػتملف الحػيضل لتػأخير أدكيػة  تسػتعمؿ أف تػرل فا ػلة ربمػا كأملرة
  الحػػػػ  مراسػػػػؾ  داء ذ بػػػػت فمػػػػ ال لػػػػك أف امػػػػرأة أداء العبػػػػادات فيهػػػػا، مػػػػف

 الحػػيض يةطعهػػا أف مػػف كتخشػػى الخيػػر، شػػهكد علػػى كحرصػػت أك العمػػرة،
فػػ  ذلػػؾ  ال ةهػػاء لهػػا؟ اختلػػؼ جػػااز العمػػؿ  ػػذا فهػػؿ المراسػػؾ، إدراؾ عػػف
 أقكاؿ بيارها فيما يل :على 

 يةت ػػيه الةػػكؿ ك ػػذا مطلةػػان، ا دكيػػة  ػػذه ترػػاكؿ يجػػكز :الول القببول
: أم) شػػربه كلألر ػػى: " ػػكياف ابػػف قػػاؿ الحرابلػػة، الحر يػػة كبعػػض إطػػالؽ
 التحػػريـ يػػرد حتػػى ا صػػؿ  رػػه كلةطعػػهل الحػػيض لحصػػكؿ( المبػػاح الػػدكاء
 .(ِ) "يرد كلـ

                                                 
 –دار اللتػػب العلميػػة، بيػػركت  ط. -كمػػا بعػػد اّّ/ُ عػػالء الػػديف السػػمرقردمل تح ػػة ال ةهػػاء ارظػػر: ( ُ)

كمػػػػا بعػػػػد ا، بدايػػػػة المجتهػػػػد ّٗ/ُ، بػػػػداال الصػػػػراال ـُْٗٗ - ػػػػػ ُُْْ سػػػػرة ال اريػػػػة ط. -لبرػػػاف
 -دار اليػرب اإلسػػالم  -محمػد حجػػ  ت: -كمػػا بعػد ا ّّٕ/ُ لةرافػ ل الػػذخيرة كمػا بعػد ا،ٔٓ/ُ

بيف  كعمػػػدة مػػػا بعػػػد ا، رك ػػػة الطػػػالّْٔ/ُ، مكا ػػػب الجليػػػؿ ـُْٗٗسػػػرة  ا كلػػػىط.  -بيػػػركت
. ط -بيػركت  الملتػب اإلسػالم  ط. -ت: ز يػر الشػاكيش -كما بعد اّْ/ُالم تيف ل ماـ الرككم 

 زاد علػػػػى الممتػػػػل كمػػػػا بعػػػػد ا، الشػػػػرحِِّ/ُ، الميرػػػػى البػػػػف قدامػػػػة ـُُٗٗ - ػػػػػ ُُِْال ال ػػػػة، 
 ( كما بعد ا.ْْٔ/  ُ) المستةرل

ط.  – بيػػركت-دار ال لػػرط.  -َٓٓ/ّ، َّْ/ُالبػػف عابػػديف  رد المحتػػار علػػى الػػدر المختػػار ارظػػر:( ِ)
 ،ٕٔ/ ُ السػػبيؿ ، )ابػػف  ػػكياف( مرػػارِٔٔ/ُ، الميرػػى البػػف قدامػػة ـُِٗٗ - ػػػ ُُِْ سػػرة ال اريػػة

 على  مكقػػػػػػػػػل جامعة اإليمػاف التػال :  استعماؿ أدكية لتأخير الحيض،  ِّ/ ُ الطالب دليؿ )اللرم (
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1383 . 

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1383%20
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 محمد الشيخ قاؿ مطلةان، ا دكية  ذه تراكؿ يحظر :الثاني القول
 يجكز ال -الحيض مرل أم أدكية– ا شياء  ذه: "الشرةيط  المختار
 .(ُ)"ال رر لكجكد ذلرراهل لما ا صؿ حيث مف تعاطيها

  ك الةكؿ ك ذا ال رر، بشرط أمف ا دكية  ذه تراكؿ يجكز :الثالث القول
المعاصريف ،كدار اإلفتاء  ال ةهاء كجمهكر كالحرابلة، الماللية، فةهاء عليه الذم

 .(ِ)المصرية، 
  ك الةصد يلكف بأف الجكاز -تعالى اهلل رحمه- جبريف ابف كقيد

 لةياـ الجماعة مل كالصالة زمره، ف  الصياـ فعؿ مف الصالا العمؿ
 مجرد الةصد لاف فإف ال  يلة، كقت الةرآف قراءة مف كاالستل ار رم اف
ف حسران، ذلؾ يعد فال ديران  يبةى ال حتى الصياـ  بلؿ للصكـ مجزاان  لاف كا 
 .(ّ)حاؿ
 بشرطيف :  الجكاز -تعالى اهلل رحمه- ع يميف ابف كقيد 
 عمييا:  الضرر يخشى أال: الول 

 تلكف أف م ؿ به تعلؽ له لاف إف الزوج بإذن ذلك يكون أن: الثاني
 لتطكؿ الحيض يمرلي  ما فتستعمؿ ر ةتها، عليه تجب كجه على مره معتدة
 حيراذ الحيض يمرل ما تستعمؿ أف لها يجكز فال ر ةتها، عليه كتزدادي  المدة
 الزكج، إذف مف بد فال الحمؿ يمرل الحيض مرل أف  بت إف كلذلؾ بإذره، إال

 على الطبيعة ترؾ  ف لحاجةل إال استعماله عدـ فا كلى الجكاز  بت كحيث
 . (ْ) فالسالمة الصحة اعتداؿ إلى أقرب عليه    ما

                                                 
 .ِِٓ /ُّ  المستةرل زاد )الشرةيط ( شرح ارظر:( ُ)
فتػػػكل دار اإلفتػػػاء التػػػى رشػػػرت علػػػى جريػػػدة ِٔٔ/ُ، الميرػػػى البػػػف قدامػػػة ّٔٔ/ُمكا ػػػب الجليػػػؿ  ( ِ)

: الداامػػػة بالممللػػػة العربيػػػة السػػػعكدية اللجرػػػة فتػػػاكل ـ ، كرد فػػػ  َُِٕ/ ٓ/ِٕاليػػػـك السػػػابل فػػػ  
 الػدلاترة مػف ا مرػاء الخبػرة أ ػؿ قػرر إذا الحػيض، لمرػل رم اف ف  أدكية المرأة تستعمؿ أف يجكز"

/ ٓ الداامػة اللجرػة حملهػا . ارظػر : فتػاكل جهاز على يؤ ر كال ي ر ا، ال ذلؾ أف حلمهـ ف  كمف
 .ُُِٔ: رقـ ال تكل مف ،ََْ

 . ُٕ/ ُ الشيخ ابف جبريف )ابف جبريف( فتاكل ارظر:( ّ)
 . ِْٗ/ ُُ الع يميف كرسااؿ فتاكل )الع يميف(مجمكع ارظر:( ْ)
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 شرع  محذكر فيه يلكف بأال ذلؾ -تعالى اهلل رحمه- باز ابف كقيد
 .(ُ)م رة أك

 الدلببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
بػػإطالؽ بأدلػػة ل يػػػرة  المجيػػز الول أصببحاب القبببول أوال : اسببتدل  

 مرها ما يل  :
 يػػرد، ، كلػػـ التحػػريـ دليػػؿ يػػرد حتػػى اإلباحػػة فا صػػؿ ا صػػلية، البػػراءة -ُ

 . (ِ)فررجل إلى ا صؿ ك ك اإلباحة
العػزؿ  جػكاز بػدليؿ جػااز ك ػذا الحمػؿ يمرػل أره الدكاء  ذا ف  ما أل ر -ِ

علػػى رعػػزؿ  لرػػا: »قػػاؿ عرػػه اهلل ر ػػ  جػػابر لحػػديث ،(ّ) الرسػػاء عػػف
 .(ْ)«يرزؿ كالةرآف -صلى اهلل عليه كسلـ---عهد الرب  

 مػف مأخكذة أدكية رساء ـ يسةكف لاركا أرهـ السلؼ بعض عف كرد ما -ّ
 .(ٓ) عليه الصكـ كيةاس الح  أ راء الحيض دـ رزكؿ لمرل ا عشاب

بػػإطالؽ بأدلػػة ل يػػرة ،  المػػارل القببول الثبباني ثانيببا اسببتدل أصببحاب 
 مرها ما يل : 

  ػرران، كأرهػا لهػا أف ذلػر ا طبػاء الحػيض لمرل تستعمؿ الت  ا دكية -ُ
 الربػ  أف»  بػت كقد الرحـ م ال، أمراض ل يرة لسرطاف ف  تتسبب قد

 .(ٔ)« رار  رر كال ال أف ق ى كسلـ عليه اهلل صلى

                                                 
علػػػى  مكقػػػل  اسػػػتعماؿ أدكيػػػة لتػػػأخير الحػػػيض ،ُٔ/ ُٕ بػػػاز، ابػػػف فتػػػاكل )ابػػػف بػػػاز(مجمكع ارظػػػر:( ُ)

 جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  :  
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1383   . 

 .ِّ/ ُ الطالب دليؿ ، )اللرم (ٕٔ/ ُ السبيؿ )ابف  كياف( مرار ارظر:( ِ)
 .ِٔ/ ّ الشرعية، )ابف م لا( اآلداب ارظر:( ّ)
سػػلـ ، كم َِٗٓبػػرقـ : ( ّّ/  ٕ)مت ػػؽ عليػػه : ركاه البخػػارم فػػ  صػػحيحه ؾ/ الرلػػاح ب/ العػػزؿ ( ْ)

 .  َُْْ:رقـ ب َُٓٔ/ ِ حلـ العزؿ /الرلاح بف  صحيحه ؾ/ 
 . ُٓ/ ِ يسألكرؾ حساـ الديف فتاكل( )ع ارة ارظر:( ٓ)
 سبؽ تخريجه. ارظر:( ٔ)

http://www.ibadhiyah.net/maktabah/showthread
http://www.ibadhiyah.net/maktabah/showthread
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  رران، بييره أك بر سه يلحؽ أف  حد شرعان  يجكز كالمعرى أره ال
 كالزجر ،كبالتال   الره  ف  أبلغ ليلكف الجرس ر   بأسلكب ذلؾ سيؽ كقد

 له يجكز فال مستعملها، ت ر ا دكية  ذه أف الخبرة أ ؿ أ بت فإره إذا
 .(ُ)على ذلؾ  اإلقداـ شرعان 

 علػػى اهلل لتبػػه أمػػر الحػػيض  ف تحػػيضل أرهػػا المػػرأة إف مػػف طبيعػػة  -ِ
طبيعته كاعتداله ، كلؿ ما   عف البدف بها يخرج ا دكية الرساء ، ك ذه

 عااشػة الكخيمة ، ف   الحديث عػف كالعكاقب ال رر لاف لذلؾ خلؼ
  -كسػػػلـ عليػػػه اهلل صػػػلى- الربػػػ  مػػػل خرجرػػػا: قالػػػت عرهػػػا اهلل ر ػػػ 

 صػػلى الربػػ  علػػ  طم ػػت ، فػػدخؿ سػػرؼ جارػػا فلمػػا الحػػ  إال رػػذلر ال
 لػـ أرػ  كاهلل لػكددت: قلػت يبليػؾ؟ ما: »فةاؿ أبل  كأرا كسلـ عليه اهلل
 اهلل لتبػه ش ء ذلؾ فإف: قاؿ رعـ،: قلت ر س؟ لعلؾ: قاؿ العاـ، أح 
 بالبيػػػت تطػػػكف  ال أف ليػػػر الحػػػاج ي عػػػؿ مػػػا فػػػافعل  آدـ، برػػػات علػػػى
 .(ِ)«تطهرم حتى

 ملتكبػػا علػػى المػػرأة، كأرهػػا يجػػب عليهػػا شػػرعا أف فممببا كببان الحببيض
 يمرػػل مػػا تأخػػذ أف مػػف مرعهػػا  ػػذا علػػى كالصػػياـ  جلػػه، دؿ الصػػالة تتػػرؾ

 الحػػػػػيض لرػػػػػزكؿ الطػػػػػارئ المرػػػػػل كعلػػػػػى  ػػػػػذا يعتبػػػػػر  ػػػػػذا عرهػػػػػا، الحػػػػػيض
 .(ّ)لعدمه

                                                 
 . ُٓٔ/ ُ ال ةهية للزرقا  الةكاعد شرح ارظر:( ُ)
تة ػ  الحػااض المراسػؾ للهػا إال الطػكاؼ ف  صحيحه ؾ/الحيض ب/   مت ؽ عليه : ركاه البخارم( ِ)

/  ِ) ...بيػػػاف كجػػػكه اإلحػػػراـ /الحػػػ  ب صػػػحيحه ؾ/ مسػػػلـ فػػػ ،ك  َّٓ:بػػػرقـ  (ٖٔ/  ُ) بالبيػػػت
 . ُُُِ: برقـ( ّٕٖ

 .  َٕٓ/ ِ بف فكزاف  صالا الشيخ فتاكل ) ال كزاف ( مجمكع: ارظر:( ّ)
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 فكقػػػػه بم لػػػػه، فمػػػػا يػػػػزاؿ ال ال ػػػػرر أف المةػػػػررة ال ةهيػػػػة الةكاعػػػػد مػػػػف -ّ
 الػذم ال ػرر ألبػر مػف  استخداـ  ذه ا دكيػة   رر فإف ، (ُ)أكلى
إلػى أف ظهػكر ال ػرر  إ افة ، الخبرة أ ؿ أ بته قد ك رر ا تزيله،

 عرػػػػد رزفػػػان  يسػػػبب قػػػد ممػػػا للعػػػادة،  ا دكيػػػة كا ػػػا فػػػ  إربػػػاؾ  ػػػذه
 .(ِ)المرأة

 إذا اسػػتعمالها أجػػازكا الػػذيف الثالببث أصببحاب القببول ثالثببا : اسببتدل 
 بأدلة ل يرة مرها ما يل :   ال رر أمف

 فمآلتي: الضرر عدم مع الجواز
 الرػػاس مػػل للعبػػادة كأدااهػػا صػػكمها فػػ  للمػػرأة المصػػلحة مػػف فيػػه لمػػا  -ُ

 الة اء. كعدـ
 أمػػػف مػػػل التحػػػريـ علػػػى دليػػػؿ كال اإلباحػػػة ا صػػػؿ إذ ا صػػػلية البػػػراءة  -ِ

  رر ا.
 مػػأخكذة أدكيػػة رسػػاء ـ يسػػةكف لػػاركا أرهػػـ السػػلؼ بعػػض عػػف كرد مػػا  -ّ

 الصػػػػكـ كيةػػػػاس الحػػػ ، أ رػػػػاء الحػػػيض دـ رػػػػزكؿ لمرػػػل ا عشػػػػاب مػػػف
 .(ّ)عليه

 فمآلتي :  الضرر مع الجواز عدم

                                                 
 ..ُٓٗ/ ُ ال ةهية الةكاعد )الزرقا( شرح : ارظر:( ُ)
 علػػػػػػػى  مكقػػػػػػػل جامعػػػػػػػة اإليمػػػػػػػاف التػػػػػػػال  :   اسػػػػػػػتعماؿ أدكيػػػػػػػة لتػػػػػػػأخير الحػػػػػػػيض ارظػػػػػػػر:( ِ)

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1383 . 
علػػى  مكقػػل  اسػػتعماؿ أدكيػػة لتػػأخير الحػػيض،  ُٓ/ ِيسػػألكرؾ لحسػػاـ الػػديف ع ارػػة   فتػػاكل ارظػػر:( ّ)

  جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف :  
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1383  

http://www.ibadhiyah.net/maktabah/showthread
http://www.ibadhiyah.net/maktabah/showthread
http://www.ibadhiyah.net/maktabah/showthread
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1383%20
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ـٍ ًإلىػى التٍَّهليلىػًة   ﴿:-تعالى -قكله  -ُ كىأىٍرً ةيكا ًف  سىًبيًؿ اللًَّه كىالى تيٍلةيػكا ًبأىٍيػًديلي
 يترتػب ما على اإلقداـ عف عباده -سبحاره  –رهى  فةد [ُٓٗ: البةرة]

 كالهالؾ. ال رر عليه
 عػػػف بػػػالره  اهلل سػػػبيؿ فػػػ  باإلر ػػػاؽ ا مػػػر قػػػاؿ ابػػػف عاشػػػكر :عةػػػب

 (ُ)"  ارة عكاقب لها الت  ا عماؿ
ـٍ  تىٍةتيليػػػػكا كىالى : ﴿-تعػػػػالى – قكلػػػػه  -ِ ػػػػلي ػػػػافى  اللَّػػػػهى  ًإفَّ  أىٍر يسى ػػػػا ًبليػػػػـٍ  لى   رىًحيمن

 ،[ِٗ: الرساء]
 الرجػػؿ يةتػػؿ أف عػػف رهػػ  أر سػػلـ تةتلػػكا كال: قػػاؿ ابػػف عاشػػكر :قكلػػه

 ل رسػػػاف يػػػبا لػػػـ اهلل  ف الرهػػػ ، فػػػ  داخػػػؿ ر سػػػه الرجػػػؿ كقتػػػؿ ليػػػره... ،
 .(ِ)ر سه " إتالؼ

 عليه اهلل صلى الرب  أف: »عره اهلل ر   الصامت بف عبادة حديث  -ّ
المعرػى لػيس  حػد أف ي ػر ،ك (ّ)« ػرار كال  ػرر ال أف ق ػى كسلـ

 .(ْ)كال أف ي ر بر سه  صاحبه بكجه
 لهػا فيكصػؼ الحػيض تعجيؿ تخاؼ المرأة عف اإلماـ مالؾ كقد ساؿ

 ابػػف قػػاؿ كلر ػػه، بصػػكاب ذلػػؾ لػػيس: قػػاؿ الحػػيض؟ لتػػأخير تشػػربه شػػراب
 .(ٓ) "جسمها ف  بذلؾ  رران  ر سها على تدخؿ أف مخافة لر ه إرما: رشد

،  الخبػرة أ ػؿ إلػى الرجػكع كعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػه فإذا أمف ال رر جػاز ذلػؾ بعػد
 ك ك ما رةكؿ به.

                                                 
 ( .ُِّ/  ِ)( كالتركير )ابف عاشكر التحرير ارظر:( ُ)
 (. ِٓ/  ٓ) المرجل السابؽ  ارظر:( ِ)
 سبؽ تخريجه. ارظر:( ّ)
 .ْٖٕ/ ِشرح محمد فؤاد عبد الباق  على سرف ابف ماجه  ارظر:( ْ)
 .ّٔٔ/ ُ الجليؿ )الحطاب( مكا ب ارظر:( ٓ)
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 -الرأي المختار :
ال الػػث الػػذم يػػرل أصػػحابه جػػكاز  الػػذم يتػػرجا فػػ  رظػػرم  ػػك الةػػكؿ
 الخبػػرة أ ػػؿ بإخبػػار ال ػػرر أمػػف إذا اسػػتعماؿ  ػػذه ا دكيػػة  لمرػػل الحػػيض

 لآلت : لهال الحاجة كجكد اشتراط كال ةة مل
 كيجمػػػل بػػػإطالؽ، كالمجيػػػزيف بػػػإطالؽ، المػػػارعيف بػػػيف كسػػػط الةػػػكؿ  ػػػذا-ُ

 ،إف أملػػػػػف  رػػػػػه إف حصػػػػػؿ التعػػػػػارض كجػػػػػب الجمػػػػػل أكالن    بيرهمػػػػػا،
بترزيػػؿ أدلػػة لػػؿ مػػذ ب  مملػػف  رػػا كالجمػػل ،لترزيلهمػػا علػػى حػػاليف  
 ال ػػػػػرر كجػػػػػد إذا المرػػػػػل علػػػػػى المػػػػػارعيف أدلػػػػػة علػػػػػى حالػػػػػة ،فتحمػػػػػؿ

 بيف ال رر كالجمل تحةؽ عدـ على  المجيزيف أدلة كتحمؿ المتحةؽ،
 علػػى بحملػػه إعمالػػه يملػػف بمػػا اللػػالـ إعمػػاؿ المتعار ػػةل  ف ا دلػػة
 .(ُ) إ ماله مف أكلى معرى

  كبالتػػػػال   خػػػػرل، امػػػػرأة مػػػػف يختلػػػػؼ  ػػػػرر  ػػػػذه ا دكيػػػػة رسػػػػب  أف  -ِ
 تسػأؿ أف المرأة على البد بؿ مطلةان، أك المرل بالجكاز الةكؿ يستةيـ ال

عدمه ،ككقكعه ف   ذه الحالة   مف ال رر ، لمعرفة إملاف أ ؿ الخبرة
إرما يلكف علػى سػبيؿ التبػل، كلػيس أصػال، كالةاعػدة عرػد العلمػاء: أرػه 

  .(ِ)ي بت تبعا ما ال ي بت استةالال
–مرفػكع بةكلػه  كالحػرج كالمشػةة، كال ػيؽ  ف ف  الةكؿ به رفػل للحػرج-ّ

{ ]الحػػػ :  -تعػػػالى ػػػرىجو ـٍ ًفػػػ  الػػػدِّيًف ًمػػػٍف حى لىػػػٍيلي ػػػؿى عى عى ػػػا جى مى ،ك ف  [ٖٕ}كى
 .(ّ) التيسير تجلب المشةة

                                                 
 فػػ  كتطبيةاتهػػا ال ةهيػػة ، )الزحيل (الةكاعػػد(ّٕٔ: ص)  ال ةػػه أصػػكؿ فػػ  )الشػػرةيط  (مػػذلرة ارظػػر:( ُ)

 (. ّٓٔ/  ُ) ا ربعة المذا ب
 .(ِٖٗ: ص) رجب البف )ابف رجب(الةكاعد  ارظر:( ِ)
 كمابعد ا.. ٕٔ/ُكالرظاار  )السيكط (ا شباه ارظر:( ّ)
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 كعمرة لح  رادرة بصكرة إليها يلكف للحاجة ا دكية  ذه استعماؿ-ْ
دراؾ الذم يعتبر رسبيا كمحتمال ، ال رر داارة مف ي يؽ المرأة  كا 
 اليالب ال ا لة ف  لالب الظف مصلحة ، كالظف كا كقات لألمالف
 استعمؿ للمحتمؿ ،كلهذا يترؾ ال كالمتحةؽ ، التحةيؽ مرزلة يرزؿ
 . (ُ)الح  أ راء الدـ لةطل ا عشاب مف أدكية السلؼ رساء بعض

 اعتراض وجوابو
 مف الت  تتلكف فإف ا دكية ، بيف فرقا  راؾ إف  قد يقال : 
 رر  أدكية ا عشاب فال أ رار،أما مف تخلك ال قد ليميااية مرلبات

 االستعماؿ. حلـ ف  فلذلؾ الترليب ف  ال رؽ  بت كحيث يترتب عليها،
 جهتيف :  مف يؤ ر ال بأف ال ارؽ :ويجاب عن ىذا 

 ا دكية  ذه استعماؿ بتحريـ قيؿ أجلها مف الت  العلة أف :الولى
 الدـ. احتباس ك   فيهما، مكجكدة

 إلى ي    فهذا ليميااية  رها ا دكية  ذه مف المرل لاف إذا :ثانيا
 ،ك ذا ليميااية مكاد الحتكااها ف  اليالب على ا دكيةل جميل بتحريـ الةكؿ

 . (ِ) ال يةكؿ به أحد 
 
 

                                                 
 (.ٖٓٔ/  ِ) ا ربعة للزحيل  المذا ب ف  كتطبيةاتها ال ةهية الةكاعد ارظر:( ُ)
 علػػػػػػػى  مكقػػػػػػػل جامعػػػػػػػة اإليمػػػػػػػاف التػػػػػػػال  :   ارظػػػػػػػر: اسػػػػػػػتعماؿ أدكيػػػػػػػة لتػػػػػػػأخير الحػػػػػػػيض (ِ)

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1383  . 

http://www.ibadhiyah.net/maktabah/showthread
http://www.ibadhiyah.net/maktabah/showthread
http://www.ibadhiyah.net/maktabah/showthread
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 بيع الحيوانات المحنطة كيميائيا وحكم اقتنائيا المطمب الثالث :
 ليك ػل الطيػب مػف يخلػط ما ك ك التحريط مأخكذ مف للمة الحركط،

  ػػػك :ارتػػػزاع الليمياايػػػة بػػػالمكاد اآلف المعػػػركؼ كالتحرػػػيط الميػػػت، ل ػػػف فػػػ 
 المرػػػػازؿ  تػػػػزييف بيػػػػرض تع رػػػػه مػػػػف يمرػػػػل بمػػػػا كحشػػػػكه الحيػػػػكاف مػػػػف أجػػػػزاء

 .     (ُ)أك الملاتب  أكلير ذلؾ
إلػى جػكاز  العلمػاءجمهػكر  ذ ػبفةػد  ها كبيعهػا ؟اشػرا أما عف حلـ 

 ره يلكف ل  (ِ)الخرزيرالللب ك بيل جلد الميتة بعد دبيه  إال جلد اإلرساف ك 
 اهلل رسػػكؿ سػػمعت: قػػاؿ عبػػاس حػػديث ابػػفبػػدليؿ عمػػـك  طػػا رنا بعػػد الػػدبغ،

 فللمػة اإل ػاب (ّ) «طهر فةد اإل اب دبغ إذا: »يةكؿ كسلـ عليه اهلل صلى
تشػػػمؿ جميػػػل أرػػػػكاع ف ،ك ػػػ  صػػػيية عمػػػػكـ بػػػا لؼ كالػػػػالـ ،م ػػػرد معػػػرؼ 

 .(ْ)كجلد الحيكاف المحرط  ك الجزء ا  ـ مره، كالباق  تبل له ، الجلكد
  

                                                 
( ،حلػـ تحرػيط الحيكارػات كاقترااهػا علػى المكقػل التػال :  َِِ/   ُارظر: )أريس( المعجػـ الكسػيط )( ُ)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php? . 
( ، َُٔ/  ُارظػػػر:)ابف رجيـ(البحػػػػر الرااػػػؽ شػػػػرح لرػػػز الػػػػدقااؽ كمرحػػػة الخػػػػالؽ كتلملػػػة الطػػػػكرم )( ِ)

( ،)ابػػػػف ِٔ/  ُ(،)الماكردم(الحػػػػاكم اللبيػػػػر )ُْْ/  ُفػػػػ  فةػػػػه أ ػػػػؿ المديرػػػػة ))الرمػػػػرم( اللػػػػاف  
 .(ِٓ/  ُقدامة(المير  )

 . ّٔٔ( برقـ : ِٕٕ/  ُركاه مسلـ ف  صحيحه ؾ/ الحيض ب/ طهارة جلكد الميتة بالدباغ )( ّ)
المكقػػل ( ، اقترػػاء الحيكارػػات المحرطػػة علػػى ِْْارظر:)الشػػرةيط  (مػػذلرة فػػ  أصػػكؿ ال ةػػه  )ص: ( ْ)

 .http://www.fikhguide.comالتال  : 
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المعاصرون في حكم بيع الحيوانات المحنطة عمى  اءاختمف العمموقد 
 -:أقوال 

الحيكارات المحرطة، ك ذا ما  ذ ب إلى تحريـ بيل  القول الول:
 .(ُ)ذ ب إليه بعض ال ةهاء المعاصريف

ذ ب إلى إباحة بيل الحيكارات المحرطة، ك ذا  ك  القول الثانى:
مةت ى لالـ الحر ية براء على إباحة بيل كاقتراء الحيكارات ك ى حية، 

  .(ِ)كالحرابلة براء على ا صؿ العاـ ك ك إباحة البيل مطلةا
 -الدلببببببببببببببببببببببببببببببببببببة:

الحيكارػػػػػات  بيػػػػػلتحػػػػػريـ ب الةػػػػػااليفاسبببببتدل أصبببببحاب القبببببول الول: 
 -المعقول من وجوه : المحرطة

إف بيل م ؿ  ذه ا شياء كجكازه يؤدل إلى إر اؽ الماؿ الوجو الول: 
فيمػػا ال مر عػػة فيػػه، كمػػا ال مر عػػة فيػػه إر ػػاؽ المػػاؿ فيػػه إسػػراؼ يسػػأؿ عرػػه 

أرػػػه :" ال  -صػػػلى اهلل عليػػػه كسػػػلـ–صػػػاحبه يػػػـك الةيامػػػة لمػػػا أخبػػػر الربػػػى 
يامػة حتػى يسػأؿ عػف أربػل مرهػا، كعػف مالػه مػف أيػف تزكؿ قدـ عبػد يػكـ الة
 .(ّ)التسبه كفيما أر ةه"

                                                 
 ،ع يمػػػيف ، ابػػػفّٕٕ/ٓ(، مجمػػػكع فتػػػاكل ابػػػف بػػػاز َِّٕارظػػػر: فتػػػاكل دار اإلفتػػػاء ا ردريػػػة رقػػػـ)( ُ)

 ،خػتالؼ بيػرهـ فػ  سػبب التحػريـاعلػى ، كمةت ى لالـ عبدالمحسف العباد كقرار  ياة لبار العلماء
للشػػػرؾ  كأمػػػا  ياػػػة لبػػػار العلمػػػاء فمػػػف أجػػػؿ السػػػرؼ كأمػػػا الشػػػيخ عبدالمحسػػػف العبػػػاد فألرهػػػا كسػػػيلة

. مجمػكع فتػاكل بف ع يميف فمف أجؿ أرهػا ميتػة يحػـر بيعهػاالالصكر كالتما يؿ المعظمة كأما الشيخ 
 اللجرة الداامة المجلد الرابل عشر. 

،  ػػػػَُُّ سػػػرة  ال اريػػػة ط. -دار ال لػػػر ط. -ُُْ/ّ: ال تػػػاكل الهرديػػػة رظػػػاـ الػػػديف البلخػػػى ارظػػػر (ِ)
 .  ُّٗ/ْ،  الميرى البف قدامة َِٖ/ُحاشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ابف عابديف 

لمػاؿ يكسػؼ  ت: –( ّْْٗٔرقػـ)ُِٓ/ٕ ذا الحػديث أخرجػه ابػف أبػى شػيبة فػ  مصػر ه /: الز ػد  (ّ)
سػػرره /ب لػػػره الشػػػهرة ق، كالػػػدارمى فػػػ  َُْٗ سػػرة ا كلػػػى-الريػػػاض –ملتبػػػة الرشػػد  ط.-الحػػكت

دار الميرػػػ  للرشػػػر كالتكزيػػػل،  ط. -حسػػػيف سػػػليـ أسػػػد الػػػدارار  ت: -(ْٓٓرقػػػـ)ِْٓ/ُكالمعرفػػػة 
إسػػػراده ، كقػػػاؿ عرػػػه المحةػػػؽ ـ َََِ - ػػػػ  ُُِْ سػػػرة ا كلػػػى ط. -الممللػػػة العربيػػػة السػػػعكدية

 .حسف مف أجؿ أب  بلر بف عياش كالحديث صحيا
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إف إباحػػػػػة بيػػػػػل الحيكارػػػػػات المحرطػػػػػة يػػػػػؤدل إلػػػػػى الوجبببببو الثبببببانى: 
اسػػتعمالها، ك ػػذا االسػػتعماؿ يػػؤدل إلػػى الشػػرؾ م لػػه م ػػؿ الصػػكر كالتما يػػؿ 

 المعظمة، فعدـ إباحة بيعها أكلى سدا للذريعة.
ات المحرطػػة ميتػػػة، كالميتػػػة يحػػػـر بيعهػػػال إف الحيكارػػػ الوجبببو الثالبببث:

 رهػػا رجسػػة، كالػػرجس الػػذل ال يجػػكز االحت ػػاظ بػػه حرمػػة بيعػػه كاسػػتعماله 
 أكلى .

بالكتباب  الحيكارػات المحرطػة بيػل بإباحػة كجػكاز الةػااليفاستدل أصحاب القول الثانى: 
   -والمعقول:

 َّ نت ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ -أمببببا الكتبببباب فبقولببببو تعببببالى:

 .ِٕٓالبةرة: 
إف  ػػػذه اآليػػػة تػػػدؿ بعمكمهػػػا علػػػى جػػػكاز لػػػؿ بيػػػل وجبببو الداللبببة : 

باحته، كمف بيف ما يشمله الجكاز بيل الحيكارات المحرطة ، لما أره يباح  كا 
االرت اع بمف  بتت إباحته، كما يباح االرت ػاع بػه يجػكز التصػرؼ فيػه علػى 

  .(ُ)الكجه المشركع
 العمػؿ فػإف  ػذاالمبػاح فةالكا إف  ذا مف باب التمتػل   وأما المعقول:

 اإلباحة. ا شياء ف  كا صؿ اإلباحة، أك بالمرل رص بشأره يرد لـ
 نوقش ما استدل بو أصحاب القول الول القائمين بحرمة بيع الحيوانات المحنطة : 

 إذ بعيد، التما يؿ على كقياسها رظر، فيه بالتما يؿ ذلؾ لشبه بمرعه قيؿ بأف
 العلـ أ ؿ أجاز كقد الحيكاف، عيف بذاتها     رها اهللل لخلؽ م ا اة فيها ليس
 فتعطؼ ال صيؿ أـ مف فيةرب تبران، أك  مامان  يحشى الحكار جلد ك ك البك اتخاذ
 .اللبف فتدر عليه

                                                 
 .  ّْٖ/ُكما بعد ا، ت سير الماكردل ّٕٓ/ّ: بتصرؼ ت سير الةرطبى ارظر (ُ)
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 اللحػـ مػألكؿ كليػر اللحػـ المػألكؿ الحيكاف بيف ي رؽ أن لكن الولى
 كجػه بييػر لػركح إز اقػان  قتلػه فػ   ف عرػه، سػلت أك قتلػه فػ  يػؤذف لـ مما

 فيلحػؽ اللحػـ مألكلػة لير الحيكارات مف بذبحه الشارع أذف ما كأما مشركع
 إلػى العمػؿ  ػذا أف ػى إذا تحريطػه ، إال جػكاز فػ  اللحـ المألكؿ بالحيكاف
 بػالبعض ا مػر يصػؿ فةػد الماؿ، إ اعة لعلة مره فيمرل كالتبذير اإلسراؼ

 مػف ذلػؾ فػ  مػا يخ ػى كال محػرط، حيكاف على للحصكؿ اآلالؼ إر اؽ إلى
 .(ُ)إسراؼ 

كاهلل أعلػػػـ  أحػػػد ال ةهػػػاء المعاصػػػريف  ػػػذا  فةػػػاؿ:" رجػػػالمػػػا أرػػػه قػػػد 
تحػػريـ بيػػل متػػؿ  ػػذه الحيكارػػات إذا لارػػت قػػد قتلػػت حيػػة بييػػر ذبػػا شػػرع  

حةرػػػة ليمياايػػػة يمػػػكت الحيػػػكاف مباشػػػرة  بأركاعهػػػا بالطريةػػػة المعركفػػػة بيػػػرز
 (ِ)يرل اليـك ف  ا سكاؽكيتجمد بالشلؿ الذم مات عليه لما 

ذ ػػػػب أل ػػػػر فةػػػػد  ء الحيوانببببات المحنطببببة :اقتنببببا وأمببببا عببببن حكببببم
 اهػػا فػػ  اقترا اختل ػػكا، كللػػرهـ بيػػرض التعلػػيـ اقترااهػػا المعاصػػريف إلػػى جػػكاز

برػػػػاء علػػػػى الخػػػػالؼ الػػػػذل سػػػػبؽ ذلػػػػره فػػػػ  مسػػػػألة بيػػػػل الحيكارػػػػات  ,للزيرػػػػة
المحرطػػة، زيػػادة علػػى مػػا سػػبؽ  ػػك الت ريػػؽ فػػ  الحلػػـ بػػيف المػػذلى كليػػره 

كالميتة   بأف لير المذلى )المذبكح بالطريةة الشرعية( يعتبر ميتة، كاكاستدل
اـ ع -صلى اهلل عليه كسلـ-لةكؿ الرب  ، ال يجكز بيعها كال االست ادة مرها

ال ػػػػػتا ك ػػػػػك بملػػػػػة: "إف اهلل كرسػػػػػكله حػػػػػـر بيػػػػػل الخمػػػػػر كالميتػػػػػة كالخرزيػػػػػر 

                                                 
حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تحرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط الحيكارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كاقترااهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال : : (ارظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatw
aId&Id=5535. 

الشػيخ مػا ر بػف ظػافر  -اء المعاصػريف ارظر: حلـ بيػل الحيكارػات المحرطػة كتحريطهػا كلػالـ العلمػ( ِ)
  http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=3002  الةحطار .

http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=3002
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كا صػػراـ، فةيػػؿ: يارسػػكؿ اهلل أرأيػػت الميتػػة فإرهػػا يطلػػى بهػػا السػػ ف كيػػد ف 
 .(ُ)بها كيستصبا بها الراس؟ فةاؿ : ال  ك حراـ" 

 -الرأي المختار:
  لما يل  : مطلةنا ء الحيكارات المحرطة إباحة اقترا  ك
قد فتا باب االرت اع بما  ك مباح مف المرافل المكجكدة  -تعالى-اهلل   -ُ

علػػػى كجػػػه  ػػػذه ا رض مػػػػف الميػػػاة كا شػػػجار كا طعمػػػة كا شػػػػربة ، 
كليػػر ذلػػؾ ممػػا علػػى كجػػه  ػػذه ا رض ، فلػػؿ ذلػػؾ ا صػػؿ فيػػه الحػػؿ 

، مف االرت اع بش ء مف  ذه المرافلكاإلباحة ، حتى يرد الدليؿ المارل 
 .تحريمها كال دليؿ على

ليس فيها م ا اة لخلػؽ للكرها  ،فبعيد تشبيهها بالتما يؿ كالصكرإف   -ِ
تحريمهػػا أي ػا لمػا يبعػػد  ه ،اهلل، بػؿ  ػ  بػػذاتها عػيف الحيػػكاف أك جػزؤ 

لمجرد السرؼل  ف الزيرػة كالجمػاؿ مةصػد شػرع ، كتختلػؼ اعتبػارات 
 مػػػا الرػػػاس كأذكاقهػػػـ كعكااػػػد ـ فػػػ  التلػػػاليؼ الماليػػػة العادلػػػة فػػػ  ذلػػػؾ ب

الزيرػة مةصػد الػدليؿ علػى أف ك  ،ال يخالؼ العرؼ كيخػرج لحػد التجػاكز
ـٍ ًفيهىػػػػا  بةكلػػػػه:  ه أف الشػػػػرع أجػػػػازه شػػػػرع  ال يرلػػػػر علػػػػى فاعلػػػػ لىليػػػػ كى

ػػػػػاؿه  مى ًميػػػػػرى ًلتىٍرلىبيك ىػػػػػا  : قكلػػػػػه [ ك ٔ]الرحػػػػػؿ:  جى ٍيػػػػػؿى كىاٍلًبيىػػػػػاؿى كىاٍلحى كىاٍلخى
ًزيرىػػػػةن   هرػػػػا بػػػػرعـ مػػػػف جملتهػػػػا  -تعػػػػالى–فةػػػػد امػػػػتف ، [ ٖ]الرحػػػػؿ:  كى

 . (ِ)ز كال يمتف إال بجاا ،الجماؿ كالزيرة
  
                                                 

(، ُُِِبػرقـ ) ْٖ/ ّمت ؽ عليه : ركاه البخارم ف  صحيحه ؾ/البيػكع  ب/ بيػل الميتػة كا صػراـ  (ُ)
بػرقـ  َُِٕ/ ّـ ف  صحيحه ؾ/ المساقاة ب/ تحػريـ بيػل الخمػر كالميتػة كالخرزيػر كا صػراـ كمسل

(ُُٖٓ.) 
 ( ،المكافةػػات )الشػػاطب (ُّٖ/  ُابػػف عبدالسػػالـ )للعػػز  ارظػػر: قكاعػػد ا حلػػاـ فػػ  مصػػالا ا رػػاـ (ِ)

 ( .ِٕٗإي ار اإلرصاؼ ف  آ ار الخالؼ ) ابف الجكزم( )ص:  (،ُّٔ/  ٓ) 



509 

 

 
 دراسة فقهية طبية خماطر الرتكيبات  والنفايات الكيميائية 

  

   

 الحيوانات عمى قسمين::إن  وعمى ىذا يقال
بالػػػذبا أك الصػػػيد الشػػػرع ، ال إشػػػلاؿ فػػػ   الحيكارػػػات المباحػػػة المػػػذلاة -1

 جكاز اقتراء كشراء المحرط مرها على الراجا مف أقكاؿ أ ؿ العلـ .
كالػػػراجا جكاز ػػػا أي ػػػان للػػػكف المتبةػػػ  مػػػف   ،الحيكارػػػات ليػػػر المػػػذلاة -2

الحيكاف  ك الجلػد كا جػزاء اليابسػة مػف بػدف الحيػكاف، كقػد أزيلػت مرهػا 
ًلػػئى جػػكؼ الحيػػكاف بػػالمكاد  مي الرطكبػػة كلػػؿ مػػا يرػػت  فسػػادان أك ع كرػػة، كى

اقتراؤ ػػػػا إذا أ ػػػػديت علػػػػى  فيجػػػػكز،  الحافظػػػػة فأشػػػػبهت الجلػػػػد المػػػػدبكغ
 .(ُ) .الراجا

 

                                                 
،  http://www.fikhguide.comارظػػػػػر: اقترػػػػػاء الحيكارػػػػػات المحرطػػػػػة . علػػػػػى المكقػػػػػل التػػػػػال  :  (ُ)

 ِ)السػػػػػػػػػػػػػػػعيداف( كليػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػف راشػػػػػػػػػػػػػػػد الةكاعػػػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػػػرعية فػػػػػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػػػػػااؿ الطبيػػػػػػػػػػػػػػػة  ص
http://www.shamela.ws 

http://www.fikhguide.com/
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الثاني: مخاطر التركيبات الكيميائية في االستخدامات الزراعية المبحث 
 والطبية والعسكرية

إف لمخػػػػػػػػاطر الترليبػػػػػػػػات الليمياايػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػر كا ػػػػػػػػا فػػػػػػػػ   تمييببببببببد:
االسػػتخدامات العصػػرية ،  ػػذه المخػػاطر مػػف المملػػف أف يلػػكف تػػأ ير علػػى 
صػػحة اإلرسػػاف إذا لػػـ يلػػف لهػػذه الترليبػػات مػػف معػػدالت مبريػػة علػػى أسػػس 

، ك ػػػػػػذا مػػػػػػا يػػػػػػدعكرا إلػػػػػػى بيػػػػػػاف  ػػػػػػذه المخػػػػػػاطرات الليمياايػػػػػػة فػػػػػػ  علميػػػػػػة
االسػػػتخدامات الزراعيػػػة كالطبيػػػة كالعسػػػلرية مػػػف خػػػالؿ  ػػػذا المبحػػػث عبػػػر 

 -المطالب ا ربعة اآلتية :
 .استخداـ المبيدات الزراعية كأ ره على الصحة العامة بيف ال ةه كالطب المطمب الول :

 . للمريض تحت تأ ير التخدير الليمياا الحلـ الشرع  المطمب الثاني : 
 االستخدامات الليميااية إلذابة الد كف مف الجسـ. المطمب الثالث:

حظػػر ارتشػػار ا سػػلحة الليمياايػػة، كأ ػػر ذلػػؾ علػػى الصػػحة  بػػيف ال ةػػه المطمببب الرابببع : 
 كالطب.
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 المطمب الول : 
 الفقو والطب.استخدام المبيدات الزراعية وأثره عمى الصحة العامة بين 

بأرها المكاد الليميااية الت  تةتؿ أك تمرػل أك  :تعرف المبيدات الحشرية
تحػػػػد مػػػػف تلػػػػا ر كارتشػػػػار اللاارػػػػات الحيػػػػة التػػػػ  ترػػػػافس اإلرسػػػػاف فػػػػ  لذااػػػػه 

 . كممتللاته كصحته
تسػػػػػبِّب الحشػػػػػرات أ ػػػػػرارنا باليػػػػػة  التػػػػػ   ميعىػػػػػدَّة لةتػػػػػؿ الحشػػػػػراتفهػػػػػ  

ػػػا أ ػػػرارنا ل رسػػػاف  بالمحاصػػػيؿ الزراعيػػػة كال ػػػركة الحيكاريػػػة، لمػػػا تسػػػبب أي ن
لحمايػػة الرباتػػػات  لالمزارعػػكف كأصػػحاب البسػػػاتيف هايسػػػتعملف برةلهػػا لألمػػراض

كيلجػػػأ ل يػػػر مػػػف أصػػػحاب الماشػػػية  ،الحشػػػراتتلػػػؾ كالحيكارػػػات مػػػف أ ػػػرار 
كحيكارات المزرعػة إلػى رش حيكارػاتهـ أك لمر ػا فػ  محلػكؿ المبيػد الحشػرم، 
كذلػؾ لحمايتهػا مػف الػذباب كالةمػؿ كالسػػكس كالةػراد.  ػذه اآلفػات ترشػر العديػػد 

كيملػف باسػتعماؿ مبيػػدات  ،مػف ا مػراض م ػؿ حمػػى المكاشػ  كجػرب ا لرػػاـ
م ؿ المالريا كالتي كس، كذلؾ بمعالجة أمالف الحشرات ملافحة أمراض عديدة 

 .تلا ر الحشرات الت  ترشر  ذه ا مراض
سالح ذك حديف مػف راحيػة ملافحتهػا  الحشرية المبيدات ومن ىنا فإن 

للحشػػرات التػػ  تسػػبب أ ػػرارا لبيػػرة ل رسػػاف كالحيػػكاف كالربػػات ، كمػػف راحيػػة  
 أحيارػا أخػرل علػى تلكيػثتأ ير ا بسبب االستعماؿ الم ػرط  أحيارػا ،كالخػاطئ 

 .(ُ) كالهكاء الجكفية كالمياه التربة
 ا سمدة لهذه كالخاطئ الم رط لالستعماؿ كرتيجة"  :يقول أحد العمماء

 زمران  ارحالؿ دكف التربة ف  تبةى السمـك  ذه مف لبيرة لمية فإف:  كالمبيدات
 الػػػرم أك ا مطػػػار  طػػػكؿ مػػػل كمرهػػػا ، الربػػػات يمتصػػػها مػػػا فمرهػػػا ، طػػػكيالن 
 تبخػػر أك كالسػػطحية، الجكفيػػة للميػػاه تلك ػػان  مسػػببة ا رض طبةػػات إلػػى تتسػرب
 .(ِ)"  المحيط الهكاء تلكث مسببة الشمس حرارة ب عؿ

                                                 
    http://www.startimes.com/?t=18201526ارظر:المبيػػد الحشػػرم علػػى مكقػػل سػػتار تػػايمز  (ُ)

 . http://green-studies.comأ رار المبيدات الحشرية على صحة اإلرساف كالبياة    
 ترقيـ الشاملة.(  ُٕلالك  )ص:  محمد محمكدلمكقؼ الةرآف مف العبث البشرم بالبياة  ارظر: (ِ)
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يجػػب التعامػػؿ مػػل جميػػل أرػػكاع مبيػػدات الحشػػرات  وبنبباء عمببى ذلببك :
حػػرص شػػديد لتجرػػب الة ػػاء علػػى ها بيربيػػ  اسػػتعمال، فعلػى أرهػػا مػػكاد سػػامة

  ،  ػػػػػػػػكاه اسػػػػػػػػتعمالها كفػػػػػػػػؽ يجػػػػػػػػكز لمسػػػػػػػػتخدمها  ،  كال الرافعػػػػػػػػةالحشػػػػػػػػرات 
 ، ليسػتعمله المالاـ الركع على لداللته االختصاص   ؿ رجكعه مف بدَّ  ال بؿ

كيجب ارتداء المالبس الكاقية عرد اسػتعمالها لتجرػب حػكادث التسػمـ. كتختػار 
د يػؤدم المبيدات المراد استعمالها بحذر شديد، كذلؾ  ف االختيػار الخػاطئ قػ

إلى قتؿ أك يؤدم إلى اإل رار بالربػات أك الحيػكاف المػراد حمايتػه. لمػا يجػب 
تجرػػب االسػػتعماؿ المل ػػؼ للمػػكاد التػػ  تتػػرؾ متبةيػػات  ػػارة علػػى المحاصػػيؿ 

 رش بلي يػػػػة المتعلةػػػػة كاإلرشػػػػادات بالتعليمػػػػات التةيػػػػد عليػػػػه ، كيجػػػػباليذاايػػػػة
 بعػد ا ال مػار بةطػؼ لػه المسػمكح بالكقت الةطع  كااللتزاـ ، كال مار ا شجار

 أف استخدامها يجب ف  ذلؾل  ف اإلذف مخال ة على المترتب لل رر دفعا ،
 بػػالر س أك بػػاليير ال ػػرر بعػػدـ ك ػػك اإلذف مةيػػدا ا صػػؿ، علػػى فيػػه يةتصػػر

ف الشػرع إرمػا جػاء لػيح ظ علػى ، ك ا صؿ ف  الم ػار: التحػريـ كالمرػل  لإذ
كأرسػػابهـ كأمػػكالهـ، فلػػؿ مػػا يلػػكف بعلػػس  ػػذا  الرػػاس ديػػرهـ كأر سػػهـ كعةػػكلهـ

 اهلل ر ػػ  الصػػامت بػػف ، كدليػػؿ ذلػػؾ حػػديث عبػػادةفهػػك م ػػرة يجػػب إزالتهػػا
،  (ُ)« ػػرار كال  ػػرر ال أف ق ػػى كسػػلـ عليػػه اهلل صػػلى الربػػ  أف: »عرػػه
ال رػػػيف أف  كالر سػػػه ، كال أف ي ػػػر ليػػػره ، لػػػيس  حػػػد أف ي ػػػر: المعرػػػى ك 

 .(ِ)ي ر لؿ مرهما بصاحبه 
 ي ػرٌ  أك ر سه ي رَّ  أف المللَّؼ -كسلـ عليه اهلل صلى- الرب  لذلؾ رهى

 .(ّ) ليره ،أك ر سه على التعدم مف اإلرساف مرل على داللة فيه ، ليره

                                                 
 .سبؽ تخريجه( ُ)
( ،شػػرح محمػػد قػػؤاد عبػػد البػػاق  علػػى سػػرف ابػػف ماجػػه ّٕٗ/  ِارظػػر: المكسػػكعة ال ةهيػػة اللكيتيػػة ) (ِ)

 .ُّٗ، أ كاء على قكاعد ال ةه الللية أد/ محمد أبك زيد ا مير صػْٖٕ/ ِ
 (، حلـ استعماؿ المبيدات الحشرية ف  رش  مار الزراعة ََْ/  ْارظر: فتاكل اللجرة الداامة )  (ّ)

     https://islamqa.info/ar/161808 
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 المطمب الثاني : 
 الحكم الشرعي لممريض تحت ت ثير التخدير الكيميائي

طبيػب التخػدير  فيةػكـطريةػة للرػكـ المعلػكس،  :رف التخدير ب نبويع 
بتركيـ المريض أ راء فترة العملية ليةـك الجراح بعمؿ كاجبػه، كمػف  ػـ إيةػاظ 

 .(ُ)المريض بعد رهاية العملية
، الػذم يستخدم المخبدر فبي العمميبات الجراحيبة لمنبع حصبول اللبم

ػػػا  قػػػد يمرػػػل الجػػػراح مػػػف إجػػػراء العمليػػػة الجراحيػػػة، ك ػػػذا التخػػػدير يلػػػكف عامن
 كال يكجػد عةػار،  عينا ف  مرطةة محدكدة مف الجسػـللبدف لله، كيلكف مك 

ػػػا مػػف اآل ػػػار السػػلبية ،ك جػػؿ  ػػػذه الخطػػكرة زاد اال تمػػػاـ  مخػػدر يخلػػك تمامن
 .(ِ)بالتح ير لعملية التخدير ليلكف مف أل ر الممارسات الطبية أمارنا

 لللكرػػػه ال يجبببوز إعطببباء مبببريض جرعبببة مخبببدرة إال عنبببد اضبببطراره 
ال يخلػػػػك مػػػػف أ ػػػػرار  فػػػػال يبػػػػاح إال عرػػػػد كجػػػػكد  ػػػػرر ألبػػػػر مػػػػف  ػػػػرر 
التخدير مل اشترط االقتصار على أقؿ جرعة تل   فػ  ذلػؾ  ف ال ػركرة 

 .(ّ)تةدر بةدر ا , إذ ا صؿ تحريـ لؿ ما يييب العةؿ 
أما عف تصرفات المػريض تحػت تػأ ير المخػدر  فةػد رةػؿ ابػف اللحػاـ 

 بػػػالبر  عةلػػػه زاؿ إف اللبيػػػر قكلػػػه : لالجػػػام فػػػ  عػػػف الةا ػػػى أبػػػ  يعلػػػى 
 تراكلػػه كاف لػػالمجركف فيػػه الحلػػـ كيلػػكف معػػذكر فهػػك بػػه تػػداكل فػػإف رظػرت
 .(ْ)السلراف حلـ فحلمه مجركرا كيصير عةله ليزيؿ قصد أك متالعبا

                                                 
ارظر: دكر استشارم التخدير ف  تح ير المر ى كمريض الةلب للعلميات الجراحيػة، مجلػة صػحة  (ُ)

 (  ُٗ، ص ٗالةلب )عدد 
   .ٕص ارظر: المكجز اإلرشادم عف التخدير  (ِ)
الةكاعػػد بػػدكف طبعػػة،  َِفةػػرة  ُُا حلػػاـ الشػػرعية للجراحػػة  لسػػعد بػػف راصػػر الشػػ رم صارظػػر:  (ّ)

 –دار ال لػػػػر  -ِِٔ/ُ المػػػػذا ب ا ربعػػػػة د. محمػػػػد مصػػػػط ى الزحيلػػػػ .ال ةهيػػػػة كتطبيةاتهػػػػا فػػػػ  
 ـ ََِٔ - ػ  ُِْٕا كلى،  -دمشؽ

   (.ِٔ: ص) الف اللحاـ  ال رعية ا حلاـ مف كما يتبعها ا صكلية كال كااد الةكاعد ارظر: (ْ)
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ف لػػـ يػػدخؿ  إجػػراء العمليػػة قبػػؿ يصػػل  ، فهػػؿوأمببا عببن صببالتو ، كا 
 ػذه المسػألة كرد أدااهػا؟:  على حتى ي يؽ ،كيةدر الصالة يؤخر الكقت ،أـ

ذلر ػػػا فػػػ  الجمػػػل بػػػيف صػػػالتيف للمػػػريض كصػػػار خػػػالؼ لبيػػػر بيػػػرهـ فػػػ  
إملاريػػػة جمػػػل الصػػػالة للمػػػريض كعػػػدـ جمعهػػػا، كلػػػاف  ػػػذه الخػػػالؼ علػػػى 

 -قكليف:
يرل أرػه يجػكز الجمػل بػيف صػالتيف للمػرض، ك ػذا مػا  القول الول:

 .(ُ)ذ ب إليه الماللية كالحرابلة 
لىٍيػًه  -أف الربػ  »مػا ركم عػف ابػف عبػاس: ب استدلوا :" ػلَّى اللَّػهي عى صى

ػػلَّـى  سى أف ، لػػذلؾ « جمػػل بػػيف الظهػػر كالعصػػر مػػف ليػػر خػػكؼ كال سػػ ر -كى
لَّـى  -الرب   سى لىٍيًه كى لَّى اللَّهي عى جمل بيف الظهر كالعصر، كبػيف الميػرب  -صى

 (ِ)«كالعشاء، مف لير خكؼ كال مطر
صػػػػلى اهلل عليػػػػه كسػػػػلـ دليػػػػؿ  –الربػػػػى  ػػػػك أف فعػػػػؿ  وجببببو الداللببببة:

 الجكاز، كما داـ قد فعله فهك مشركع.
 مػػػا الخبػػر ا كؿ: فةكلػػه: )مػػف ليػػر خػػػكؼ  نببوقش ىببذا االسببتدالل:

كال سػ ر( ، فرةػكؿ: أراد بػه: فػػ  المطػر، كأمػا قكلػه فػػ  الخبػر ال ػار : )مػػف 
ليػػػػر خػػػػكؼ كال مطػػػػر( ، فيحتمػػػػؿ أف يلػػػػكف أراد: أف المطػػػػر ارةطػػػػل فػػػػ  

، كيحتمؿ أف يلكف أراد: الجمل الذم يةكله أبك حري ة ك ك: أرػه أخػر ال ارية
 الظهر إلى آخر كقتها، كقدـ العصر ف  أكؿ كقتها.

                                                 
، ال كالػػػه ٕٔ/ِ، شػػػرح مختصػػػر خليػػػؿ َٕٗ/ِ، التجريػػػد َُُ/ِارظػػػر: شػػػرح مختصػػػر الطحػػػاكل (ُ)

، الميرى البػف قدامػة ّّٖ/ْكما بعد ا، المجمكع ّْٗ/ِ، البياف ف  فةه الشافعية َِٕ/ِالدكارى 
 كما بعد اَِْ/ِ

 ػػذا الحػػديث أخرجػػه اإلمػػاـ مسػػلـ فػػ  صػػحيحة /ؾ صػػالة المسػػافريف/ ب الجمػػل بػػيف الصػػالتيف فػػ   (ِ)
 (.َٕٓرقـ)َْٗ/ُالح ر 
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يػػرل أصػػحابه أرػه ال يجػػكز الجمػل بػػيف صػػالتيف  القبول الثببانى: 
 (ُ)للمرض، ك ذا ما ذ ب إليه الحر ية  كالشافعية

أمػػر سػػهلة  -صػػلى اهلل عليػػه كسػػلـ-أف الربػػ  بمػػا ركل  اسببتدلوا
لمػػػػػػا لارتػػػػػػا  -ر ػػػػػػ  اهلل عرهمػػػػػػا-برػػػػػػت سػػػػػػهيؿ كحمرػػػػػػة برػػػػػػت جحػػػػػػش 

مستحا ػػػتيف بتػػػأخير الظهػػػر كتعجيػػػؿ العصػػػر كالجمػػػل بيرهمػػػا بيسػػػؿ 
 ".كاحد

 لرأي المختار: ا
، كذلػػؾ مػػف بػػاب التيسػػير ىببو مببا ذىببب إليببو أصببحاب القببول الول

كالتخ يػؽ علػػى الملل ػػيف ، لمػػا أرػػه يملػػف قيػػاس جمػػل الصػػالة كقصػػر ا فػػ  
 لمرض على جمل  الصالة كقصر ا  ف  الس ر بجامل المشةة ف  لؿ.ا

يتحػػػػرل ا مػػػػر بالرسػػػػبة  أف الطبيػػػػب علػػػػى وبنبببباء عمببببى مببببا سبببببق:
 الظهػر م ؿ الكقت يدخؿ حتى بإجراء العملية يتأخر أف أملف فإذا للمريض

 فػػ  ك لػػذا الظهػػر كقػػت دخػػؿ إذا جميعػػان  كالعصػػر الظهػػر فيصػػل  المػػريض
. العمليػػة بػػدء قبػػؿ الشػػمس لابػػت إذا جميعػػان  كالعشػػاء الميػػرب يصػػل  الليػػؿ
 عليػه مػا ق ػى أفػاؽ فػإذا معػذكر، المػريض فإف  حى العالج لاف إذا أما
 شػػػ ء كال هلل، كالحمػػػد عليػػػه مػػا ق ػػػى أفػػػاؽ متػػػى يػػكميف، أك يػػػكـ بعػػػد كلػػك
 فاتتػه التػ  ا كقػات صػلى كعيػه إليػه كرجػل كارتبػه أفػاؽ إذا الرااـ م ؿ عليه
 لةػػكؿ عليػػه، مػػا ية ػػ  حتػػى ك لػػذا عصػػران   ػػـ ظهػػران  يرتبهػػا الترتيػػب علػػى
 فليصلها رسيها أك الصالة عف راـ مف : »- كسلـ عليه اهلل صلى - الرب 
  ،(ِ) «ذلؾ إال لها ل ارة ال ذلر ا، إذا

                                                 
كمػػػا ّْٗ/ِالبيػػػاف فػػػ  فةػػػه الشػػػافعية  ،َٕٗ/ِ، التجريػػػد َُُ/ِارظػػػر: شػػػرح مختصػػػر الطحػػػاكل (ُ)

 .ّّٖ/ْبعد ا، المجمكع شرح المهذب 
 (ُِِ/ ُ)...مػػف رسػػ  صػػالة  مت ػػؽ عليػػه : ركاه البخػػارم فػػ  صػػحيحه ؾ/ مكاقيػػت الصػػالة   ب/ (ِ)

رقـ ( بػػػْٕٕ/ ُق ػػػاء الصػػػالة ال ااتػػػة  ) ب/ ؾ/المسػػػاجد كمكا ػػػل الصػػػالة   مسػػػلـ، ك  ٕٗٓبػػػرقـ
ْٖٔ. 
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 يطػؿ لػـ إذا :النبوم حكبم حكمبو العبالج أو المبرض بسببب واإلغماء
 حتػى المعتػكه حلػـ فػ  كصػار الة ػاء، عره سةط أياـ  ال ة فكؽ طاؿ فإف

 -الصػػالة بعػػد رجػػكع عةلػػه إليػػه لةػػكؿ الربػػ   فعػػؿ فيبتػػدئ عةلػػه إليػػه يرجػػل
فػػل الةلػػـ عػػف  ال ػػة: عػػف الرػػااـ حتػػى يسػػتيةظ، : »-صػػلى اهلل عليػػه كسػػلـ  ري

كلػـ يػذلر الة ػاء ،(ُ)« كعف الصيير حتى يبلغ، كعف المجركف حتػى ي يػؽ
رمػػػا  بػػػت عرػػػه   -اهلل عليػػػه كسػػػلـ صػػػلى -فػػػ  حػػػؽ الصػػػيير كالمجرػػػكف، كا 

 .(ِ) ا مر بالة اء ف  حؽ الرااـ كالراس .
كبمػػا أف عةػػاقير التخػػدير تظػػؿ مكجػػكدة فػػ  الجسػػـ لسػػاعات عديػػدة 
بعػػػد أف يبػػػدك أف تأ ير ػػػا قػػػد تكقػػػؼل فإرػػػه تكجػػػه للمػػػريض تعليمػػػات مهمػػػة، 

 ساعة بعد التخدير العاـ ما يل :  ِْمرها: أف يتجرب  لمدة 
، العمػػػػؿ علػػػػى اآلالت، ك  الطهػػػػ ، ك اللحػػػػكؿشػػػػرب ، ك  قيػػػػادة السػػػػيارة

 الس ر بم رده.ك 
مف اتخػاذ قػرارات  كعرد تجا ؿ  ذه التحذيرات قد تكجد مخاطر لبيرة

خاطاػػة، كبػػطء ردكد ا فعػػاؿ عػػف الك ػػل الطبيعػػ ، فربمػػا تسػػبب فػػ  كقػػكع 
 .(ّ)ر سه أ راء العمؿ على اآللة، أك طه  الطعاـلذل أحادث، أك 

 
 
 

                                                 
 ( بػػػػرقـ ُُْ/  ْركاه أبػػػػك داكد فػػػػ  سػػػػرره ؾ/ الحػػػػدكد  ب/ فػػػػ  المجرػػػػكف يسػػػػرؽ أك يصػػػػيب حػػػػدا )( ُ)

(، كالترمػػذم فػػ  سػػرره ؾ/ أبػػكاب الحػػدكد عػػف الرسػػكؿ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلـ ب/ مػػا جػػاء َّْْ) 
( ، كقاؿ : "كف  الباب عف عااشػة: حػديث علػ  ُِّْ( برقـ )ِّ/  ْفيمف ال يجب عليه الحد  )

 .ب "، كصححه ا لبار حديث حسف لري
 ،كمابعد ا(.ٕ:ص) الصحة البف باز  لمرسكب  عاجلة فتاكل ارظر: (ِ)
 .َِِصالمكجز اإلرشادم عف التخدير  ارظر: (ّ)
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  المطمب الثالث :
 االستخدامات الكيميائية إلذابة الدىون من الجسم

التػػ   التحسػػيرية الجراحػػات أشػػهر الػػد كف ييعػػد مػػف شػػ ط ال شػػؾ أف 
ف كالرسػػػاء، الرجػػػاؿ يجريهػػػا  تػػػرالـ  ف عليهػػػال إقبػػػاالن  أل ػػػر الرسػػػاء لارػػػت كا 
 مسػػتكل علػػى شػػهرةن  العمليػػات أل ػػر مػػف كتيعػػد عرػػد ف، أل ػػر يلػػكف الػػد كف
 كتطػػػٌكر ا جهػػػزة كتةػػػٌدـ إجرااهػػػا سػػػهكلة اليػػػرب بسػػػبب فػػػ  كبخاصػػػة العػػػالـ

 الجراحية. التةريات
 بسػػػااؿ المحػػػٌددة المرطةػػػة حةػػػف مػػػؤٌخران  العمليػػػة  ػػػذه مسػػػتجدات كمػػػف

 جهػػاز ابتلػػار تػػـ لمػػا الرػػزؼ، لتةليػػؿ الدمكيػػة ا كعيػػة ارةبػػاض فػػ  يسػػاعد
 لميات ش ط حالة ف  م يد ك ك الصكتية، فكؽ ا مكاج بتةرية يعمؿ للش ط
  زااػػدة لميػػة إزالػػة مػػف يسػػٌببه قػػد لمػػا الحػػذر يتطلٌػػب اسػػتخدامه أف إال لبيػػرة،

  .(ُ)بالجلد سطحية حركؽ حدكث أك
 حسػب الد كف فإف لها حالتيف ش ط لعملية الشرع  أما عف الحلـ  
 إجرااها: مف اليرض

 حاجيػػة أك  ػػركرية الػػد كف شػػ ط عمليػػة لارػػت إذا :الولببى الحالببة
 كال ػػدييف، كا رداؼ الصػػدر كت ػػخـ الم رطػػة كالسػػمرة التر ػػؿ حػػاالت م ػػؿ

 فػ  ل ػركف  ارػزالؽ إلػى ، كتػؤدم الجسػـ على  ةيالن  الت   قد تلكف عباان 
لى  ةػؿ الظهر  ، فػالراجا  ػك جػكاز للم اصػؿ ال ةػرم، كآالـ العمػكد علػى كا 

 الػػد كف  ػػذه الحالػػة  برػػاء علػػى  أف  ػػذه فػػ  إجػػراء عمليػػة شػػ ط الػػد كف 
  الحػػػػاؿ فػػػػ  بػػػػالمريض إ ػػػػرار فيهػػػػا الجسػػػػـ أجػػػػزاء بعػػػػض فػػػػ  المترالمػػػػة

 أف المةػػػررة الةكاعػػػد كمػػػف لل ػػػرر، إزالػػػة بالجراحػػػة إزالتهػػػا كفػػػ  المػػػ ؿ، أك

                                                 
 ال ػكزاف  كرقػة فػكزاف بػف العزيػز عبػد التجميلػ  د. كالحةف الةكاـ تحسيف الشرعية لعمليات ال كابط ارظر: (ُ)

 بمديريػػػة الديريػػة التكعيػػة إدارة تةيمهػػػا التػػ  "كالطػػب الشػػػرع بػػيف التجميليػػة العمليػػػات" لرػػدكة مةدمػػة علميػػة
 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4868بالرياض  الصحية الشؤكف



598 

 

 
 م9109لعام –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

 المتكٌقعػػػة أك المكجػػػكدة المشػػػةة بػػػدفل الشػػػريعة جػػػاءت لمػػػا ،(ييػػػزاؿ ال ػػػرر)
 المػرض مشػةة أف شػؾ كال ،(التيسػير تجلػب المشػٌةة) ال ةهية للةاعدة تطبيةان 
 ليس مباحة كسيلة بلؿ إزالتها ف  الشرع أذف الت  المشاؽ أعظـ مف كا لـ
 .(ُ) رر فيها

 .(ِ) المباحة بالدوية العالج جواز عمى الدالة الشرعية الدلة ولعموم
 يأت : للف يةيد  ذا الجكاز بشركط بيارها فيما

 الحالة  رر مف ألبر  رر مما ؿ، أك فعلها على يترتب ال أف -ُ 
ال المكجكدة، المر ية  بم له يزاؿ ال ال رر فإف فعلها يجكز فال  كا 

 .(ّ) مره بألبر كال
 يترتب أ كف كال استعمالها يلكف للعالج كسيلة  رالؾ يلكف أال -ِ  

 لذاا  رظاـ اتباع ، أك الريا ية التماريف  رر لممارسة عليها
 المصير بها فيربي  العالج أملف ذلؾ، فإذا كرحك لتخ يؼ السمرة

 إليها.
 تلكف أف بمعرى العملية رجاح الجراح الطبيب ظف على ييلب أف-ّ

 للب فإذا فشلها، احتماؿ رسبة مف ألبر العملية رجاح احتماؿ رسبة
 يربي  فال المريض  الؾ أك العملية فشؿ الجراح الطبيب ظف على

 " كأما: السالـ عبد ابف العز العلماء سلطاف قاؿ ذلؾ، على اإلقداـ
 المت للة اليد لةطل بع ه بإفساد إال مصلحته تحصيؿ يملف ال ما

 .(ْ) قطعها يجكز فإره السالمة اليالب لاف إذا للركح ح ظان 

                                                 
 (. ّٖ، ص ٕٔ: ص) كالرظاار للسيكط   ا شباه ارظر: (ُ)
 .ُْٗ/ٗ باز ابف فتاكل مجمكع ارظر: (ِ)
 .(ً ٖٔ: ص) كالرظاار للسيكط  ا شباه ارظر: (ّ)
 لع ارػػػة  يسػػػألكرؾ ، فتػػػاكل(ِٗ/ُ)للعػػػز ابػػػف عبػػػد السػػػالـ  ا رػػػاـ مصػػػالا فػػػ  ا حلػػػاـ قكاعػػػد ارظػػػر: (ْ)

(ٕ /ُِِ- ِِّ.) 
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الةػكاـ  رشػاقة أجػؿ مف الد كف ش ط أف تلكف عملية  :الثانية الحالة
 رلـ متراسةةن  ا ع اء جميل لتلكف ،ك ، كتحسيف المرظر  كالمظهر العاـ

 التجميػػػؿ أجػػػؿ مػػػف بالتجميػػػؿ يسػػػمكره مػػػا معتػػػادة، ك ػػػك معهػػػكدة الًخٍلةػػػة أف
 الجمػاؿ مةػاييس مراعػاة  ػك مرهػا الهػدؼ للػكف شػرعانل محرمة العملية فهذه
 اهلل خلػؽ تييير ف  داخلة ، كللكرها  المختل ة اإلعالـ كسااؿ تصكر ا لما

رَّهيـٍ ) :-تعػػالى –لخطكاتػػه لمػػا قػػاؿ  كاتبػػاع الشػػيطاف عمػػؿ مػػف ،ك ػػك ػػرى مي  كىآلى
ٍلػػػػػػؽى  فىلىيييىيِّػػػػػػريفَّ  ػػػػػػلَّى - قكلػػػػػػه فػػػػػػ  كيػػػػػػدخؿ( اللَّػػػػػػهً  خى لىٍيػػػػػػهً  اهللي  صى ػػػػػػلَّـى  عى سى :" - كى

 .   (ُ)اهلل " خلؽ المييرات للحسف كالمت لجات
 للجسػـ تعري ػان  العمػؿ  ذه ف  : مبر  على أفوترجيح الحرمة ىنا 

 التػكٌرـ عػف ف ػالن  كااللتهػاب الرزيػؼ كاحتمػاؿ لالتخػدير لبيػرة  لم اع ات
 حرمػة ا صػؿ أف تةػٌرر كقد السطحية، كالحركؽ الدمكم كالتجٌمل كاللدمات
 معتبػرة، حاجػة أك ل ركرة إال جرح أك بةطل المعصكـ جسـ على االعتداء
 علػى يترتَّب ال إذ حاجة، كال  ركرة له ليس الحالة  ذه ف  الد كف كش ط
ػػرىض الػػد كف تػػرالـ رمػػا للجسػػـ، اعػػتالؿ أك مى  كتحسػػيف الةػػكاـ تعػػديؿ ييػػراد كا 

 .(ِ) للمخاطر الجسـ تعريض يسكِّغ ال ك ذا العاـ، المظهر
التػ  رهػى عرهػا  كتبػذيره   ف  ذا يعػد لكرػا مػف ألػكاف إ ػاعة المػاؿك 

ةَّهي كىاٍلًمٍسًليفى  اٍلةيٍربىى ذىا ﴿ كىآتً تعالى:  ف  قكله الشارع الحليـ   السًَّبيؿً  كىاٍبفى  حى
لىػافى  الشَّػيىاًطيفً  ًإٍخػكىافى  اٍلميبىػذًِّريفى لىػاريكاٍ  ًإفَّ  (ِٔ) تىٍبػًذيرنا تيبىػذٍِّر  كىالى  بِّػهً  الشَّػٍيطىافي  كى  ًلرى

ـى  بىًر  كقكله:  ﴿ يىا، [ ِٕ، ِٔلى يكرنا  ]اإلسراء:  ذيكاٍ  آدى ـٍ  خي  مىٍسًجدو  ليؿِّ  ًعردى  ًزيرىتىلي
بيكٍا كىالى  كليليكاٍ   [.ُّفى   ]ا عراؼ: اٍلميٍسًرًفي ييًحبُّ  الى  ًإرَّهي  تيٍسًرفيكاٍ  كىاٍشرى

                                                 
  }كمػػػػػا آتػػػػػالـ الرسػػػػػكؿ فخػػػػػذكه{ مت ػػػػػؽ عليػػػػػه : ركاه البخػػػػػارم فػػػػػ  صػػػػػحيحه ؾ/ ت سػػػػػير الةػػػػػرآف  ب/( ُ)

 تحػريـ فعػؿ الكاصػلة كالمستكصػلة ...ب/اللبػاس كالزيرػة ؾ/   مسػلـ، ك  ْٖٖٔبرقـ : ( ُْٕ/  ٔ)
 . ُِِٓرقـ ب( ُٖٕٔ/  ّ)

 :اإلسػػالمية الشػػبلة مكقػػل علػػى ال تػػكل مرلػػز ، فتػػكل( ِِّ/  ٕ) يسػػألكرؾ ع ارػػة فتػػاكل ارظػػر: (ِ)
(www.islamweb.net)، اليف أكف إسالـ مكقل (www.islamonline.net. 

http://www.islamonline.net/
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إف اهلل حػػػـر علػػػيلـ عةػػػكؽ ا مهػػػات ككأد البرػػػات : »الربػػػ   كقػػػكؿ
 .(ُ)«كمرل ك ات، كلره للـ قيؿ كقاؿ كل رة السؤاؿ كا  اعة الماؿ

 الحالػة  ػذه فػ  الػد كف شػ ط جػكاز إلػى :البباحثين بعبض ذىبب وقد
ألبػر   ػرر عليهػا يترتَّػب كلػـ مةامهػا تةػكـ أخػرل كسػيلة يكجػد لـ إذا أي ان 
 المػػرأة تسػػميف جػػكاز مػػف الحر يػػة متػػأخرم بعػػض ذلػػره مػػا علػػى برػػاءن  كذلػػؾ
  .(ِ)السمف تسبِّب الت  المألكالت بعض بألؿ لزكجها ر سها

 ا لػػؿ فػػ  ا صػػؿ  ف ال ػػارؽ، مػػل قيػػاس : بأرػػه ىببذا عببن ويجبباب
 يزيػػػده معتػػػادان  تسػػػميران  الجسػػػـ تسػػػميف مػػػف يمرػػػل دليػػػؿ ال أرػػػه لمػػػا اإلباحػػػة،
 لهػػا مةػػدكران  داـ مػػا لزكجهػا بػػالتزيف مػػأمكرة المػرأة أف خصكصػػان  كقػػكة، جمػاالن 
 تشتمؿ جراحية عمليات فه  الد كف ش ط ، أما الشارع قبؿ مف به كمأذكران 
 كلهػػػػا الل يػػػػر، المػػػػاؿ كبػػػػذؿ العػػػػكرة، لشػػػػؼ كربمػػػػا كالتخػػػػدير، الجػػػػرح علػػػػى

 يصػػا فػػال  ػػركرة، أك لحاجػػة إال جكاز ػػا عػػدـ كا صػػؿ ل يػػرة، م ػػاع ات
 .(ّ)السمف  يسبِّب ما ألؿ على قياسها

 
 
 
 
 
 

                                                 
مت ػػؽ عليػػه : ركاه البخػػارم فػػ  صػػحيحه  ؾ/ االسػػتةراض، ب/ مػػا يرهػػى عػػف إ ػػاعة المػػاؿ  ارظػػر: (ُ)

(، كمسػػػػػلـ، ؾ/ ا ق ػػػػػية، ب/ الرهػػػػػ  عػػػػػف ل ػػػػػرة المسػػػػػااؿ مػػػػػف ليػػػػػر حاجػػػػػة ِِٕٕ(، )ْٖٖ/ِ)
(ّ/َُُٖ( ،)ّٓٗ.) 

 فػػػال لزكجهػػا ر سػػػها تسػػمِّف لارػػػت إذا ة" كالمػػرأ كفيهػػػا ،ّٓٓ/ٓ الهرديػػة لرظػػػاـ الػػديف  ال تػػػاكل ارظػػر: (ِ)
 الشبل". فكؽ تألؿ بأالَّ  ذلؾ تةييد آخر مك ل كف  ،((به بأس

 .ُِٗص -رسالة دلتكراه– فةهية لصالا بف محمد ال كزاف  التجميلية دراسة الجراحة ارظر: (ّ)
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 المطمب الرابع :
حظر انتشار السمحة الكيميائية، وأثر ذلك عمى الصحة  بين الفقو 

 والطب.
تعػػػػػد ا سػػػػػلحة الليمياايػػػػػة أحػػػػػد أرػػػػػكاع أسػػػػػلحة الػػػػػدمار الشػػػػػامؿ ، ف 
المتخصصيف ف  أمر التسلا قد اصطلحكا على إطالقها على  ال ػة أرػكاع 

 ا سلحة،   : السالح الليمياا  كالرككم، كالبيكلكج  .مف 
 ػػك لػػؿ مػػادة تسػػبب ألمػػان أك تسػػممان فػػ  جسػػـ  والسببالح الكيميببائي:

اإلرسػػػاف، سػػػكاء لارػػػت لػػػازان لػػػالللكر، أـ سػػػااالن لػػػالخردؿ، أـ جسػػػمان صػػػلبان 
 .(ُ)لالللكر استكفيركف

 وقد اختمف العمماء في حكم استخدام ىذه السمحة عمى قولين:
أرها مباحة، بؿ مف الةكة الكاجبػة، التػ  أمػر المسػلمكف  القول الول:

بإعػداد ا لمكاجهػػة أعػػدااهـ، ك ػك مةت ػػى قكاعػػد أ ػػؿ العلػـ فػػ   ػػذا البػػاب 
 .(ِ)،كبه قاؿ أل ر مف بحث  ذه المسألة مف المعاصريف 

 استدلوا ب دلة كثيرة منيا ما يمي:
ًمػٍف ًربػاًط  عمـك قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى: -ُ ا اٍسػتىطىٍعتيـٍ ًمػٍف قيػكَّةو كى كىأىًعدُّكا لىهيـٍ مى

ـٍ  لي ٍيًؿ تيٍرً بيكفى ًبًه عىديكَّ اللًَّه كىعىديكَّ ( للكف للمة )قكة( رلػرة َٔا ر اؿ:) اٍلخى
كربما أفادت الرلرة ف  سياؽ اإل بات العمـك بمجرد داللة السػياؽ لةكلػه ،

ا قى  تعالى:  ًلمىٍت رىٍ سه مى رىتٍ عى   .(ّ) : االر طار(ٓ)مف اآلية  دَّمىٍت كىأىخَّ
أال إف الةػػكة الرمػػ  أال إف الةػػكة  ػػػػ الةػػكة بةكلػػه:" كقػػد فسػػر الربػػ  ػػػػ 

 .(ْ)«الرم 

                                                 
 كما بعد ا. ٔأسلحة الدمار الشامؿ كحلمها ف  ال ةه اإلسالم  لخيرالديف مبارؾ عكير ص ارظر: (ُ)
 .ٗالمرجل السابؽ  ص ارظر: (ِ)
 (.ِْٕ:ص) ال ةه للشرةيط  أصكؿ ف  مذلرة ارظر: (ّ)
 .(ُُٕٗبرقـ ) (ُِِٓ/  ّ)...ف ؿ الرم  كالحث عليهركاه مسلـ ف  صحيحه ؾ/اإلمارة  ب/  ( ْ)
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سػػػاار  ػػػك يشػػػمؿ ك  ،أف معظػػػـ الةػػػكة كأرلا ػػػا للعػػػدك الرمػػػ   ىمعرػػػكال
 .(ُ)أركاع استعماؿ السالح 

رخػػػؿ برػػػ  ػػػػػ  ػػػػػ حػػػرؽ رسػػػكؿ اهلل »عػػػف ابػػػف عمػػػر  قػػػاؿ: مػػػا ركم  -ِ
 }مػػػػػػا قطعػػػػػػػتـ مػػػػػػف ليرػػػػػػػة   فرزلػػػػػػػت:« كقطػػػػػػل، ك ػػػػػػػ  البػػػػػػكيرة الر ػػػػػػير

 .    (ِ)[ ٓأك ترلتمك ا قاامة على أصكلها فبإذف اهلل{ ]الحشر: 
، ػػػ ػػػ  الرب كقد فعله  أف اإلحراؽ يعـ به اإل الؾ ، وجو الداللة :

العلػة مكجػكدة ك ذه فيةاس عليه ا سلحة الليماكية للكرها م له ف  التدمير 
 .(ّ) فيها ف  ذلؾ الزماف، ك   إر اب ا عداء، كالحلـ يدكر مل علته

 .(ْ)« رصب المرجريؽ على أ ؿ الطااؼ أف الرب  »ما ركم  -ّ
 -الربػػ يعػػـ بػػه اإل ػػالؾ ،كقػػد فعلػػه  (ٓ)أف المرجريػػؽ وجببو الداللببة :
، فيةػاس عليػه ا سػلحة الليماكيػة للكرهػا م لػه فػ    -صلى اهلل عليه كسلـ

  .(ٔ) عمـك اإل الؾ
أرها لير جاازة، ك ارتصر لهذا الةكؿ بعض  القول الثاني:
 المعاصريف أي ا.

                                                 
 الػرحمف اللػريـ تيسػير=  السػعدم (، ت سػيرّّْ/ ٓ) حيػاف  بػك الت سػير ف  المحيط البحر  ارظر: (ُ)

 .(ُِِٓ/  ّ) مسلـ (، شرح محمد فؤاد عبدالباق  على صحياِّْ: ص)
(، كمسػلـ ؾ/ الجهػاد ب/ جػكاز قطػل َُِّأخرجه البخارم ؾ/  الجهاد ب/ حرؽ الدكر ك الرخيػؿ )( ِ)

 ( عف ابف عمر.ُْٕٔ)أشجار الل ار ك تحريةها 
، أسػػلحة الػػدمار الشػػامؿ كحلمهػػا فػػ  ( ِّْ: ص) الػػرحمف اللػػريـ تيسػػير=  السػػعدم ت سػػير ارظػػر: (ّ)

 .ٗال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه اإلسالم   ص
( ْٗ/  ٓمػػا جػػاء فػػ  ا خػػذ مػػف اللحيػػة )ؾ/أيػػكاب ا دب  ب/   شػػالر ت ركاه الترمػػذم فػػ  سػػرره ( ْ)

مػا ي عػؿ بالرجػاؿ البػالييف مػف ؾ/السػير  ب/   للبيهةػ  الصػيير ، كالبيهة  ف  السرف ِِٕٔ:برقـ 
 .  ِِْٖبرقـ :( ّٖٗ/  ّأ ؿ الحرب )

فتهػدمها. ارظػر:  ا سػكار على  ةيلة حجارة بها ترمى لارت الحصار آالت مف قديمة المرجريؽ : آلة( ٓ)
 .(ٖٓٓ/  ِ) الكسيط المعجـ)أريس( 

(، ك رػػػاؾ أدلػػػة ل يػػػرة أكرد ػػػا صػػػاحب أسػػػلحة ِِّ/ْالشػػػربير  ) ميرػػػ  المحتػػػاج للخطيػػػب ارظػػػر: (ٔ)
 كما بعد ا. ُُالدمار الشامؿ كحلمها ف  ال ةه اإلسالم  خيرالديف مبارؾ عكير ص
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 واستدلوا ب دلة كثيرة منيا ما يمي:
إف : " ف  بعث فةاؿ بع را رسكؿ اهلل  :قاؿ  ريرة  كأب ما ركاه -ُ

حيف أردرا   ـ قاؿ رسكؿ اهلل  "فأحرقك ما بالراركجدتـ فالرا كفالرا 
ف الرار ال يعذب بها  ،إر  أمرتلـ أف تحرقكا فالرا كفالرا" :الخركج كا 
 .(ُ)" فإف كجدتمك ما فاقتلك ما ،إال اهلل

يلمف ف  الرهى عف الةتؿ باستعماؿ الرار، كا سلحة  وجو الداللة :
الليماكية تتحةؽ فيها ر س العلة  ك   اإلحراؽ، بؿ حصكله فيها أشد، 

 فتلكف أكلى بالتحريـ.
 ذا الحلـ مف حيث ا صؿ، كللف  ويمكن أن يجاب عن ىذا ب ن

لك فعلكا برا ذلؾ، لاف لرا الحؽ ف  دفل اعتدااهـ بالم ؿ كاهلل عز كجؿ 
ـٍ كىاتَّةيكا اللَّهى  ةكؿ :ي لىٍيلي لىٍيًه ًبًمٍ ًؿ مىا اٍعتىدل عى ـٍ فىاٍعتىديكا عى لىٍيلي   فىمىًف اٍعتىدل عى
 . (ِ)( : البةرة ُْٗمف اآلية  )
، كالةتؿ بهذه ا سلحة فيه تم يؿ بمف يةتؿ (ّ)عف الم لة ره  الرب   -ِ

 بها، فيلكف مرهيا عرها.
، كاستعماؿ  ذه ا سلحة (ْ)عف قتؿ الصبياف ك الرساء ره  الرب   -ّ

 لةتلهـل  رها تةتؿ الجماعات فال ت رؽ بيف رجؿ أك امرأة  ذريعة 
 أك صب .

بأف كقكع ذلؾ  ك على سبيؿ التبل،  ويمكن أن يجاب عن ذلك :
  .(ٓ)كليس أصال، كالةاعدة عرد العلماء: أره ي بت تبعا ما ال ي بت استةالال

  .(ٓ)استةالال

                                                 
 (.َُّٔبرقـ: )( ُٔ/  ْ)ركاه البخارم ف  صحيحه  ؾ/ الجهاد ب/ ال يعذب بعذاب اهلل  (ُ)
 (.َٖٓ/  ّ) البياف جامل = الطبرم ت سير:  ارظر: (ِ)
 (.ُُّٕركاه مسلـ ف  صحيحه ؾ/ الجهاد ب/ تأمير ا مراء على البعكث... ) ارظر: (ّ)
(، كمسػػلـ َُّٓمت ػػؽ عليػػه : ركاه البخػػارم فػػ  صػػحيحه ؾ/ الجهػػاد ب/ قتػػؿ الرسػػاء فػػ  الحػػرب ) (ْ)

 (.ُْْٕف  صحيحه ؾ/الجهاد ب/ تحريـ قتؿ الرساء كالصبياف ف  الحرب )
 .(ِٖٗ: ص) رجب البف الةكاعد رظر:ا (ٓ)
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 ب  الرب   مرَّ  :قاؿ الصعب بف ج امة  ما ركاه ويؤيد ىذا
فيصاب مف  ،تكف مف المشرليفيَّ بى عف أ ؿ الدار يي  ؿى اً اف كسي دَّ كى با بكاء أك بً 

  .(ُ)(  ـ مرهـ) :قاؿ ،رسااهـ كذراريهـ
فةكله: ) ـ مرهـ( أم:  ـ ف  حلمهـ، ف  جكاز قتلهـ، إذا لـ يملف 

كأما الره  عف قتؿ الرساء كالصبياف فالمراد  التمييز بيرهـ، كلـ يتعمد قتلهـ
  .(ِ)به إذا تميزكا

 الرأي المختار
بعد عرض أقكاؿ ال ةهاء كأدلتهـ ف   ذه المسألة يبدك لى أف ما 
ذ ب إليه أصحاب الةكؿ ا كؿ الةااليف بجكاز اتخاذ  ذه ا سلحة  ك 

اب الةكؿ (ل مراعاة لما كرد مف أدلة أصحّا كلى بالةبكؿ، كللف ب كابط)
 ال ار :

 ا كؿ: أال يردفل العدك إال بهال فإف الصااؿ يدفل با خؼ  ـ ا شد.
ال ار : أال يترتب على استعمالها  رر على المسلميفل فإف دفل 
الم اسد أكلى مف جلب المصالا، إال إذا لارت مصلحة استعمالها ت كؽ 

 م سدتها.
الحاجة،  ف ال الث: أف يلكف استعمالها بةدر ال ركرة، أك 

 استعمالها  ركرة ، ك   تةدر بةدر ا.
الرابل: أف يتةى استعمالها ف  ا مالف المأ كلة بالرساء كا ط اؿ 

 للره  عف قتلهـ، إال على سبيؿ المعاقبة بالم ؿ، أك إذا لـ يتميزكا.
 

                                                 
(، كمسػػػلـ فػػػ  َُّّركاه البخػػػارم فػػػ  الجهاد/بػػػاب أ ػػػؿ الػػػدار يبيتػػػكف فيصػػػاب الكلػػػداف كالػػػذرارم ) (ُ)

 (.ُْٕٓالجهاد/باب جكاز قتؿ الرساء كالكلداف ف  البيات...)
الشػامؿ كحلمهػا (، ك راؾ أدلة ل يرة أكرد ا صػاحب أسػلحة الػدمار ْٗ/ُِ) مسلـ على الرككم شرح (ِ)

 كما بعد ا. ُْف  ال ةه اإلسالم  خيرالديف مبارؾ عكير ص
 ػػذه ال ػػكابط ذلر ػػا  صػػاحب أسػػلحة الػػدمار الشػػامؿ كحلمهػػا فػػ  ال ةػػه اإلسػػالم  خيرالػػديف  ارظػػر: (ّ)

 .ُٓعكير ص
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  :ثال الحبث  امل
 تسخداااات اليمايةاال يفخماطر الرتكيحبات الكيميائية 

تمهيد: إف للترليبات الليميااية مخاطر عديدة على الملل يف،  ذه 
أمر  ذه الترليبات ، كخصكصا فيما يستخدمه  ف المخاطر تجعلرا ررظر 

حياتهـ اليكمية ، لى ر ل أيديهـ على ما ي ر ـ فيجتربكه،  ف الملل كف 
كما ير عهـ فيستخدمكه ف كما ال لرى لهـ عره كفيه  رر فية كا فيه على 

االستخداـ ، كذلؾ مف خالؿ  ذا المبحث عبر المطالب  ف قدر احتياجهـ 
  -اآلتية :

 تراكؿ ا طعمة المعلبة المشتملة على مكاد ليميااية حافظة.المطمب الول: 
 لبس ال كب المصركع مف مكاد ليميااية.المطمب الثاني : 
 ليميااية .استخداـ أدكات التجميؿ المشتملة على مكاد المطمب الثالث: 
استخداـ المرظ ات الليميااية كأ ره الصح  بيف ال ةه المطمب الرابع : 

 كالطب.
 الليميااية. الشعر مزيالت:  المطمب الخامس 
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 المطمب الول: تناول الطعمة المعمبة المشتممة عمى مواد كيميائية حافظة.
ركعان مف المكاد الحافظة  َََّتشير الدراسات الى أٌف أل ر مف

تتميز ا طعمة المعلبة ك ييستخدـ اليكـ ف  مختلؼ اركاع الخ ار المعٌلبة، 
بعض  معرفةبلكرها ز يدة ال مف كسهلة التح ير اال أره مف ال ركرم 

يخلك  ديلاال  كالت   ا طعمةالمخاطر الت  ترافؽ استهالؾ  ذا الركع مف 
 بيت. مرها

كلتحديد فيما اذا لارت ا طعمة المعلبة آمرة أـ  ارة على صحة 
يجابياتها لما يل   :  االرساف فال بد مف عرض سلبياتها كا 

 ومنيا:  اإليجابياتأوال :  
تتميز ا طعمة المعلبة بسعر ا لير البا ظ , إملارية تخزيرها ل ترات  -ُ 

 .أعكاـ  ٓ-ُتتراكح بيف 
تحتكم بعض ا طعمة المعلبة على قيمة لذااية تعادؿ تلؾ الت   -ِ 

تحملها ا طعمة الطازجة، على علس االعتةاد السااد بأف قيمتها 
اليذااية تتراقص بتعليبها اذ أ بتت دراسات حدي ة أف  ذه الةاعدة ال 

فعلى سبيؿ الم اؿ يةلؿ التعليب  .  ا طعمةترطبؽ على جميل أركاع 
عراصر اليذااية الحساسة للحرارة ل يتاميف )ج( ، إال مف مستكيات ال

أف تعريض البعض اآلخر لدرجات حرارة مرت عة تزيد مف قدرة الجسـ 
على امتصاص المكاد المي ادة للتألسد لالبيتالاركتيف مما يجعلها 

  .الطازجة ا طعمةبديال صحيا عف 
 ومنيا: السمبياتثانيا : 

اليذااية قيمتها اليذااية عرد التعليب كذلؾ ت ةد الل ير مف المكاد   -ُ 
بسبب الحرارة العالية المستخدمة ف  التعةيـ , حيث يحدث  در ف  

 الةيمة اليذااية للبركتيرات رتيجة تحللها بسبب الحرارة العالية
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    تلكث ا لذية المعلبة بمادة البيس يركؿ إيه - ِ
 للحدلب للحيلكلة مادة ليميااية تستخدـ ف  طالء داخلية العك    

 لزيادة تستخدـ لما, المعلب  كالطعاـ المعدف بيف المباشر االتصاؿ مف
 أركاع عدة ت حص على الدراسات إحدل عملت.  المعلب الطعاـ صالحية

ا مره العديد أف كتبيف,  المادة  ذه مف محتكا ا لتحديد المعلبات مف
اآلخر على أية يحتكم على تراليز بسيطة مف المادة كال يحتكم البعض 

  .تراليز
تصاعد الةلؽ بشأف مدل خطكرة  ذه المادة على صحة كلهذا 

 مختلؼ المرظماتكبالرلـ مف أف  اإلرساف كخاصة باختالطها مل الطعاـ 
 ف  المادة  ذه كجكد أف خطر على أجمعكا قد العلمية كالمعا د الحلكمية
 إعادة  ركرة على ات ةت اخرل مجمكعة أف إال ،يذلر يلادال المعلبات 

 مادة باستخدامها المسمكح المستكيات مف ا على بالحد يسمى ما تةييـ
 با كراـ باإلصابة ارتباطها االخيرة اآلكرة ف  شاع إذ ل( أ)  البيس يركؿ
كؿ عليها الحص مف بالرلـ الرمك كا طرابات الةلب كأمراض الخبي ة،

 .(ُ)بتراليز  ايلة
كبعد ذلر  ذه الم الب كالمزايا الطبية لألطعمة المعلبة يملف الةكؿ 
بأف الحلـ الشرع  فيها يربر  على أف : صراعة ا لذية مف الصراعات 
المهمة ،  ف الباب فيها م تكح إال فيما حرمه الشرع ، فصراعة ا دكية 

 -ها مهرة شري ة ك   ركع جهاد ل  ررا بها رجا د الجكع كال ةر كرحم  ب

                                                 
(   دليلػػػػػػػػػػػػػػؾ الصػػػػػػػػػػػػػػح  لترػػػػػػػػػػػػػػاكؿ ا طعمػػػػػػػػػػػػػػه المعلبػػػػػػػػػػػػػػةمةاؿ)عبػػػػػػػػػػػػػػد ( ليمػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػ   ارظػػػػػػػػػػػػػػر:( ُ)

https://www.altibbi.com  مةػػػػػػػػػػػاؿ احػػػػػػػػػػػذركا اإلل ػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػف ا طعمػػػػػػػػػػػة المعلبػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػى ،
، مةػاؿ بعرػكاف دليلػؾ اللامػؿ إلػى ا دكيػة المعلبػة  http://bintjbeil.org/article/105510مكقل
 على مكقل مصركال.َُِْأبريؿ ُْف  

https://www.altibbi.com/
https://www.altibbi.com/
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 ذا اإلرساف الذم لرمه اهلل تعالى ، فا صؿ فيها الحؿ  -بإذف اهلل تعالى 
ها، كالبد أف يلكف عردرا االلت اء الذات  ي، كال بد أف يحرص المسلمكف عل

فيها ل  ف  ذه الصراعة فيها المرافل اللبيرة كالعكااد الجميلة كاآل ار 
  المرافل الحؿ .لما أف  الطيبة ، كما فيه مر عة فهك حالؿ  ف ا صؿ ف

ا صؿ جكاز اشتماؿ تلؾ ا طعمة  على أم ش ء مف أجزاء  ذه ا رض 
إال مما حرمه الشرع ، فأم ش ء على كجه  ذه ا رض يصلا أف يلكف 
مادة مف مكاد ش ء مرها يجكز إدخاله فيها ، سكاءن لاف  ذا الش ء سااالن 

تكح ، فالبد مف دراسة أك جامدنا ، لؿ ذلؾ ال حرج فيه كالباب فيه م 
خصااص  ذه ا جزاء الحيكارية كالمااية كالمعدرية كالرباتية ، كذلؾ  ف 
لؿ جزء مف أجزاء  ذه ا رض مسخر لرا لررت ل به ، فحيث لاف فيه 
مر عة فا صؿ فيه الحؿ ل  ف ا صؿ ف  المرافل اإلباحة ، للف الكاجب 

مف  المحرمات لالخمر كشحـ االبتعاد عف المشتةات الليميااية المأخكذة 
الخرزير كاللحكليات كرحك ذلؾ مف المحرمات  مل االلتزاـ بما يةرره أ ؿ 

، إلقالؿ مف استهالؾ المعلبات اليذاايةمف ا  الخبرة ف   ذا الشأف
 .(ُ) ارشادات التخزيف الملتكبة على العبكةكتطبيؽ 

 
 

 
 

  

                                                 
 ػرار المعلبػات كمابعػد ا ، أ ّ)السعيداف( كليد بف راشد الةكاعد الشرعية ف  المسػااؿ الطبيػة  ص ارظر: (ُ)

، -http://www.dailymedicalinfo.com/viewعلػى المكقػػل التػػال   اليذاايػة ك أ ر ػػا علػى صػػحتؾ
 (. ُّٓ/  ِِ)  الداامة اللجرة فتاكل

http://www.dailymedicalinfo.com/view-article/%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
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 كيميائيةالمطمب الثاني : لبس الثوب المصنوع من مواد 
اللبػػاس مػػف الػػرعـ اللبػػرل التػػ  مػػفَّ اهلل بهػػا علػػى عبػػاده شػػرعةن لهػػـ، 
ليستر ما ارلشؼ مف عكراتهـ، كليلكف لهـ زيرة كجماالن. كسػتر الجسػد فػ  

كيػػدعك اإلسػػالـ ، اهلل اإلرسػػاف عليهػػا اإلسػػالـ مػػف الحيػػاء، ك ػػك فطػػرة فطػػر
ـٍ المسػػلـ إلػػى العرايػػة بزيرتػػه كلباسػػه. قػػاؿ تعػػالى: ﴿ يىػػا بى  ػػذيكا ًزيرىػػتىلي ـى خي رًػػ  آدى

ٍسػػػػًجدو   عتبػػػػر صػػػػراعة : سػػػػكرة ا عراؼ(،كت ِٔ) مػػػػف اآليػػػػة  ًعٍرػػػػدى ليػػػػؿِّ مى
كتشػػمؿ المالبػػس الرسػػااية،  ،المالبػػس إحػػدل الصػػراعات اللبػػرل فػػ  العػػالـ

تتلػػكف الخامػػات التػػ  تصػػرل مرهػػا ، ك كلير ػػا ،كالرجاليػػة، كمالبػػس ا ط ػػاؿ
أخػػرل مصػػرعة. كاسػػتعمؿ اإلرسػػاف مرػػذ  المالبػػس مػػف المػػكاد الطبيعيػػة كمػػف

آالؼ السػػػػػريف الخامػػػػػات الطبيعيػػػػػة ل ػػػػػراء الحيكارػػػػػات كالخامػػػػػات المصػػػػػرعة 
لالبالسػػػػتيؾ كا ليػػػػاؼ الصػػػػراعية. كقػػػػد أدخلػػػػت  ػػػػذه المػػػػكاد فػػػػ  صػػػػراعة 

 .المالبس ف  الةرف العشريف الميالدم
تشمؿ المكاد المصرعة الت  تدخؿ ف  صػراعة المالبػس كالبالسػتيؾ ك 
كتسػػػػػتخدـ مصػػػػػارل المالبػػػػػس  ػػػػػذه المػػػػػكاد  ،كا ليػػػػػاؼ الصػػػػػراعية كالمطػػػػػاط

المصػػرعة لمػػا لهػػا مػػف ميػػزات علػػى الخامػػات الطبيعيػػة، فمػػ الن تتميػػز بعػػض 
المػػػػػكاد المصػػػػػرعة بالمتارػػػػػة كمةاكمػػػػػة االرلمػػػػػاش، أك أرهػػػػػا أقػػػػػؿ تلل ػػػػػة مػػػػػف 

 .(ُ)الخامات الطبيعية 
اايػة  تحتػكم علػى عػدة مػكاد ليميالصػراعية  لل ير مػف المرسػكجات كا

الحساسػػية إف لػػـ تلػػف م بتػػة بةػػكة فػػ  أليػػاؼ ك يملػػف أف تسػػبب حلػػة الجلػػد 
كفػػػ  معظػػػـ ا حيػػػاف ، تلػػػكف المرػػػاطؽ ا ل ػػػر ت ػػػررا تلػػػؾ ،  المرسػػػكجات

ا ل ػػػر احتلالػػػا بػػػالمالبس ، م ػػػؿ  رايػػػا الػػػذراع كظهػػػر الػػػرلبتيف كاإلبطػػػيف 
                                                 

ة مكسػكعة المعرفػة علػى كالبياة الخارجي الطةس تحم  الجسد البشرم مف ا لبسة أك المالبس ارظر: (ُ)
 https://marefa.org .المكقل التال :

https://marefa.org/%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://marefa.org/%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://marefa.org/
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يةػؿ ي  ؿ أف يلػكف الػرداء ف  ا ػا حتػى  ، لهذا كمرطةة ال خذ كا رداؼ
 .(ُ)احتلاله بالجلد

التةريػات الحدي ػة قػد أ ػرت تػأ يران باليػان  وعمى ذلك يمكن القول بب ن :
فػػ  الل يػػر مػػف المسػػااؿ ال ةهيػػة كمػػل تةػػدـ الػػزمف كظهػػكر التةريػػات الحدي ػػة 
كالمخترعػػات العصػػػرية الجديػػدة تبيرػػػت حلػػكؿ أخػػػرل مراسػػبة لهػػػذه المسػػػااؿ 

بحسػػػػب تييػػػػر  -كمتكافةػػػػة مػػػػل معطيػػػػات العصػػػػر،  ػػػػـ إف تييػػػػر ا حلػػػػاـ 
لػػيس تييػػران فػػ  أحلػػاـ الشػػريعة كرصكصػػها،  -ا زمرػػة كا ملرػػة كا حػػكاؿ 

إرمػػا  ػػك رجػػكع العكااػػد إلػػى مسػػترد ا الشػػرع ، لمػػا يشػػير إلػػى ذلػػؾ اإلمػػاـ 
اختالؼ ا حلاـ عرد اختالؼ العكااد ليس اختالفا ف  الشاطب  بةكله:" إف 

الخطاب الشرع  ر سه، بؿ عرد اختالؼ العكااد ترجل لؿ عادة إلػى أصػؿ 
 .(ِ)" شرع  يحلـ به عليها

ذا لػػاف اهلل تعػػالى قػػد فػػتا بػػاب االرت ػػاع بمػػا  ػػك مبػػاح مػػف المرػػافل  كا 
المكجػػكدة علػػى كجػػه  ػػذه ا رض مػػف الميػػاه كا شػػجار كا طعمػػة كا شػػربة 
كالمالبس، كلير ذلػؾ ممػا علػى كجػه  ػذه ا رض ، فلػؿ ذلػؾ ا صػؿ فيػه 
الحػػؿ كاإلباحػػة ، كا صػػؿ  ػػك أف ربةػػى علػػى  ػػذا ا صػػؿ حتػػى يػػرد الػػدليؿ 

ارل مػػػف االرت ػػػاع بشػػػػ ء مػػػف  ػػػذه المرػػػػافل ، فػػػإذا كرد الػػػدليؿ الشػػػػرع  المػػػ
الصحيا الصريا بالمرل مف ش ء معيف فإررا رمترل مف االرت اع به ، لأف 

،  محرمػػة أك رجسػػة أصػػكؿ مػػف مسػػتخرجة الليمياايػػة تلػػكف تلػػؾ المرلبػػات
 . (ّ)كأمػػػػا لػػػػـ يػػػػرد فيػػػػه دليػػػػؿ بخصكصػػػػه فػػػػإف ا صػػػػؿ فيػػػػه الحػػػػؿ كاإلباحػػػػة

                                                 
العػػػػػدد    –ـ َُُِمػػػػارس  ِْ - ػػػػػ  ُِّْربيػػػػػل اآلخػػػػر  ُٗلخمػػػػيس جريػػػػدة  الريػػػػاض  ا ارظػػػػر: (ُ)

مالبػػس تسػػبب الحلػػة ا ليػػاؼ الصػػراعية فػػ  ال  ب عػػؿ االحتلػػاؾ كالعػػرؽتحػػت عرػػكاف:     ُُّٔٓ
   http://www.alriyadh.com/616665ػ  على مكقل:  كالحساسية

 كما بعد ا. (ِٖٓ/ِ) ل ماـ الشاطب   المكافةات ارظر: (ِ)
 .ِالةكاعد الشرعية ف  المسااؿ الطبية  كليد بف راشد السعيداف  ص ارظر: (ّ)

http://www.alriyadh.com/616665
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يراعى أي ا دفل  ال رر بةدر اإلملاف فهذه الةاعػدة ت يػد كجػكب على أف 
بذؿ قصارل الجهػد فػ  دفػل ال ػرر قبػؿ كقكعػه بلػؿ الكسػااؿ كاإلملاريػات 
المتاحػػة ،  ف دفعػػه قبػػؿ كقكعػػه مػػف بػػاب الكقايػػة ، كالمتةػػرر شػػرعنا كعرفنػػا 
ذا لػػـ يملػػف دفعػػه إال ب ػػرر فإرػػه  كعةػػالن أف الكقايػػة خيػػر مػػف العػػالج ، كا 

جػػػػب عليرػػػػا أف رتكسػػػػؿ لدفعػػػػه عرػػػػا  بةػػػػدر اإلملػػػػاف بمراعػػػػاة مػػػػا ي ػػػػعه ي
المالبػػػػػس  المتخصصػػػػػكف مػػػػػف  ػػػػػكابط كقيػػػػػكد لت  ػػػػػيلهـ مػػػػػ ال أف تلػػػػػكف

المصػػػػركعة مػػػػف ا ليػػػػاؼ ليػػػػر المصػػػػبكلة أك تلػػػػؾ المصػػػػبكلة بصػػػػبيات 
تحتػكم علػى صػبيات للكرهػا المالبس ذات لػكف فػاتا ، أك أ، تلكف طبيعية

حتػػى يةػػؿ  ةلػػكف ف  ا ػػتأف ، أك  اف الدالرػػةأقػػؿ مػػف المالبػػس ذات ا لػػك 
 .(ُ) بالجلد ااحتلاله

  

                                                 
 .ٖالمرجل السابؽ  ص ارظر: (ُ)
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 المطمب الثالث: استخدام أدوات التجميل المشتممة عمى مواد كيميائية
فا ر ى لما قاؿ ابف ل ير:  حب الزيرة فطرة فطر اهلل الرساء عليها،

راقصة الظا ر كالباطف، ف  الصكرة ، فيلمؿ رةص ظا ر ا كصكرتها 
 .(ُ)الحل  كما ف  معراه، ليجبر ما فيها مف رةصبلبس 

أ بتت ل ير مف فمستح رات التجميؿ تعد ف  معرى الحل  ، كقد 
خطرة ليميااية مستح رات كجكد مكاد ال تلؾ الدراسات الت  أجريت على

كذلؾ   كفيما يل  ذلر  لبعض  ذه المكاد  مل بياف مدل خطكرتها، ،بها
 :ال الحصر على سبيؿ الم اؿ

   إحدل المعادف ال ةيلة الت  تكجد ف  الطبيعة  أكال: مادة الزابؽ:
ميااية إما ع كية أك لير ع كية، ك ك معركؼ مرذ يبعدة صكر ل

ك   مستخدمة ، محرمة دكلياالالةدـ، ك ك مف المكاد الشديدة السيمِّية 
زالة البةل  بدرجة لبيرة ف  مستح رات التجميؿ لزيادة ر ارة البشرة، كا 

 .(ِ)راء ف  الكجه، كرحك االسم
ك ذه المادة يمتصها الجلد بدرجه عالية إلى داخؿ الجسـ، كيستطيل 
الكصكؿ إلى الخاليا العصبية ف  داخؿ جسـ اإلرساف بسهكلة مما يؤدم 

 إلى تلؼ الخاليا.
 .(ّ)كقد أ بتت الدراسات أره سبب لبعض ا مراض الخطيرة 

ك   أحماض تعرؼ باسـ أحماض ال الهة،  ا: أل ا  يدكلس :ري ا
كتستخرج مف ال كاله كسلر الحليب، كتستعمؿ ف  لريمات التجميؿ 

                                                 
 (.ِِّ/ٕت سير ابف ل ير ) ارظر: (ُ)
 المكسكعة الحرة كيليبديا مادة الزابؽ.  ارظر: (ِ)
مكقػػل الهياػػة العامػػة لليػػذاء كالػػدكاء فػػ  السػػعكدية، مةػػاؿ بعرػػكاف الزابػػؽ كمرلباتػػه اسػػتخداماته   ارظػػر: (ّ)

كلي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة 
https://ipen.org/sites/default/files/documents/LHAP%20Mercury%20Broch

ure%202015%20.pdf. 
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كمرظ ات الجلد، كتساعد ف  تةشير الجلد، كالتخلص مف الخاليا الةديمة، 
كللرها تعٌرض الخاليا الجديدة كطبةات الجلد الحٌساسة للتهي  كالتلؼ 

إلى الشيخكخة كاإلصابة بسرطاف  الرات  عف أشعة الشمس، الت  تؤدم
 .(ُ)الجلد

ك   تعتبر مجمكعة مف المكاد اللميااية الصراعية  : فثاليت:ثالثا
الت  تستخدـ ف  مستح رات التجميؿ كبخاصة العطكر كطالء ا ظ ار 

تؤ ر سلبيان على  ، ك  كالملياج كبخاخات الشعر كالشامبك، كلير ا
إصابتهـ باعتالالت كتشك ات التطكر الجرس  للصبياف، كتزيد خطر 

 .(ِ)تراسلية
 ذه المكاد الت  سبؽ ذلر ا تبيف لرا مدل خطكرة  ذا الباب، مما 

 يدعك إلى أخذ الحذر كالحيطة التامة عرد استعماؿ م ؿ  ذه ا دكات.
مرها لير قليلة فيها  رسبة، يجد والناظر في أدوات التجمل والزينة
فأحيارا تحتكم على مكاد لميااية  أ رار على المستخدـ ال يستهاف بها،

مسرطرة، كتستخدـ على الجلد كفيه مسامات تر ذ إلى داخؿ الجسـ، 
 فتحدث ف  المرأة أ رارا بالية.

 فما  بت  رره مف  ذه ا دكات، سكاء لاف بتشكيه  ى ذلكوعم
، أٌيا لارت  ذا ا دكات سكاء مما يستخدـ عليهأمراض  ترتبأك تةبيا أك 

ا  بت ، كماللريمات أك لير ا، فال يجكز التجمؿ بها مطلةاعلى الجلد مف 
عدـ  رره على الجسد سكاء لاف عف طريؽ مختبرات طبية معتمدة 

                                                 
مةػػاؿ بعرػػكاف: مستح ػػرات التجميػػؿ رعمػػة أـ رةمػػة. للػػدلتكر حسػػاـ الػػديف عرفػػة. أسػػتاذ علػػـ  ارظػػر: (ُ)

ا دكيػػػػػة كالسػػػػػمـك بجػػػػػامعت  ا ز ػػػػػر كعػػػػػيف شػػػػػمس، مرشػػػػػكر فػػػػػ  مكقػػػػػل آسػػػػػية. كمةػػػػػاؿ بعرػػػػػكاف: 
ة البشػػػرة كسػػػالمتها مرشػػػكر فػػػ  مكقػػػل الجمعيػػػة السػػػعكدية مستح ػػػرات التجميػػػؿ خطػػػر علػػػى صػػػح

 الخيرية لملافحة السرطاف.
مةػػاؿ بعرػػكاف: اللمياكيػػات البالسػػتيلية تعطػػؿ التطػػكر الجرسػػ  لػػدل ا ط ػػاؿ الػػذلكر. مرشػػكر  ارظػػر: (ِ)

 .www.tartoos.comف  مكقل 

http://www.tartoos.com/
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كمعركفة، أك بشهادة خبراء متةريف يك ؽ بشهادتهـ، فإره يجكز لها 
 استخدامه كتعاطيه.

مرت  يراسب امرأة دكف أخرل، فيحدث أ رارا على جلد ا يكجد كقد 
 رل، فيلكف ممركعا ف  حةها دكف لير ا دفعا لل رر عرها.دكف ا خ

ككجكد المكاد ال ارة ف  م ؿ  ذه المكاد يعد لكرا مف ألكاف اليش 
كأللها  االعتداء على ا مكاؿ لما فيها مفالت  حرمها الشارع، التجارم 
ريكاٍ  أىيُّهىا ؿ تعالى: ﴿ يىااقبالباطؿ  ـٍ أىٍمكىا تىٍأليليكاٍ  الى  الًَّذيفى آمى ـٍ  لىلي  ًباٍلبىاًطؿً  بىٍيرىلي

ارىةن  أىف تىليكفى  ًإالَّ  ـٍ  ]الرساء:  تىرىاضو  عىف ًتجى لما     اؿ  كق،  [ِٗمِّرلي
مف لش فليس »مرفكعا: -ر   اهلل عره–ف  حديث أب   ريرة كرد 
  .(ُ)«مر 

: أشياء خمسة فليتجرب اتجر مف: " الصادؽ محمد بف جع ر كقاؿ
 ف  كالدخكؿ اشترل، إذا كالذـ باع، إذا كالمدح العيب، كلتماف اليميف،
 .(ِ)"  ليره شراء

أصكؿ ال ةه، كخصكصا مةاصد الشريعة علـ  ؤلدهيك  ذلؾ ؤيدكيبؿ 
الت  بيف فيها ا صكليكف: أف الشريعة إرما جاءت إلقامة مصالا العباد 
ف  المعاش كالمعاد، أك ف  العاجؿ كاآلجؿ، كأف مةصكد الشريعة مف 

 .(ّ)ظ ديرهـ كأر سهـ كرسلهـ كعةكلهـ كأمكالهـالخلؽ    ح 

                                                 
(، ْٗ/ُاإليمػػػػاف ب/ قػػػكؿ الربػػػػ  صػػػلى اهلل عليػػػػه كسػػػلـ مػػػػف لشػػػػرا )ركاه مسػػػلـ فػػػػ  صػػػحيحه ؾ/ ( ُ)

(َُِ.) 
 (.ٖٔ: ص) للسلم  الصحبة آداب ارظر: (ِ)
 (.َِ/  ِ) ( المكافةات ل ماـ الشاطب )الشاطب  ارظر: (ّ)
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 المطمب الرابع : استخدام المنظفات الكيميائية وأثره الصحي بين الفقو والطب.
 المرظ ات المشتملة على المكاد الليميااية  كاستخدامها على يرطبؽ

 تأ يرات لها أف حيث ك استخدامها يحسف لـ إذا حديف ذك سالح مةكلة:
 عديدة  صراؼ لتعر هما ا ط اؿ خاصة ل ك المرأة صحة على لبيرة
 عاـ بشلؿ المرظ ات م ؿ المرزؿ ف  المستخدمة الليميااية المكاد مف

  كلير ا. التجميؿ مساحيؽ ك الحشرية كالمبيدات كالزجاج ا  اث كملمعات
 المرزؿ ف  الليميااية المكاد مل السليـ التعامؿ لي ية المرأة فمعرفة

 صحية تأ يرات مف كعاالتها يةيها المراسبة الطبيعية البدااؿ كاختيار
  .المتزايد البياة تلكث مف الحد ف  تساعد ك متكقعة
المرظ ات ف   أركاع مف ليره أك الصابكف استعماؿ يشترط كال  

 استعماؿ فيه يجب كال بالماء، الجرابة مف اليسؿ اليسؿ فال يجب
 اهلل صلى الرب  سرة عليه دلت الذم  ك ك ذا لالصابكف كرحكه، المرظ ات

ف. كسلـ عليه  .(ُ)بأس فال المرظ ات مف رحكه أك الصابكف استعمؿ كا 
 الوضوء بماء الصابون:أما عن حكم 

إلى أف ماء الصابكف إذا ذ بت رقته  :والحنابمة  الحنفية تذىبفقد 
ذا بةيت رقته كلطافته جاز قاؿ (.ِ)كصار  خيرا ال يجكز التك ؤ به، كا 

الهماـ ف  تعليؿ الجكاز: المخالط الميلكب ال يسلب اإلطالؽ، فكجب  ابف
الماء الذم  ك لذلؾ، أم: جكاز الك كء به.  ترتيب حلـ المطلؽ على

                                                 
 الجرابة   أك الحيض مف اليسؿ ف  الصابكف حلـ استعماؿ ارظر: (ُ)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId
&Id 

، ، شػػرح الزرلشػػى ُٔ/  ُ، كالخاريػػة بهػػامش الهرديػػة ُِ/  ُلرظػػاـ الػػديف ال تػػاكل الهرديػػة  ارظػػر: (ِ)
 .ـ ُّٗٗ - ػ  ُُّْ ط. ا كلى سرة -دار العبيلاف ط.-ُُٖ/ُعلى مختصر الخرقى 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id
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مف قصعة فيها أ ر العجيف،  -صلى اهلل عليه كسلـ-كقد التسؿ الرب  
  .(ُ)كالماء بذلؾ يتيير، كلـ يعتبر الميلكبية 

ال مف زيت طا ر. أما إذا لاف مصركعا ك ذا إذا لاف الصابكف معمك 
مف لير طا ر، فلذلؾ الحلـ عرد مف يةكؿ بطهارته لالحر ية كمف معهـ، 

 .أما مف يةكؿ: إف الرجس ال يطهر باستحالته فال يجكز التك ؤ به 
أرهػػـ ال يجػػكزكف التك ػػؤ بمػػاء  :والشببافعية والظبباىر عنببد المالكيببة

 الصػػػابكف مطلةػػػا، سػػػكاء لػػػاف طػػػا را أك رجسػػػا حيػػػث قػػػالكا: مػػػا ليػػػر لكرػػػه 
أك طعمه أك ريحػه شػ ء طػا ر، فػذلؾ المػاء طػا ر فػ  ر سػه ليػر مطهػر 

 .(ِ)يستعمؿ ف  العاداتف لييره،

                                                 
 حديث: " التسؿ الرب  صلى اهلل عليه كسلـ يـك ال تا ف  قصعة فيها أ ر العجػيف " أخرجػه الرسػاا   (ُ)

 ، كابػػػف َِْ(بػػػرقـ :  ُُّ/  ُ) ذلػػػر االلتسػػػاؿ فػػػ  الةصػػػعة التػػػ  يعجػػػف فيهػػػا ؾ/ الطهػػػارة ب/
  (ُّْ/  ُ) ييتسػػػػالف مػػػػف إرػػػػاء كاحػػػػد الرجػػػػؿ كالمػػػػرأةفػػػػ  سػػػػرره ؾ/ الطهػػػػارة كسػػػػررها ب/   ماجػػػػه
 . ّٖٕبرقـ : 

 .ِْ، ُٔ/ُ، البياف ف  مذ ب الشافعية ُْٓ/  ُ  ال كاله الدكار  ارظر: (ِ)
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 الكيميائية الشعر المطمب الخامس :  مزيالت
 مرهػػػػا الزااػػػػد الشػػػػعر إلزالػػػػة جديػػػػدة كسػػػػااؿ ظهػػػػرت الكقػػػػت تةػػػػدـ مػػػػل
 مزايا ػا طريةػة كللػؿ الشػعر، كحلؽ ، الشعر ازاله لريمات الليزر، استخداـ

 ما يل  : أبرز التةريات الطبية الحدي ة إلزالة الشعركعيكبها، كمف 
 التشػػةير طريػػؽ عػػف الشػػعر إخ ػػاء إلػػى الطريةػػة تلػػؾ تهػػدؼ التشػػةير ك -ُ

 علػى تحتػكم التػ  لألمػالف م يدة طريةة ك   ليميااية، مكاد باستخداـ
 الشعر. إخ اء على تعمؿ حيث رقيؽ شعر

 مػػػػػادة تحليػػػػػؿ علػػػػػى تعمػػػػػؿ التػػػػػ  الليمياايػػػػػة : ك ػػػػػ  الشػػػػػعر مػػػػػزيالت -ِ
  كللػػػػف الحالقػػػػة تشػػػػبة ك ػػػػ  الشػػػػعر، ببصػػػػيالت المكجػػػػكدة البركتيرػػػػات

 الشعر.   رمك على تؤ ر ال
 .(ُ) الجلد ، إ افة إلى تهيي  الشعر رمك كمف عيكبها :  سرعة 

زالة الشعر بالتةريات الطبية كالحدي ة فما إل الشرع   حلـبياف الكأما 
يحػػـر إزالتػػه بػػأم مزيػؿ سػػكاء لػػاف بالتةريػػات  رػص الشػػرع علػػى تحػػريـ إزالتػه

للرجػػػؿ  كالحػػػاجبيف للرجػػػؿ الطبيػػػة الحدي ػػػة أك بيير ػػػا، كذلػػػؾ لشػػػعر اللحيػػػة
  كالمرأة.

تةريػات الطبيػة باليجػكز إزالتػه كأما ما رص الشػرع علػى طلػب إزالتػه ف
زالتػػػػه بالتةريػػػػات بػػػػأم مزيػػػػؿ لػػػػاف شػػػػعرال ف المةصػػػػكد إزالػػػػة ،الحدي ػػػػة  ، كا 

 جػػػكاز مةيػػػد المػػػا ذلػػػر مػػػف  فالطبيػػػة الحدي ػػػة يحةػػػؽ  ػػػذا المةصػػػكد، علػػػى أ
 يلكف فيه لشؼ ما يحػـر لشػ ه إال ل ػركرة ، كأال يترتػب عليػه  ػرر  الأب

اسػتخدامه خاصػة مػل أما ما لاف فػيه  رر فال يجكز ،  رسافل كال تشكيه
 .(ِ)كجكد البدااؿ الل يرة كالمتركعة مف المزيالت

                                                 
الجلػػد  علػػى المكقػػل  علػػى تأ ير ػػا ك فيهػػا المسػػتخدمة الطػػرؽ أ ػػـ الشػػعر مةػػاؿ بعرػػكاف: إزالػػة ارظػػر: (ُ)

 .http://www.dailymedicalinfo.com  التال :
/  َِ) ال ػكزاف صػالا بػف حمػد ل اإلسػالمية الشػبلة فتػاكل دراسػة فةهيػة د/ الجراحػة التجميليػة ارظر: (ِ)

زالتػه د.سػػعد بػف ترلػػى الخػ الف صػػػ الشػػاملة بتػرقيـ ،ُِِٔ بحػػث  -ُٗآليػا، أحلػػاـ زراعػة الشػػعر كا 
 ـ. ََِٔديسمبر  ّإلى ِمةدـ إلى ردكة العمليات التجملية بيف البحث كالطب ف  ال ترة مف 

http://www.dailymedicalinfo.com/
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 المطمب السادس: في عمل الوشم عمى الجمد بمواد كيميائية
 رسػػكمات تلػػكف ال أف بشػػرط ، بهػػذا تتػػزيف أف للمػػرأة تعػػالى اهلل أبػػاح

 تظهػػر ال أف كبشػػرط ، حيػػكاف أك لإرسػػاف ا ركاح ذكات شػػلؿ علػػى زيرتهػػا
 عرها. أجرب  لرجؿ الزيرة  ذه

 التحػػريـ، كمػػف  ػػذه ر سػػه، ك ػػك الحلػػـ صػػكر كلهػػا الػػدااـ لػػه كالكشػػـ
  الصكر ما يل :
 ، بالجلػػػد اإلبػػػرة لػػػرز مػػػف ، القديمبببة التقميديبببة الطريقبببة:  الولبببى

سػالة  رحمػه الرػككم صػبيية ، قػاؿ مػادة أك لحػالن  الملػاف حشػ   ػـ ، الػدـ كا 
 فػػ  رحك مػػا أك مسػػلة أك إبػػرة تيػػرز أف الكشػػـ ك ػػى فاعلػػة اهلل :"  الكاشػػمة

 يسيؿ حتى المرأة بدف مف ذلؾ لير أك الش ة أك المعصـ اللؼ أك   ظهر
 ذلػػػؾ ي عػػػؿ كقػػػد فيخ ػػػر الرػػػكرة أك باللحػػػؿ المك ػػػل ذلػػػؾ تحشػػػك  ػػػـ الػػػدـ

 بهػػػا كالم عػػػكؿ ، كاشػػػمة  ػػػذا كفاعلػػػة تةللػػػه كقػػػد تل ػػػره كقػػػد كرةػػػكش بػػػدارات
 ال اعلػة علػى حػراـ ك ك مستكشمة فه  بها ذلؾ فعؿ طلبت فإف ، مكشكمة
 .(ُ) "باختيار ا بها كالم عكؿ

 بعمليػات الةيػاـ أك ليمياايػة مكاد استعماؿ :الثانية وىي بيت القصيد
  ػذا لػاف بع ػه ، ف ػ   ػذه الصػكرة  إذا أك ، لله الجلد لكف تييِّر جراحية
اهلل   لخلػػؽ تيييػػران  أشػػد  رػػه ل الػػذركب لبػػاار مػػف بػػؿ حػػراـ فهػػك  ابتػػان  التيييػػر
 اهلل ر ػػ  مسػػعكد بػػف اهلل عبػػد عػػف الصػػحيحيف كفػػ  ، الكشػػـ مػػف تعػػالى

                                                 
  السػػالـ ، كمػػا بعػػد ا( ، )الصػػرعار ( سػػبؿَُٔ/  ُْ" )  صػػحيا مسػػلـ علػػى الرػػككم شػػرح ارظػػر: (ُ)

(ِ  /ُِِ  .) 
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 كالمترمصػات، كالرامصػات كالمستكشمات، الكاشمات اهلل لعف ": قاؿ عرهما
 .(ُ)اهلل"  خلؽ المييرات للحسف، كالمت لجات

المييػػػػرات خلػػػػػؽ اهلل ،  -صػػػػلى اهلل عليػػػػه كسػػػػػلـ–فهرػػػػا تحةػػػػؽ قكلػػػػػه 
التػػػدليس كالتيييػػػر كالتزكيػػػر، فلػػػاف عػػػدـ الجػػػكاز الشػػػتماؿ  ػػػذا ال عػػػؿ علػػػى 

 .(ِ) كالحرمة  ك ا كلى
 ػػذا باإل ػػافة إلػػى خطػػكرة المػػكاد الليمياايػػة ، فلهػػا أ ر ػػا البػػالغ فػػ  
حدكث أمراض جلدية خطيرة، كمرها أمراض سرطاف الجلد، كلير ذلؾ مػف 

 ا مراض.
بم ػػػؿ  ػػػػذه المػػػكاد مػػػف  ػػػذه الجهػػػة حػػػػراـل  كعلػػػى ذلػػػؾ فاالخت ػػػاب
 لخطكرة ما تؤدم على الصحة.

 عػػػػدـ كا ف ػػػػؿ ،"  التػػػػاتك"  عليػػػػه كيطلػػػػؽ – المؤقببببت أمببببا الوشببببم
 –ك ػػػك اإلباحػػة  رػػػه  بالحرػػاء الخ ػػػاب فحلمػػػه حلػػـ –"  كشػػمان "  تسػػميته

لِّؿ -صلى اهلل عليه كسلـ   لخلػؽ تيييػر بأرػه ا حاديػث بعػض فػ  الكشػـ عي
ف ، العلة تشمله كرحكه بالحراء الخ اب إف يةاؿ كال ، اهلل  فهػك:  شػملته كا 

 كآلػػػه عليػػػه اهلل صػػػلى عصػػػره فػػػ  كقػػػل قػػػد كبأرػػػه ، باإلجمػػػاع مخصػػػكص
 .(ّ)كسلـ

  بشركط مرها: مةيَّدة إال أف  ذه اإلباحة
 . كداامان   ابتان  كليس ، كييزاؿ مؤقتان  الرسـ يلكف أف -ُ
 جلد ا. على  رر كا صباغ ا لكاف تلؾ ف  يلكف ال أف-ِ

                                                 
 ـ، مجمػكعَُِٕ/ُِ/ ُِاؿ بعركاف حلـ الرمص كالكشـ كالتاتك بجريػدة اليػـك السػابل فػ  مة ارظر: (ُ)

 ( .  ُِ/  ُٕ) الع يميف كرسااؿ فتاكل
 ( .  َُٕ/  ُْ" )  صحيا مسلـ على الرككم شرح ارظر: (ِ)
 (.ُِِ/  ِ) السالـ )الصرعار ( سبؿ ارظر: (ّ)
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 .(ُ)اللافرات أك بال اسةات تشبه فيها يلكف ال أف -ّ 
، المؤقت الكشـ" لهذا الصحية ا  رار مف ا طباء بعض حذر كقد

 - بيدادم أسامة.  د :" حذر السعكدية"  اليـك"  جريدة ف  جاء فةد
 ، الملصةات  ذه خلؼ االرجراؼ مف - الجلدية ا مراض اختصاص 

 ا مراض إلى كتةكد ، ا كؿ المةاـ ف  الجسد تشكيه إلى تؤدم الت 
 مساـ عبر يتسرب الذم ، خل ها المكجكد الصمغ لدرجات رسبةن  ، الجلدية
 المكاد أف لما ، الدمكية بالدكرة كيختلط ، الجسـ داخؿ إلى الجلد

 فإف. (ِ)"العامة الصحة على سالبة آ ار لها بالملصؽ الملكرة الليميااية
 ، لير ا أك الجلدية ا مراض إلى تؤدم كأرها الطريةة  ذه  رر  بت
 بر سه ي ر ما ي عؿ أف له ليس المسلـ  ف ، شرعا ممركعة تلكف فإرها
 .(ّ)  رار" كال  رر " ال:كسلـ عليه اهلل صلى الرب  قاؿ كقد ، ليره أك
  

                                                 
بتػاريخ ُّْٕفتػاكل دار اإلفتػاء المصػرية تحػت عرػكاف حلػـ عمػؿ الكشػـ المؤقػت رقػـ ال تػكل  :ارظػر (ُ)

علػػػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػػػل  الكشػػػػػػػػػػػػػػػـ المؤقػػػػػػػػػػػػػػػت ، كالػػػػػػػػػػػػػػػدااـ ، أركاعهمػػػػػػػػػػػػػػػا ، كحلمهمػػػػػػػػػػػػػػػاـ َُِٗ/ِ/ِٕ
 ،https://islamqa.info/ar/99629التال 

/  ُُ/  ُُ السػػبت ، كال ال ػػكف التاسػػعة السػػرة ، ُُُٗٓ السػػعكدية العػػدد"  اليػػـك"  جريػػدة ارظػػر: (ِ)
ـ، كفػى ر ػػس المك ػكع جريػدة الدسػػتكر المصػرية رشػرت مةػػاؿ  ََِْ/  ُ/  ّ المكافػؽ  ػػ ُِْْ
 عف رةابة ا طباء ال ررسييف تحذر مف أ رار الكشـ على اإلرساف. َُِّيرلير  ُِلها ف  

 سبؽ تخريجه ( ّ)
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 المبحث الرابع: الحكام الوقائية من النفايات الكيميائية
 : في تحديد مشكمة النفايات الكيميائيةالتمييد 
بياػػة اإلرسػػاف  ػػ  ملػػاف سػػلراه كلػػؿ مػػا يحػػيط بػػه مػػف عراصػػر إف 

طبيعية لالماء كالهكاء كالتربة كاللاارات الحية مف ربات كحيػكاف، كعراصػر 
 .بشرية تشمؿ اإلرساف بأرشطته المتركعة الزراعية كالصراعية كلير ا

كرات ل يػػػرة بػػػدأت مرػػػذ ماػػػات كلةػػػد مػػػرت عالقػػػة اإلرسػػػاف ببياتػػػه بتطػػػ
اآلالؼ مػػف السػػريف حػػيف لػػاف اإلرسػػاف مجػػرد جػػامل ل مػػار الربػػات كأكراقػػه 
كجػػذكره، كفػػ   ػػذه المرحلػػة لػػـ يتعػػد أ ػػر اإلرسػػاف أ ػػر آلػػالت العشػػب،  ػػـ 
تحػػكؿ اإلرسػػاف إلػػ  صػػااد قرػػاص للحيكارػػات فأ ػػحى أ ػػره شػػبيهنا بػػ لالت 

، تلت ذلؾ مرحلػة اسػتةرار كزراعػة، أم  مرحلػة إرتػاج للطعػاـ بعػد أف اللحـك
لػػاف مجػػرد مسػػتهلؾ، كفػػ  تلػػؾ المرحلػػة أحػػدث اإلرسػػاف بعػػض تييػػرات فػػ  
بياتػػه للرهػػا لػػـ ت ػػر البياػػة،  ػػـ جػػاءت مرحلػػة الصػػراعة كاسػػتخداـ المػػكاد 
، الليماكيػػة كتلكيػػث الجػػك بأدخرػػة المصػػارل فظهػػرت مشػػلالت بيايػػة عديػػدة

اٍل ىسػادي ًفػ  اٍلبىػرِّ كىاٍلبىٍحػًر ًبمػا ظىهىػرى  :" -تعالى –كلعل  أستح ر  را  قكله 
ـٍ يىٍرًجعيػػكفى  ًمليػػكا لىعىلَّهيػػ ـٍ بىٍعػػضى الَّػػًذم عى ػػبىٍت أىٍيػػًدم الرَّػػاًس ًلييػػًذيةىهي : ُْاآليػػة)" لىسى

ذا كرد ل ػػػظ العمػػػـك علػػػى فإرػػػه إ‘، فربمػػػا لػػػاف إشػػػارة إلػػػى  ػػػذا (سػػػكرة الػػػركـ
 ،يةكؿ السعدم ف  بياف معرى  ذه اآلية : (ُ)سبب خاص لـ يسةط عمكمه

 اآلفػات كحلكؿ كرةصها معايشهـ فساد: أم كالبحر البر ف  ال ساد "استعلف

                                                 
 (.َِٓ: ص) ال ةه للشرةيط   أصكؿ ف  مذلرة ارظر: (ُ)
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 قػدمت مػا بسػبب كذلػؾ ذلػؾ، كليػر كالكبػاء ا مػراض مف أر سهـ كف  بها،
 .(ُ)بطبعها"  الم سدة ال اسدة ا عماؿ مف أيديهـ

 اهلل لرمػػػه حيػػث البياػػػة، فػػ  كفعػػاؿ حيػػػكم عامػػؿ أ ػػػـ كاإلرسػػاف يعػػد
لىةىػػدٍ : }كتعػػالى تبػػارؾ اهلل فيةػػكؿ البياػػة، عراصػػر سػػاار علػػى كف ػػله ٍمرىػػا كى  لىرَّ

ـى  بىًر  ٍلرىا يـٍ  آدى مى ٍقرىػا يـٍ  كىاٍلبىٍحػرً  اٍلبىػرِّ  ًف  كىحى زى ػٍلرىا يـٍ  الطَّيِّبىػاتً  ًمػفى  كىرى فى َّ لىػى كى  عى
ً يػػرو  ػػفٍ  لى لىٍةرىػػا ًممَّ  سػػبحاره اهلل كسػػخر[ . َٕ آيػػة: اإلسػػراء سػػكرة{ ]تىٍ ً ػػيالن  خى

 م سػػديف، ا رض فػػ  رع ػػكا أال كأمررػػا بياتػػه عراصػػر لػػؿ ل رسػػاف كتعػػالى
عىػؿى  الَّػًذم  يػكى : }كجػؿ عز اهلل يةكؿ ـي  جى رىاًلًبهىػا ًفػ  فىاٍمشيػكا ذىليػكالن  ا ىٍرضى  لىليػ  مى
ليليكا لىٍيهً  ًرٍزًقهً  ًمفٍ  كى : الحػؽ كقكلػه كيةػكؿ ،[ ُٓ آية: الملؾ سكرة{ ]الرُّشيكري  كىاً 

ـٍ } بىػػػكَّأىلي ػػػكرنا سيػػػهيكًلهىا ًمػػػفٍ  تىتًَّخػػػذيكفى  ا ىٍرضً  ًفػػػ  كى تىٍرًحتيػػػكفى  قيصي  بيييكتنػػػا اٍلًجبىػػػاؿى  كى
كا ٍ ًسًديفى  ا ىٍرضً  ًف  تىٍع ىٍكا كىال اللَّهً  آالءى  فىاٍذليري (  ْٕآية : ا عراؼ سكرة{ ]مي

زاد رشػػاطه  حيػػثاإلرسػػاف  أل ػػر لاارػػات الرظػػاـ البياػػ  فاعليػػة كلمػػا لػػاف  ،
لػػػػى ظهػػػػكر ل يػػػػر مػػػػف المشػػػػلالت ةػػػػد أدل ذلػػػػؾ إ، ف ػػػػافػػػػ  اسػػػػتيالؿ مكارد

 ، كمرها مشللة الر ايات بص ة عامة، كالليميااية مرها خاصة.البياية
الح ػارة تلمػف فػ   فػإف مشػللة الر ايػات الليمياايػة وبناء عمبى ذلبك

إلػػػى إخػػػالؿ التكازرػػػات البيايػػػة. فارت عػػػت درجػػػة حػػػرارة التػػػ  أدت  الحدي ػػػة 
ال ػػػػركة  تهديػػػػدمسػػػػاحة اليابػػػػات ك  صيا رض كزادت رسػػػػبة التصػػػػحر، كتةلػػػػ

. كأصػػبا االرسػػاف يسػػتخدـ آالؼ المرتجػػات الليمياايػػة بػػاالرةراض الحيكاريػػة
 الهرمكريػػة كفػػ  معظػػـ م ػػؿ المرظ ػػات كالمبيػػدات الحشػػرية كالميػػذيات

ب ماػات اآلالؼ مػف أطرػاف السػمـك إلػى البحػار يتسر ، ك المرتجات البتركلية

                                                 
دراسػػة  (ريػػـ حبيػػب(،) ِّٕ: ص) كالبياػػة الجيرافيػػا علػػـ إلػػى ال ػػراء( المػػدخؿ )محمػػديف( ك) ارظػػر: (ُ)

حلةػػػة بحػػػث مةػػػدـ إلػػػى المرلػػػز الػػػكطر   ُُف  ص تػػػأ ير التيذيػػػة علػػػى اإلصػػػابة بمػػػرض السػػػرطا
 للمتميزيف كزارة التربية بسكريا.
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عالكة على لميات  االة مػف اليػازات  ر كالبحيرات،  ذااكالمحيطات كا ره
كالعديػػػػد مػػػػف المػػػػكاد الليمياايػػػػة ، كا بخػػػػرة السػػػػامة التػػػػ  ت ػػػػخ فػػػػ  الجػػػػك 

المختل ػػة التػػ  ترمػػى فػػ  العػػراء، حيػػث يتبخػػر جػػزء مرهػػا إلػػى الجػػك كيرتهػػ  
كالػػػػراتيف كالػػػػدـ، كالجػػػػزء اآلخػػػػر يتسػػػػرب إلػػػػى أعمػػػػاؽ  مصػػػػيره إلػػػػى ا رػػػػؼ

لػػػى خزاراتهػػػا الماايػػػة، كالتػػػ  تلمػػػؿ دكرتهػػػا البيايػػػة لتسػػػتةر فػػػ   ا رض كا 
  .أجسادرا كف  أجساد عراصر عالـ الحيكاف كالربات

عػػادة ليمياايػػاإلدارة السػػليمة للر ايػػات ال سػػيما الفػػ  ة مرهػػا كتػػدكير ا كا 
أ مية خاصػة مػف أجػؿ ى تكليجب أف ت  ستخدامها أحد الة ايا الهامة الا

 .(ُ)المحافظة على صحة كسالمة اإلرساف كالبياة على حد سكاء
ليمياايػػػة لػػػى إلةػػػاء ال ػػػكء علػػػى الر ايػػػات الإ مبحػػػثال اهػػػدؼ  ػػػذيك  

طػػػػػػرؽ ك  مرهػػػػػػا، لػػػػػػتخلصكقاايػػػػػػة لجػػػػػػراءات الاإل ،،كمصػػػػػػادر ا ،كأركاعهػػػػػػا 
، كالطػػػػرؽ  عرهػػػػاكا  ػػػػرار الصػػػػحية كالبيايػػػػة التػػػػ  قػػػػد تػػػػرجـ معالجتهػػػػا ، 
 ، كتخلصا.ف  إدارتها جمعان كرةال سليمةكا ساليب ال

  

                                                 
   /https://ar.wikipedia.org/wiki ارظر: ر ايات خطرة (ُ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 المطمب الول:
 التعريف بالنفايات الكيميائية وأنواعيا وطرق تصنيفيا ومصادرىا وأنواعيا

 أوال :النفايات الكيميائية
الر ايات الليميااية ركع مف الر ايات لها خصااص تشلؿ خطران على 
اإلرساف كالبياة بشلؿ خاص مف حيث إرها سامة ،كشديدة الت اعؿ ، 
كقابلة لالشتعاؿ أك االر جار ، كقابلة للت لؿ ، كالعدكل كاإلشعاع ، كلةد 
أصبا مك كع التلكث بالر ايات الخطرة مف ا مكر الت  تستأ ر با تماـ 
لبير مف قبؿ الهياات المعرية بحماية البياة رظران لما قد تحد ه  ذه 
الر ايات مف مخاطر صحية كبياية إذا ما تسربت إلى البياة بطرؽ لير 

 .(ُ)سليمة 
 وقد عرفت النفايات الكيميائية بتعريفات كثيرة منيا:

التػػػ  لهػػػا  الخطػػػرة المخل ػػػات: رهػػػاأمرظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة  ذلػػػرت
  ةمعيرػػػػػػ اكبيكلكجيػػػػػػة  تتطلػػػػػػب تػػػػػػداكال  خاصػػػػػػا كطرقػػػػػػأخػػػػػػكاص ليمياكيػػػػػػة  

 .(ِ). للتخلص مرها لتجرب  مخاطر ا على  الصحة العامة  كالبياة
الر ايات الت  تت مف خطران  امان قاامان لاف أك محتمالن يهدد  أوىي :

 صػػػػحة اإلرسػػػػاف أك البياػػػػػة إذا مػػػػا تػػػػػـ علػػػػى رحػػػػك ليػػػػػر مراسػػػػب عالجهػػػػػا 
 .تخزيرها أك رةلها أك التخلص مرها أك لير ذلؾ مف صكر إدارتهاأك 

                                                 
 (.ُٔ: ص) العرب للسلرم  الجيكلكجياعرد علـ ارظر: (ُ)
 الرظػػػاـ المكحػػػد إلدارة ر ايػػػات الرعايػػػة الصػػػحية بػػػدكؿ مجلػػػس التعػػػاكف لػػػدكؿ الخلػػػي  العربيػػػة  ارظػػػر: (ِ)

،  ٕص التكجيهػػػػػػػػات بشػػػػػػػػأف أف ػػػػػػػػؿ التةريػػػػػػػػات المتاحػػػػػػػػة كأف ػػػػػػػػؿ الممارسػػػػػػػػات البيايػػػػػػػػة ،  ْص 
علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال :   - الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الر ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكؿ دارةإ

ttp://kenanaonline.com/users/adelyousef21/posts/134279    
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الر ايػػات الخطػػرة  ػػ  الر ايػػات التػػ  لهػػا  وقببد عرفببت أيضببا ب نيببا :
الةدرة على اإل ػرار بصػحة اإلرسػاف كالبياػة، كلػذلؾ يتعػيف إدارتهػا بطريةػة 

 .سليمة بيايان 
كتكصػػ  مرظمػػة الصػػحة العالميػػة الػػدكؿ التػػ  تحػػاكؿ ك ػػل تعريػػؼ 

ركر  عػػف الر ايػػات الليمياايػػة أف ترظػػر فيمػػا إذا لارػػت الر ايػػات المعريػػة قػػا
تحمػػؿ "مخػػاطر قصػػيرة ا جػػؿ" ذات طػػابل حػػاد أك "مخػػاطر طكيلػػة ا جػػؿ" 

 .(ُ) ذات عالقة مستديمة بالبياة
 ثانيا : طرق تصنيف النفايات الخطرة

 الليمياايػػػػة المػػػػكاد مػػػػف  االػػػػة لميػػػػات إرتػػػػاج فػػػػ  التكسػػػػل ال شػػػػؾ أف
 الصػػراعات كخاصػػة العػػالـ فػػ  الصػػراع  التكسػػل عػػف رػػات  عػػدد ا كازديػػاد

 كالمبيػػػػػػدات البالسػػػػػػتيلية كالمػػػػػػكاد كالػػػػػػد ارات لالبتركليماكيػػػػػػات الليمياايػػػػػػة
كا سػػمدة  إ ػػافة إلػػى المػػكاد الليماكيػػة الراتجػػة مػػف ا رشػػطة التشخيصػػية، 

  تخليػؼ العالجية، المختبرية أك المستخدمة ف  التعةيـ الطب  بما يسهـ ف
 ر ايات ليميااية متركعة ك االة. 

 : يتـ تصريؼ الر ايات الخطرة بأرها خطرة ،بإحدل طريةتيفك  
 :  إذا لارت بإحدل الخصااص التالية -أ

، أك لها الةدرة على شتعاؿأك قابلة لال،أك مت اعلة  ،أك سامة، ألالة
إحداث العيكب الخلةية ف  ا جرة. أك تييير المكاد الجيرية أك تسبب 

 اإلصابة بالسرطاف أك تؤدم إلى إيةاؼ رمك الخاليا 
إذا لارت مكجكدة ف  إحدل قكااـ الر ايات الخطرة الت  تصدر ا  -ب

المرظمات المعرية ، كالمهتمة بالبياة كلها سمعتها العلمية ، على 

                                                 
 .ٕالرظاـ المكحد إلدارة ر ايات الرعاية الصحية بدكؿ مجلس التعاكف لدكؿ الخلي  العربية ص  ارظر: (ُ)
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اللة كلالة حماية البياة ا مريلية ، كمرظمة الصحة العلمية ، ش
 .(ُ) كلير ا مف المرظمات المعتمدة

 مصادر النفايات الخطرةثالثا: 
، محطات ارتاج الطاقةل ةمتعددتأت  الر ايات الخطرة مف مصادر 

الر ايات  المرافؽ الصحية كبعض الصراعات، كمف ابرز ملكرات  ذةك 
للتركريات اإلرتاج إ   المعادف ال ةيلة الت  تدخؿ ف  عدة صراعات مرها 

كالد ارات كتشليؿ المعادف كالسيارات كلير ا، كالمكاد الليميااية سريعة 
التطاير كاالشتعاؿ م ؿ المذيبات الع كية كر ايات الم اعالت الرككية 

 .(ِ)كر ايات المستش يات كالعيادات كالمرالز الصحية
 ىي: النفايات الخطرة إلى أربعة أقسام أساسيةوقد تقسم مصادر 

الر ايات الصػراعية : تلعػب الصػراعة ك مرتجاتهػا دكرا  امػا فػ  الترميػة  -أ
% مػػػػػػػف َٗترػػػػػػػت  البلػػػػػػػداف الصػػػػػػػراعية ، ك اإلقتصػػػػػػػادية كاإلجتماعيػػػػػػػة 

الر ايػػات الخطػػرة فػػ  العػػالـ , كالتػػ  يرتهػػ  بهػػا المطػػاؼ فػػ  ل يػػر مػػف 
أدل إلػػى إجهػػاد ، ممػػا إلػػى أمػػالف ليػػر مالامػػة للػػتخلص مرهػػاا حيػػاف 

 . السلب  للرشاط الصراع  لاف له أ ره  بيا  ملحكظ

                                                 
 ؟مكقػػػػػػل تسػػػػػػػعة : مػػػػػػا  ػػػػػػػ  الر ايػػػػػػات الخطػػػػػػػرة كليػػػػػػؼ يػػػػػػػتـ الػػػػػػتخلص مرهػػػػػػػا علػػػػػػػىمةػػػػػػاؿ  ارظػػػػػػر: (ُ)

 .https://www.ts3a.com/bi2a/?p=127 ؟
 مرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديات سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتار تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايمز -تعري هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ها –الر ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 

http://www.startimes.com/?t=27094926 
http://www.startimes.com/?t=27094926. 

  مرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟ الر ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخلص مةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ارظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: (ِ)
https://www.ts3a.com/bi2a/?p=127   

 مرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديات سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتار تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايمز -تعري هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ها –الر ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
http://www.startimes.com/?t=27094926 

https://www.ts3a.com/bi2a/?p=127
https://www.ts3a.com/bi2a/?p=127
https://www.ts3a.com/bi2a/?p=127
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الر ايػػػات الطبيػػػة : تعتبػػػر الر ايػػػات الطبيػػػة مػػػف الر ايػػػات الخطػػػرة ذات  -ب
الطبيعة الخاصة رظرا لسهميتها العالية كمحتكياتها مف المكاد الليميااية 

علػػػى اإلصػػػابة بػػػا مراض , كتعتمػػػد  ػػػذه  ير ػػػاتأ السػػػامة كالمشػػػعة ،ك 
 ػػذا الرػػكع مػػف الخاصػػية علػػى مػػدل كجػػكد الجػػرا يـ ك ال يركسػػات فػػ  

ك مةػػدار الجرعػػة ك طريةػػة التعػػرض ك مػػدل مةاكمػػة الجسػػـ  ،الر ايػػات
ك تشػػػػػمؿ الر ايػػػػػات الطبيػػػػػة ف ػػػػػالت لػػػػػرؼ عػػػػػزؿ ،لهػػػػػذه الميلركبػػػػػات

يريا ك العكامؿ المر ى المصابيف بأمراض معدية ,كمخل ات زرع البلت
 ،كالػػػػػدـ  ،كف ػػػػػالت لػػػػػؿ مػػػػػف مػػػػػكاد التعةػػػػػيـ  المعديػػػػػة كالبيكلكجيػػػػػة ,

 . مخل ات الصراعات الدكاايةإ افة إلى  ا مصاؿ كالبالزما،ك 
الر ايات المرزلية : تحتكم بعض المرتجات المستهللة ف  المرزؿ علػى  -ج

ليماكيػػػػػات خطػػػػػرة , كلألسػػػػػؼ فػػػػػإف م ػػػػػؿ  ػػػػػذه الليماكيػػػػػات فػػػػػ  تزايػػػػػد 
خطكرتهػػػا  ف  ػػػذه الر ايػػػات فػػػ  اليالػػػب يػػػتـ ، كبالتػػػال  تػػػزداد مسػػػتمر

التخلص مرها ف  ملب الر ايػات العاديػة بػدكف حػذر, كال يػتـ تصػري ها 
 .لر ايات خطرة

 الراميػػػػػػػة  الليماكيػػػػػػػات الزراعيػػػػػػػة : يكجػػػػػػػد فػػػػػػػ  ل يػػػػػػػر مػػػػػػػف دكؿ العػػػػػػػالـ -د
ـ تػرالتليماكيات زراعية م ؿ المبيػدات الةديمػة كليػر المسػتعملة كالتػ  

الػدكؿ يػػؤدم  ػػذه  ػذه السػػمـك فػ  م ػػؿ  كجػكد ك  ، طكيلػػةسػركات عبػر 
 . (ُ)ث البياة بمخاطر ايتلك ك  أ رار بالية بالصحة العامة ، إلى

                                                 
جػػػراءات الػتػحػلػػػـ فػػػ  الػرػ ػػػايات الػخػطػػػرة  ك ػيػةػػػػػة  ارظػػر: (ُ)  ػػػ الػمػمػلػػػلػػػة الػعػػػربػيػػػة  ُِّْػػػػ َُقػكاعػػػػد كا 

مةػػاؿ  .ّٓ - ّّالرااسػػة العامػػة لألرصػػاد كحمايػػة البياػػة ص-كزارة الدفػػػاع كالطيػػػراف  الػسػػعػػػػػػكديػػػة
 ؟ت الخطػػػػػػػػػػػػرة كليػػػػػػػػػػػػؼ يػػػػػػػػػػػػتـ الػػػػػػػػػػػػتخلص مرهػػػػػػػػػػػػامكقػػػػػػػػػػػػل تسػػػػػػػػػػػػعة : مػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػ  الر ايػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػى

 .https://www.ts3a.com/bi2a/?p=127 ؟
 
 

https://www.ts3a.com/bi2a/?p=127
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 النفايات الخطرة أيضا إلى تقسيم آخر كما يمي:  يمكن تقسيمو 
 ) أ ( الر ايات المتدفةة باستمرار كمرها :

الطبية ف  المستش يات كالمرالز  الر ايات الطبية المتخل ة مف الرعاية -ُ
 الطيبة.

الر ايات المتخل ة مف إرتاج كتجهيز المستح رات الصيدلية كالعةاقير -ِ 
 كا دكية 

 الر ايات المتخل ة مف تصريل كتجهيز كاستخداـ المبيدات الحشرية .-ّ
 الر ايات المتخل ة مف إرتاج كتجهيز كاستخداـ المذيبات الع كية . -ْ
المتخلػ ة مف إرػتاج كاستخداـ الحبر كا صباغ كالمكاد الملكرة  الر ايات -ٓ

 كالد ارات كالطالءات كالكرريش.
الر ايات مف المكاد الليميااية الراجمة عف أرشطة البحث كالتطكير عف -ٔ 

 ا رشطة التعليمية.
 الر ايات ذات الطبيعة االر جارية .-ٕ
كاستخداـ المكاد الليميااية الر ايات المتخل ة مف إرتاج كتجهيز  -ٖ

 كال كتكلرافية.
 الركاسب الراتجة عف عمليات التخلص مف الر ايات الصراعية . -ٗ

 ) ب ( الر ايات الت  يدخؿ ف  ترليبها بعض العراصر كمرها ما يل  :
 البريليـك أك مرلبات البريليكـ .  -ِ اللربكريالت المعدرية . -ُ
   مرلبات الرحاس -ْ  رلبات اللرـك سداسية التلافؤ . -ّ
 الزابؽ أك مرلبات الزابؽ  -ٔ  مرلبات الزرؾ . -ٓ
 . (1)الرصاص أك مرلبات الرصاص -ٕ

                                                 
علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال :  ارظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: مخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر الليماكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ككسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااؿ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمة (ُ)

http://www.startimes.com/?t=29565039. 
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 المطمب الثاني: 
 طرق التخمص من النفايات الكيميائية واإلجراءات الوقائية منيا

 أوال: طرق التخمص من النفايات الكيميائية
يكاجػػػػه متػػػػداكلك المػػػػكاد الليمياايػػػػة العديػػػػد مػػػػف المخػػػػاطر، ترجػػػػل فػػػػ  
أللبهػػا إلػػى طبيعػػة العمػػؿ ذاتػػه ، باإل ػػافة إلػػى لي يػػة التعامػػؿ معهػػا أ رػػاء 
عمليػػات الرةػػؿ كالتخػػزيف، كيتسػػل رطػػاؽ السػػالمة الليمياايػػة ليشػػمؿ سػػالمة 

تبػػػاع الطػػػرؽ اآلمرػػػة عرػػػد الػػػتخلص مػػػف الر ايػػػات االبياػػػة المحيطػػػة كحتميػػػة 
 .الليميااية
تربػػػػػل أ ميػػػػػة السػػػػػالمة الليمياايػػػػػة مػػػػػف ل ػػػػػرة كتعػػػػػدد أرػػػػػكاع المػػػػػكاد ك 

رػكع جديػد  ََُٓالليميااية المكجػكدة اآلف، حيػث يػتـ إرتػاج مػا يةػرب مػف 
عامػػا  مػػف المػػكاد الليماكيػػة سػػركيا، كيةػػدر الخبػػراء ارػػه خػػالؿ الخمسػػة عشػػر

 . (ُ) سػػركيا %.ٖٓالةادمػة سػػيرت ل إرتػػاج المػػكاد الليماكيػة المصػػرعة برحػػك 
ؽ الػػػتخلص مػػػف الر ايػػػات ال ػػػارة بػػػاختالؼ حالتهػػػا ال يزياايػػػة  ر تختلػػػؼ طػػػك 
 :كفيما يل  ذلر بع ها على سبيؿ الم اؿ ال الحصر ترليبها الليمياا ك 
 االحماض اليير ع كية كمحاليؿ االحماض: -ُ

تخ ؼ بلمية لبيرة مف الماء كتعادؿ مل  راا  لربكرات الصكديكـ،  
سلبها بحذر ف  المصرؼ تدريجيا كليس دفعة كاحدة، أما إذا بعد ا يتـ 

سلب مةدار مف الحمض على الطاكلة تك ل فكقه  بكدرة  راا  لربكرات 
 كديكـ  ـ ريسؿ بةطعه مبللة بالماء.الص

                                                 
لليػػػة  قسػػػػػػػػػػـ الليميػػػػػاء - أبػػػك المجػػػد   رػػػاء محمػػػدد. الليمياايػػػةطػػػرؽ الػػػتخلص مػػػف الر ايػػػات  ارظػػػر: (ُ)

، طػرؽ معالجػة سػلماف بػف عبػد العزيػز الملػؾ جامعػة حكطة برى تميـ -العلـك ك الدراسات اإلرسارية
ر ايػػػػػػػػػػػػػػػػػات ، http://mawdoo3.com إقػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ المزيػػػػػػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػػػػػػى مك ػػػػػػػػػػػػػػػػػكع.لـكالر ايػػػػػػػػػػػػػػػػػات  

 https://ar.wikipedia.org/wikiصراعية

http://mawdoo3.com/
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ال لػػػػػػزات الةلكيػػػػػػة كالةلكيػػػػػػات ا ر ػػػػػػية م ػػػػػػؿ الصػػػػػػكديـك كاللالسػػػػػػػيـك  -ِ 
 كالبكتاسيكـ

بكرػػات الصػػكديـك الهيدركجيريػػة يػػتـ الػػتخلص بمزجهػػا مػػل مسػػحكؽ لر 
سػاعة ُِمل إ افة  راا  م يؿ بركباركؿ بػبطء ك ترلهػا لمػدة ال تةػؿ عػف 

  ـ يتـ التخلص مرها ف  المصرؼ. 
  :ة الملتهب السكااؿ-ّ

 يتـ التخلص مرها بلميات قليلة داخؿ خزارة ش ط اليازات  
 المكاد المت جرة كالمكاد السامة: -ْ

 . يجب التخلص مرها بالتعاكف مل الدفاع المدر  
محاليؿ المذيبات الةابلة لالشػتعاؿ تك ػل فػ  ح ػرة بعيػدة عػف السػلاف  -ٓ

  .  (ُ) كتطمر بالتراب، كيملف حرقها داخؿ الح رة مل االرتباه الشديد
 للر ايات ال ارة طرؽ المعالجة كالتصريؼ اريا : 

: أم طريةة أك تةرية تستخدـ لتيييػر الصػ ة معالجة الر ايات يةصد ب
أك الترليبػػة ال يزياايػػة أك الليمياايػػة أك البيكلكجيػػة للر ايػػات، ك ػػ  تسػػػتعمؿ 
 لمعادلػػػػػػة الر ايػػػػػػات أك لالسػػػػػػت ادة مػػػػػػف المػػػػػػكاد أك الطاقػػػػػػة المكجػػػػػػكدة فيهػػػػػػا 
أك لتحكيػػؿ الر ايػػات الخطػػرة إلػػى ر ايػػات ليػػر خطػػرة أك أقػػؿ خطػػكرة كأل ػػر 

 ةػػػػػؿ أك التخػػػػػزيف أك الػػػػػتخلص أك تهياتهػػػػػا بيػػػػػرض تخزيرهػػػػػا أمارػػػػػان عرػػػػػد الر
 . (ِ)أك التةليؿ مف حجمها

يجػػػػػػب التمييػػػػػػز بػػػػػػيف طػػػػػػرؽ معالجػػػػػػة الر ايػػػػػػات كطػػػػػػرؽ تصػػػػػػري ها، ك 
فالمعالجػػة تهػػدؼ إلػػى تحكيػػؿ المػػكاد الخطػػرة إلػػى مػػكاد ليػػر  ػػارة أك أقػػؿ 

                                                 
جػػػراءات الػتػحػلػػػـ فػػػ  الػرػ ػػػايات الػخػطػػػرة  ك ػيػةػػػػػة  ارظػػر: (ُ)  ػػػ الػمػمػلػػػلػػػة الػعػػػربػيػػػة  ُِّْػػػػ َُقػكاعػػػػد كا 

 ،  ٗ ػػ  ص ُِّْػػػ َُالرااسة العامة لألرصاد كحماية البياػة -كزارة الدفػاع كالطيػراف  الػسػػعػػػػػػكديػة
 .http://medicalwaste.org.lyالمحارؽ كطرؽ معالجة المخل ات الطبية

 https://ar.wikipedia.org/wiki ر ايات خطرة ارظر: (ِ)
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خطػػكرة، أك تحكيػػؿ خكاصػػها الطبيعيػػة كال يزياايػػة مػػف أجػػؿ تسػػهيؿ عمليػػة 
اختيػػار طػػرؽ المعالجػػة كالتصػػريؼ المراسػػبة ك  ،تصػػري ها أك الػػتخلص مرهػػا

يعتمػػػد علػػػى رػػػكع الر ايػػػػات كدرجػػػة خطكرتهػػػا كلميتهػػػػا، كفيمػػػا يلػػػ  بعػػػػض 
 :  الخيارات المتاحة لهذه الياية

  إعادة التدكير كاالسترداد -ُ
تييير الخكاص الليميااية أك ال يزيااية كذلؾ باستخداـ إحدل أك بعض -ِ

 : التاليةالطرؽ 
المعالجػػػة ، أك  المعالجػػػة البيكلكجيػػػة، أك التحلػػػؿ الحػػػرارم، أك الحػػػرؽ
،  التخ يػػػػؼ، كالتصػػػػريؼأك  اللبسػػػػلة، أك  المعالجػػػػة ال يزياايػػػػة، أك الليماكيػػػػة

 التخػػػزيف: كذلػػػؾ باسػػػتعماؿ مخػػػازف داامػػػة تحػػػت سػػػطا ا رضل مرػػػاجـ، أك 
ف أك صػػكامل، أك مسػػتكدعات علػػى شػػلؿ خزارػػات تبرػػى تحػػت ا رض تلػػك 

  .عازلة لمرل التسرب إلى المياه الجكفية
يجب أف يلكف لدل السلطة الحلكمية المعرية بصػحة كسػالمة البياػة 
أرظمة معتمدة للتحلـ بالر ايات الخطرة قبؿ التخلص مرها، كذلؾ باسػتخداـ 
رمػػكذج خػػاص تػػدكف فيػػه البيارػػات المتعلةػػة بالر ايػػات الخطػػرة يمػػأل مػػف قبػػؿ 

ركع الر ايات، كلميتها، كمعلكمات أخرل محػددة  صاحب العالقة يبيف فيهل
خاصة بالر ايات، كيتـ على  كء  ذه المعلكمػات تحديػد الطريةػة المراسػبة 

 (ُ) للتخلص الرهاا  مرها.
عرد  الر ايات الليميااية مف متخمصوقائية لجراءات الثالثا: اإل

الرلبة ف  التخلص مف الر ايات الليميااية، البد مف التعرؼ على لؿ ما 
رما أي ان على  يتعلؽ بالمادة الليميااية، ليس فةط على مدل سميتها كا 

                                                 
  كالبيلكجيػػػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػػػ  المختبػػػػػػػػػػػػػػر ةمػػػػػػػػػػػػػػا   طػػػػػػػػػػػػػػرؽ الكقايػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػكاد اللمياايػػػػػػػػػػػػػػ ارظػػػػػػػػػػػػػػر: (ُ)

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/134839 
 . ttp://kenanaonline.com h الخطرة الر ايات كتداكؿ دارةإ 
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عدد مف الص ات ا خرل الكاردة ف  بطاقة السالمة للمكاد ، كعلى 
ب على كليف عف اإلدارة السليمة للر ايات الرظر ليس فةط فيما يترتسؤ الم

) السمية  ، ك ك ما يعرؼ بػ خمة كاحدة مف آ ار ليميااية كاحدة جرعة
رما أي ان ف  اآل ار الراجمة عف التعرض لجرعات صييرة تمتد  الحادة ( كا 

 ) السمية المزمرة (. ، ك ك ما يعرؼ بػعلى فترات أطكؿ
 :ية  الخطرة، مرهاالتخلص مف الر ايات الليماعديدة لطرؽ ك راؾ 

 . (º 900 <)أك الترميد باستخداـ ا فراف ذات الحرارة العاليةالحرؽ  -
 طرح الر ايات ف  مرادـ صحية -
)التبخير ػ التج يؼ ػ التلليس ػ المعادلة ػ  المعالجة ال يزيااية الليميااية  -

الترسيب( الت  ترت  عرها مرلبات يجرم التخلص مرها بدكف أ رار 
 .  للبياة

لت  ترت  عرها مرلبات رهااية يجرم التخلص مرها المعالجة البيكلكجية ا -
  بسهكلة

التدكير، لاسترداد السكااؿ المذيبة كتدكير كاستخالص المكاد الع كية  -
الت  ال تستخدـ مذيبات، أك استرجاع ا حماض أك الةكاعد أك تدكير 

 .كاستخالص المكاد لير الع كية ك المعادف كالمرلبات المعدرية
تى بعد معالجة الر ايات الخطرة أك السامة قد  ذا كيالحظ أره ح

يستمر خطر ا على صحة الراس كالبياة رتيجة لتلكث الهكاء كالمياه 
كالتربة، فإحراؽ كترميد الر ايات قد يلكث الجك كالبياة المحيطة إذا تـ دكف 

محددة. لذلؾ ل يران ما يؤدم طرح الر ايات ف  مرادـ ال تخ ل  قيكد
 (ُ)يلكث لال مف التربة كالهكاء كالمياه الجكفيةلمراقبة مراسبة قد 

                                                 
  كالبيلكجيػػػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػػػ  المختبػػػػػػػػػػػػػػر ةمػػػػػػػػػػػػػػا   طػػػػػػػػػػػػػػرؽ الكقايػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػكاد اللمياايػػػػػػػػػػػػػػ ارظػػػػػػػػػػػػػػر: (ُ)

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/134839 
 . ttp://kenanaonline.com h الخطرة الر ايات كتداكؿ دارةإ 
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  المطمب الثالث :
 وأضرارىا المختمفة ةكيميائيآثار النفايات ال
فػػػػػػػ  البياػػػػػػػة  عمكمػػػػػػػا كالليمياايػػػػػػػة خصكصػػػػػػػا إف إرتشػػػػػػػار الر ايػػػػػػػات 

 ، كعػػػدـ التعامػػؿ معهػػػا بطريةػػة سػػػليمة سػػكاء فػػػ  مصػػادر إرتاجهػػػا طبيعيػػةال
جسػػمية ل يػػرة ،ك أك أ رػػاء جمعهػػا كرةلهػػا كالػػتخلص مرهػػا يػػؤدم إلػػى أ ػػرار 

فإرهػػا قػػػد  هػػػا،المباشػػػرة التػػ  قػػػد تػػرجـ عر الذاتيػػة  فباإل ػػافة إلػػى ا  ػػػرار
، كا  ػػرار البيايػػة ، تلػػكف مصػػدران أك سػػببان للعديػػد مػػف المخػػاطر الصػػحية 

 .(ُ)كالر سية ، كاالقتصادية 
  ايات الليميااية إلى ما يل :راآل ار ال ارة للكيملف تةسيـ 

: كتشػػػػػير إلػػػػػى الخصػػػػػااص التػػػػػ  تت ػػػػػمرها المػػػػػادة  الخطػػػػػكرة الذاتيػػػػػة -ُ
الليمياايػة التػػ  تػؤدم بعػػض الظػركؼ إلػػى ارعلاسػات خطػػرة لهػا علػػى 
صػػػػحة االرسػػػػاف كالممتللػػػػات كالبياػػػػة كتصػػػػرؼ المػػػػادة الليمياايػػػػة تبعػػػػا 

الةابلػػػػػػة المػػػػػػكاد  تاليػػػػػػة :حػػػػػػدل المجمكعػػػػػػات الإلخطكرتهػػػػػػا الذاتيػػػػػػة فػػػػػػ  
, المػػكاد الةابلػػة لالشػػتعاؿ , المػػكاد المؤلسػػدة , المػػكاد الرشػػطة لالر جػػار

  شعاعيا .إ
فى  مف حيث احتكااها خطار الحرااؽ كبالتال   فةد تلكف مصدرا  

العادة على رسبة عالية مف المكاد الةابلة لالحتراؽ ، فإذا لـ يتـ التخلص 
 ك مساعدتها على االرتشار .مرها دكريان ، فةد تلكف مصدران للحرااؽ أ

                                                 
إدارة الر ايػات الصػلبة كتػدكير ا فػ   عماد الػديف ، ك)الطا ر( د. سليـ عبداهلل)أبك ركي ة( د. ارظر: (ُ)

 ر ايػػػػػػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػػػػػػػراعية،  ّالكاقػػػػػػػػػػػػػػل كالطمػػػػػػػػػػػػػػػكح ص –دكلػػػػػػػػػػػػػػة اإلمػػػػػػػػػػػػػػارات العربيػػػػػػػػػػػػػػػة المتحػػػػػػػػػػػػػػدة 
https://ar.wikipedia.org/wiki ،كأحػكاض  رصد خطر إلةػاء ر ايػات ليمياايػة بحاكيػات البلديػة

 https://risk.ksu.edu.sa/node/1466 الصرؼ الصح 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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: كتشػػػػػػير إلػػػػػػى الخطػػػػػػكرة التػػػػػػ  تت ػػػػػػمرها المػػػػػػكاد  الخطػػػػػػكرة الصػػػػػػحية -ِ
حػػػدا ها تػػػأ يرات صػػػحية فكريػػػة أك مؤجلػػػة علػػػى إالليمياايػػػة مػػػف جهػػػة 

العديػػػد مػػػف المجتمعػػػات  تكقػػػد تربهػػػ، صػػػحة االفػػػراد المعر ػػػيف لهػػػا 
ؾ ة مهمػا بليػت التلػاليؼ، كذلػليمياايػ  مية التخلص مف المخل ات ال

كما يتبل ذلؾ مف تكفير  لرفل المستكل الصحى على المستكل البعيد ،
 كترشيد فى المعالجة الصحية كاستهالؾ ا دكية. فى الجهد كالماؿ،

: كتشير إلى الخطكرة الت  يملف أف تشللها مخل ػات  الخطكرة البياية  -ّ
 :المكاد الليميااية الساالة كالصلبة كاليازية على عراصر البياة العامة 

 .(ُ)اليالؼ الجكم ،ك ربات  اليطاء كال ،مياهكال ،تربة ال
 خصكصػػػا  ةليمياايػػػالعمكمػػػا ك ر سػػػية : إف تػػػرالـ المخل ػػػات الم ػػػار ال -ْ

فى مرطةة مػا ، يسػبب تشػكيهها مػف الراحيػة الجماليػة ، كي يػر ال ػيؽ 
 .(ِ)يؤ ر على سلاف المرطةة ر سيان فإف ذلؾ كاالشمازاز ، كبالتالى 

السػػػلبى علػػػى  ر ايػػػات الليمياايػػػةلا االقتصػػػادية :يت ػػػا تػػػأ يرار م ػػػال -ٓ
قطػاع السػياحة لعػدـ تػكافر عراصػر الرظافػة العامػة كالجمػاؿ بالمرػػاطؽ 

المخل ػػات بالمرػػاطؽ ا  ريػػة مػػف ا  ريػػة كالسػػياحة مػػل تكاجػػد ترالمػػات 
صػػكرة قاتمػػة عػػف تلػػؾ  بمػػا يعطػػ كالسػػياحية أك بػػالطرؽ المؤديػػة إليهػػا 

 . (ّ)ا مالف 

                                                 
   ة كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة االرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ير المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد الليمياايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى البيأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: (ُ)

http://hala3038.blogspot.com. 
كمػػػا  ُِٔص المػػػرعـعبػػػد د. ربيػػػؿ ك  ،سػػػالـ د. أبػػػك بلػػػر صػػػديؽ التلػػػكث المع ػػػلة كالحػػػؿ  ارظػػػر: (ِ)

 .بعد ا
ارظر: مرلز الدراسات كالبحكث البياية ، ردكة التلكث البياى للةمامػة كلي يػة االسػت ادة مرهػا ، جامعػة  (ّ)

   . َٕ: ٖٔص   ـ .َََِأسيكط ، 

http://hala3038.blogspot.com/
http://hala3038.blogspot.com/
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 ، البياػػػ  كا مػػػف البياػػػة ق ػػػايا معالجػػػة فػػػ   المقاصبببدية وببببالنظرة
 إلػى الشػارع يررػك التػ  المةاصػد مػف عليهػا كالح ػاظ البياػة رعاية أف كا  بات

 تحةيةها.
 تخػػػتص  الشػػػريعة مةاصػػػد أف اعتبػػػار علػػػى المةاصػػػديكف درج كلػػػاف
 إلػى برجكعرػا أرػه إال الخمسػة، اللليػات الراجعة إلػى ح ػظ  ال ةهية با حلاـ

 شمكلية الشريعة لجميل شػؤكف الحيػاة ، كالتػ  تعتبػر مػف أ ػـ خصااصػها ،
،كمرها  المعاصرة الة ايا لمعالجة الشرعية المةاصد دكر ت عيؿ يملررا فإره

 فػػ  الملحػػة خاصػػة  المسػػااؿ مػػف البياػػ  التػػ  تعتبػػر كا مػػف البياػػة ق ػػايا
 . (ُ)ا خيريف العةديف

 ح ػظ لمةصػد  ػؿ: الحيكم الذم ي ػرض ر سػه اآلف  ػك أرػه  كالسؤاؿ
 اإلرسػػػػاف كاسػػػػتخالؼ ا رض عمػػػػارة فػػػػ  اإلرسػػػػارية بمةاصػػػػد عالقػػػػة البياػػػػة
 فيها؟.

 اإلرسػػػػػػاف كجكابػػػػػػه الشػػػػػػاف  أف يةػػػػػػاؿ : إف خػػػػػػالؽ  ػػػػػػذا اللػػػػػػكف دعػػػػػػا
 علػى االسػتخالؼ كظي ػة يػؤدم أف أجؿ مف عراصر مف فيه مما لالست ادة

 جبػػاؿ مػػف فيهػػا بمػػا ل رسػػاف مسػػخرة ا رض  خلةػػت فةػػد كجػػهل كأتػػـ ألمػػؿ
 مػف كلير ػا كبحػار، محيطػات مػف بهػا يحيط ما مل كأرهار، كأكدية كسهكؿ
 برػػػػا، المحػػػػيط كالهػػػػكاء كاللكالػػػػب لالسػػػػماء اللػػػػكفل  ػػػػذا كعراصػػػػر ملكرػػػات
 مػػػػف كلير ػػػػا. رهػػػػارا بأشػػػػعتها كالشػػػػمس  لػػػػيال،  لرػػػػا ي ػػػػ ء الػػػػذم كالةمػػػػر
 .كالرياح كال لكج لا مطار ا خرل الطبيعية كالعكامؿ المؤ رات
 اإلرسػػاف كتػػدريب تعلػيـ علػػى اإلسػالمية الشػػريعة أحلػاـ حرصػػت كقػد

 تطرقػت مػا خػالؿ مػف كملكراتػه اللػكف عراصر بحماية الل يلة الطرؽ على

                                                 
  .         كما بعد ا ٕٓص  المدخؿ لدراسة الشريعة د. عبد اللريـ زيداف  ارظر: (ُ)
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 علػػػػى الح ػػػػاظ إلػػػػى تػػػػدعك التػػػػ  الشػػػػري ة كا حاديػػػػث اآليػػػػات مػػػػف ل يػػػػر لػػػػه
عػػف أبػػ   ريػػرة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل اإلرسػػاف ، ف فيػػه يعػػيش الػػذم المحػػيط

 -أك ب ػػػػل كسػػػػتكف  -اإليمػػػػاف ب ػػػػل كسػػػػبعكف »صػػػػلى اهلل عليػػػػه كسػػػػلـ: 
شػػػعبة، فأف ػػػلها قػػػكؿ ال إلػػػه إال اهلل، كأدرا ػػػا إماطػػػة ا ذل عػػػف الطريػػػؽ، 

ف   ذا الحديث عامػة للكرهػا  ا ذل، فللمة (ُ)« كالحياء شعبة مف اإليماف
لؿ ما يػؤذل مػف  لؼ كالالـ ، فتشمؿكقد عرفت با  (ِ)ا جراس أسماء مف

 .(ّ)ليميااية...الخ أك،أك ر ايات عادية أك شكؾ حجر
لمػػا رهػػى اإلسػػالـ عػػف السػػلكليات الخاطاػػة فػػ  التعامػػؿ مػػل المػػاء، 

عػػػف  -صػػلى اهلل عليػػػه كسػػلـ-كدعػػا إلػػى عػػػدـ تلكي ػػه، فةػػػد رهػػى رسػػػكؿ اهلل
ر   اهلل -جابر التبكؿ ف  الماء الرالدل ليظؿ طا را يرت ل الراس به، ركم

أف يبػػاؿ فػػ  المػػاء  -صػػلى اهلل عليػػه كسػػلـ-أرػػه قػػاؿ:"رهى رسػػكؿ اهلل -عرػػه
، كف   ذا الحديث إرشػادات ربكيػة تؤلػد علػى أ ميػة الح ػاظ علػى (ْ)الرالد"

ف  الماء، لما أف ال ةهاء ذلركا أره يلره البكؿ كالتيكط  بالةرب مف الماء، كا 
 .(ٓ)ف  حمايته مف التلكث لـ يصؿ إليه لعمـك الره ، كذلؾ مبالية

كلاف رهى اإلسػالـ عػف البػكؿ فػ  المػاء الرالػد حمايػة لػه مػف التلػكث 
لػػػاف رمػػػ  الر ايػػػات عامػػػة كالليمياايػػػة خاصػػػة  فيػػػه أكلػػػى بػػػالره ل لل ػػػرر 

أقػكل كأللػظ المػكاد الليمياايػة كخطػكرة  ير أت ا لبر المترتب على ذلؾ ل إذ
                                                 

 سبؽ تخريجه.  ارظر: (ُ)
كالتػػػػػػراب . ارظػػػػػػر:  كالمػػػػػػاء كالحيػػػػػػكاف لالرػػػػػػاس ل ظػػػػػػه مػػػػػػف لػػػػػػه كاحػػػػػػد مػػػػػػاال اسػػػػػػـ الجػػػػػػرس :   ػػػػػػك( ِ)

   (.ِْٓص) ال ةه أصكؿ ف  )الشرةيط (مذلرة
 شػػػرح محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاق  علػػػى مسػػػلـ   (،ِْٓص) للشػػػرةيط  ال ةػػػه أصػػػكؿ فػػػ  مػػػذلرة ارظػػػر: (ّ)

(ُ  /ّٔ). 
 بػػػرقـ: (ِّٓ/  ُ) ركاه مسػػػلـ فػػػ  صػػػحيحه، ؾ/ الطهػػػارة، ب/ الرهػػػ  عػػػف البػػػكؿ فػػػ  المػػػاء الرالػػػد (ْ)

(ُِٖ)  . 
 .ُٖٖ/ّشرح الرككم على صحيا مسلـ   ارظر: (ٓ)
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، كلػػػػػذا علػػػػػى  ااقتصػػػػػاديك  ،ا، كاجتماعيػػػػػا ر سػػػػػيصػػػػػحيا ، ك  علػػػػػى االرسػػػػػاف
،إ ػػافة ربػػات  اليطػػاء ،كال ةميػػا، كالتربػػة : الهػػكاء ، العراصػػر البياػػة العامػػة

 .الشتعاؿ، كاقابلة لالر جار ،تجعلها ذاتية إلى ما تشتمؿ عليه مف أ رار
الشامؿ   -رحمه اهلل -ابف الةيـ اإلماـ  كؿكتجدر اإلشارة  را إلى ق

العدؿ إلى الجكر كعف الرحمة إلى  د ا : " فلؿ مسألة خرجت عف البليغ
، كعف المصلحة إلى الم سدة ، كعف الحلمة إلى العبث فليست مف 

 .(ُ)" فالشريعة عدؿ اهلل بيف عباده ، كرحمته بيف خلةه ...الشريعة
كقد أك حت مرظمة المؤتمر اإلسالم  ف  إعالف الةا رة حكؿ 

ـ حماية َُٗٗ ق =ُُُْحةكؽ اإلرساف ف  اإلسالـ الصادر ف  عاـ 
ذلؾ ف  مادته ال ارية برد/ب الحياة  بة اهلل ك   مل كلة للؿ إرساف ، 

 كعلى ا فراد كالمجتمعات حماية  ذا الحؽ مف لؿ اعتداء عليه.
)برد/أ( للؿ إرساف الحؽ ف  أف يعيش ف  بياة  ُٕكف  المادة /

ذا رظي ة مف الم اسد كا كباة ، كعلى المجتمل كالدكلة أف يكفرا له  
 .(ِ)الحؽ

  

                                                 
 .(ُُ/  ّ) العالميف رب عف المكقعيف إعالـ ارظر: (ُ)
 . المرجل السابؽ ر س المك ل ارظر: (ِ)
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 الخاتمة
الحمػػد هلل الػػذل برعمتػػه تػػتـ الصػػالحات، كالصػػالة كالسػػالـ علػػى أشػػرؼ 
ا ربيػاء كسػػيد المرسػليف سػػيدرا محمػد، كعلػػى آلػه كصػػحابته كمػف اسػػتف بسػػرته 
إلػػى يػػـك الػػديف، أـ بعػػد ف ػػ  خاتمػػة  ػػذا البحػػث أذلػػر أ ػػـ الرتػػاا  كالتكصػػيات 

 -الت  تكصلت إليها، ك ى لما يلى:
 -نتائج البحث:أوال 
صػػالحية ال ةػػه اإلسػػالمى للػػؿ زمػػاف كملػػاف كللػػؿ حالػػة مػػف ا حػػكاؿ،   -ُ

 لما أره مرف يشمؿ لؿ الكقاال المستجدة الت  لـ يلف لها ذلر السابؽ.
 مدل خطكرة الر ايات الليميااية كاستخداماتها على ال رد كالمجتمل . -ِ
ليةػػػؼ عليهػػػا فػػػ  مسػػػااؿ الر ايػػػات الليمياايػػػة  -تعػػػالى–إظهػػػار حلػػػـ اهلل  -ّ

الملل ػػيف، فيسػػتخدمكا مرهػػا مػػا يركرػػه مراسػػبا لهػػـ ليػػر مخػػالؼ لشػػرع اهلل 
 سبحاره كتعالى.

إف دراسة م ؿ  ذه الكقاال يجعلرا رخرج بعلـ ال ةه مف حيػز الرظريػة إلػى  -ْ
 حيز التطبيؽ.

 -ثانيا أىم التوصيات:
تكعيػػة المجتمػػل بمػػدل خطػػكرة م ػػؿ  ػػذه الر ايػػات كالترليبػػات الليمياايػػة  -ُ

 كالمراية. ةعبر كسااؿ اإلعالـ المسمكعة كالمةركء
إرشاء فرؽ مف كزارة الداخلية مدربة على لي ية التعامؿ مل  ػذه الر ايػات  -ِ

كالترليبػػات الليمياايػػة، كمجهػػزة بأحػػدث التةريػػات العالميػػة لتسػػهيؿ الةيػػاـ 
 بأعمالها.

اختصػػػػػاص كزارة البياػػػػػة بمتابعػػػػػة لػػػػػؿ مػػػػػا يتعلػػػػػؽ بالر ايػػػػػات الليمياايػػػػػة  -ّ
صااصها كدرجة خطكرتها كالظركؼ المراسبة لح ظها كطرؽ تخزيرها كخ

 كلي ية دفرها.
اختصػػػاص جهػػػاز حمايػػػة المسػػػتهلؾ بمتابعػػػة لػػػؿ مػػػا يتعلػػػؽ بالترليبػػػات  -ْ

الليميااية الت  لها تأ ير على الصػحة العامػة كالخاصػة ل رسػاف، كمػدل 
 مالامتها له.
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 صادر ومراجع البحث:م
 من أنزلوأوال : القرآن الكريم : جل 

 ثانيا: الكتب المطبوعة:
  مرػار السػبيؿ فػ  شػرح الػدليؿ) ابف  كياف( إبرا يـ بف محمد بػف سػالـ  -

المحةػػؽ: ز يػػر الشػػاكيش الراشػػر: الملتػػب اإلسػػالم  الطبعػػة: السػػابعة 
 ـُٖٗٗ- ػ َُْٗ

ر المحةػؽ: صػدق  البحر المحيط ف  الت سػي) أبكحياف( محمد بف يكسؼ -
  ػَُِْال لر بيركت الطبعة:  محمد جميؿ الراشر: دار

المحةػػػػؽ:  -  م ػػػػاتيا العلػػػػكـ) البلخػػػػ ( محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد  الخػػػػكارزم   -
 إبرا يـ ا بيارم الراشر: دار اللتاب العرب  الطبعة: ال ارية

الراشػػر:  - المعالجػة البيكلكجيػػة لميػاه الصػػرؼ الصػح ) السػركم( أحمػػد -
 ـ، َُٗٗكلى، عاـ الدار العلمية للرشر، الةا رة، مصر، الطبعة ا 

, الهياػػػة المصػػػرية الطػػػب الكقػػػاا  فػػػ  اإلسػػػالـ) ال رجرم(د.أحمػػػد شػػػكؽ -
 ـ.ّ, ُُٗٗالعامة لللتاب, ط

المػػػػدخؿ لدراسػػػػة لليػػػػة اآلداب  –) زيػػػػداف ( د. عبػػػػداللريـ جامعػػػػة بيػػػػداد -
 بدكف طبعة الطبعة السابعة.    – الشريعة

الجامعػػة   سػػالم علػػـ الليميػػاء فػػ  المشػػرؽ اإل) فلػػيا ( د. جرػػاف علػػ  -
 المسترصرية للية اآلداب قسـ التاريخ.

تػرقيـ    مكقؼ الةرآف مف العبث البشػرم بالبياػة) لالك ( محمد محمكد : -
 الشاملة.

الرهايػػػة فػػػ  )ابػػػف ا  يػػػر ( أبػػػك السػػػعادات المبػػػارؾ بػػػف محمػػػد الجػػػزرم  -
، تحةيؽ : طػا ر أحمػد الػزاكل، كمحمػكد محمػد  لريب الحديث كا  ر

  ػ .ُّٗٗبيركت  -الطراح ، الملتبة العلمية 
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،تحةيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد أبػػػػػػ  ا  ػػػػػػداد )ابػػػػػػف ا ربػػػػػػارم( محمػػػػػػد بػػػػػػف الةاسػػػػػػـ  -
)ابػػف بػػاز( عبػػد -ـ. ُٕٖٗصػػيدا بيػػركت –ال  ػػؿ،الملتبة العصػػرية 

، أشػػػرؼ علػػػى جمعػػػه:  مجمػػػكع فتػػػاكل ابػػػف بػػػازالعزيػػػز بػػػف عبػػػد اهلل  
ااسػػػة العامػػػة مصػػػدر اللتػػػاب : مكقػػػل الر  محمػػػد بػػػف سػػػعد الشػػػكيعر ،
)ابػػػػػػػف -    http://www.alifta.comللبحػػػػػػػكث العلميػػػػػػػة كاإلفتػػػػػػػاء. 

إي ػار الجكزم( شمس الديف أبك ال رج يكسؼ بف قزللػ   بػف عبػد اهلل  
المحةػػؽ: راصػػر العلػػ  الراصػػر الخلي ػػ   اإلرصػػاؼ فػػ  آ ػػار الخػػالؼ

 َُْٖلطبعة: ا كلى، الةا رة  ا –الراشر: دار السالـ 
 عػػػػف رب العػػػػالميف إعػػػػالـ المػػػػكقعيف)ابػػػػف الةػػػػيـ ( محمػػػػد بػػػػف أبػػػػ  بلػػػػر -

 –تحةيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد السػػػػالـ إبػػػػرا يـ الراشػػػػر: دار اللتػػػػب العلميػػػػة 
 ـ.ُُٗٗ - ػ ُُُْييركت الطبعة: ا كلى، 

الةكاعد كال كااد ا صكلية كمايتبعها مف ا حلاـ )ابف اللحاـ( عالء الديف -
المحةػػػػؽ: عبػػػػد اللػػػػريـ ال  ػػػػيل  الراشػػػػر: الملتبػػػػة العصػػػػرية  ال رعيػػػػة
 ـ. ُٗٗٗ - ػ  َُِْالطبعة: 

   فتػػػػاكل عاجلػػػػة لمرسػػػػكب  الصػػػػحة)ابػػػػف بػػػػاز( عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف عبػػػػد اهلل -
جمػػػػل: معػػػػكض عػػػػااض اللحيػػػػار   الراشػػػػر: كزارة الشػػػػاكف اإلسػػػػالمية 

  ػُُْٗالممللة العربية السعكدية  -كا كقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
أشػػرؼ علػػى   مجمػػكع فتػػاكل ابػف بػػاز)ابػف بػػاز( عبػػد العزيػػز بػف عبػػد اهلل -

 جزءا. َّجمعه كطبعه: محمد بف سعد الشكيعر  عدد ا جزاء: 
المحةػؽ: عبػد الػرحمف  مجمػكع ال تػاكل)ابف تيمية( أحمد بف عبػد الحلػيـ  -

بػػػف محمػػػد بػػػف قاسػػػـ الراشػػػر: مجمػػػل الملػػػؾ فهػػػد لطباعػػػة المصػػػػحؼ 
ربكيػػػػػػػػػػة، الممللػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعكدية عػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػريؼ، المديرػػػػػػػػػػة ال

 ـ ُٓٗٗ ػ/ُُْٔ

http://www.alifta.com/
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)ابف جبريف( عبد اهلل بف عبد الرحمف  فتاكل الشيخ ابف جبريف  ]اللتاب -
 مرقـ آليا[

  الةسػػـ ا كؿ –الجػػامل فػػ  فةػػه الرػػكازؿ بػػف حميػػد( صػػالا بػػف عبػػداهلل  )ا-
 ـ.ََِٓ-قُِْٔال ارية –ط.ملتبة العبيلاف 

  الةكاعػػػػد البػػػػف رجػػػػببػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أحمػػػػد  )ابػػػػف رجػػػػب( زيػػػػف الػػػػديف ع-
 الراشر: دار اللتب العلمية

،  المحلػػـ كالمحػػيط ا عظػػـ)ابػػف سػػيده( أبػػك الحسػػف علػػ  بػػف إسػػماعيؿ -
 ـ.َََِتحةيؽ عبد الحميد  رداكم ،دار اللتب العلمية 

ط. مؤسسػػػة التػػػاريخ   . التحريػػػر كالترػػػكير)ابػػػف عاشػػػكر( محمػػػد الطػػػا ر -
  ـ.َََِ، ُبيركت  ط

راجعػػه    قكاعػػد ا حلػػاـ فػػ  مصػػالا ا رػػاـ)ابػػف عبػػد السػػالـ ( عزالػػديف  -
 كعلؽ عليه: طه عبد الرؤكؼ سعد

 ـ. ُُٗٗ - ػ  ُُْْالةا رة سرة  –الراشر: ملتبة اللليات ا ز رية 
،تا:عبػػػد السػػػالـ  معجػػػـ مةػػػاييس الليػػػة)ابػػػف فػػػارس( أبػػػك الحسػػػيف أحمػػػد -

  ػ.ُّٗٗبيركت -محمد  اركف، دار ال لر
، دار المير  ف  فةه اإلماـ أحمد بف حربؿ)ابف قدامة( عبد اهلل بف أحمد -

 ق.َُْٓبيركت ،ط ا كلى  –ال لر
،المحةػػؽ : سػػام   ت سػػير الةػػرآف العظػػيـ)ابػػف ل يػػر( إسػػماعيؿ بػػف عمػػر - 

بػػػػف محمػػػػد سػػػػالمة ،الراشػػػػر : دار طيبػػػػة للرشػػػػر كالتكزيػػػػل ،ط ال اريػػػػة 
  ػ .َُِْ

،المحةػؽ: شػعيب  سرف ابف ماجػهمد بف يزيد )ابف ماجه( أبك عبد اهلل مح-
 . ػ َُّْا ررؤكط كآخركف، الراشر: دار الرسالة العالمية ،ط ا كلى
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)ابػػف م لػػا( محمػػد بػػف م لػػا اآلداب الشػػرعية كالمػػرا المرعيػػة  الراشػػر: - 
 عالـ اللتب

الراشػر:   لسػاف العػرب)ابف مرظكر( محمد بػف ملػـر ا فريةػ  المصػرم  -
 بيركت، ط ا كلى . –دار صادر

كفػ   ، البحر الرااؽ شرح لرػز الػدقااؽ)ابف رجيـ( زيف الديف بف إبرا يـ  -
كبالحاشػػية: مرحػػة الخػػالؽ البػػف ‘ آخػػره: تلملػػة البحػػر الرااػػؽ للطػػكرم 

 بدكف تاريخ -عابديف الراشر: دار اللتاب اإلسالم  الطبعة: ال ارية 
تػا: محمػد محيػ  الػديف ،  سرف أب  داكد)أبك داكد( سليماف بف ا شعث -

 الملتبة العصرية، صيدا بيركت.
، تشرؼ بخػدمتها  ا حلاـ السلطارية)أبك يعلى( محمد بف الحسيف ال راء -

 ػػػػ/ ُُْْكتصػػػحيحها محمػػػكد حسػػػف، دار ال لػػػر، الطبعػػػة ) بػػػدكف( 
 ـ.ُْٗٗ

–ط.مجمػػل الليػػة العربيػػة  لكسػػيطالمعجػػـ ا)أرػػيس( د.إبػػرا يـ  كآخػػريف : -
  مصر ط ال ارية )بدكف تاريخ(.

ًمٌ ( سػليماف بػف محمػد بػف عمػر - ٍيرى  حاشػية البجيرمػ  علػى الخطيػب)البيجى
 الراشر: دار ال لر

)البخارم( محمد بف إسماعيؿ صحيا البخػارل المحةػؽ: محمػد ز يػر بػف -
 راصػػػػر الراصػػػػر الراشػػػػر: دار طػػػػكؽ الرجػػػػاة )مصػػػػكرة عػػػػف السػػػػلطارية

  ػ .ُِِْبإ افة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباق ( الطبعة: ا كلى، 
الراشػػر:   لشػػاؼ الةرػػاع عػػف مػػتف اإلقرػػاع)البهػػكت ( مرصػػكر بػػف يػػكرس -

 دار اللتب العلمية
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المحةؽ: عبد المعطػ  أمػيف  السرف الصيير)البيهة ( أحمد بف الحسيف  -
بالسػػتاف قلعجػػ  دار الرشػػر: جامعػػة الدراسػػات اإلسػػالمية، لراتشػػ  ػ 

 ـُٖٗٗ - ػ َُُْالطبعة: ا كلى، 
تحةيػػػػؽ : أحمػػػػد  الجػػػػامل الصػػػػحيا سػػػػرف الترمػػػػذم،)الترمػػػػذم( أبكعيسػػػػى -

 بيركت. –شالر، دار إحياء التراث العرب  
 تػػاج الليػػة كصػػحاح العربيػػة -الصػػحاح)الجػػك رم( إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد  -

بعػة ،تحةيؽ:أحمد عبد الي ػكر عطار،رشػر: دار العلػـ للماليػيف ،ط الرا
 ـ.َُٗٗ

،تحةيػػؽ :  المسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحيف)الحػػالـ(أبك عبػػداهلل الريسػػابكرم  - 
بيػركت، ط  –مصط ى عبػد الةػادر عطا،الراشػر : دار اللتػب العلميػة 

 ق، مل اللتاب : تعليةات الذ ب  ف  التلخيص. ُُُْا كلى، 
مكا ػػػب الجليػػػؿ فػػػ  شػػػرح )الحطػػاب( محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػد الػػػرحمف -

 - ػػػػػػ ُُِْالراشػػػػػر: دار ال لػػػػػر الطبعػػػػػة: ال ال ػػػػػة،   ؿمختصػػػػػر خليػػػػػ
 ـ.ُِٗٗ

حةػػكؽ اإلرسػػاف فػػ  اإلسػػالـ كالػػرد )الحةيػػؿ( د. سػػليماف بػػف عبػػدالرحمف  -
ط. –ط . مطػػػػابل الحمي ػػػ  الريػػػػاض علػػػى الشػػػبهات الم ػػػػارة حكلهػػػا 

 ـ.ََِّ ػ = ُِْْالرابعة 
ترةيتهػا  حلـ مياه المجػارم بعػد-فةه الركازؿ )الخ الف( د. سعد بف ترل  -

المكقػػػػػػػػػل التػػػػػػػػػال  :     – كمعالجتهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث الطهػػػػػػػػػارة كالرجاسػػػػػػػػػة
http://www.ahlalhdeeth.com   

، تػػػا: محمػػػكد خػػػاطر،  مختػػػار الصػػػحاح)الػػػرازم( محمػػػد بػػػف أبػػػ  بلػػػر  -
 .ُٓٗٗبيركت  –الراشر  ملتبة لبراف 

http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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)الزبيدم( محٌمد  بف عبد الرٌزاؽ الحسير  أبك ال يض ، الملٌةب بمرت ى -
،تحةيػػؽ مجمكعػة مػػف المحةةػػيف  تػاج العػػركس مػف جػػكا ر الةػامكس ( 

 ،الراشر دار الهداية.
الةكاعػػد ال ةهيػػة كتطبيةاتهػػا فػػ  المػػذا ب )الزحيلػػ ( د. محمػػد مصػػط ى  -

 - ػػػػ  ُِْٕى، دمشػػػؽ الطبعػػػة: ا كلػػػ -الراشػػػر: دار ال لػػػر  ا ربعػػػة
 ـ. ََِٔ

صػػػححه كعلػػػؽ عليػػػه:   شػػػرح الةكاعػػػد ال ةهيػػػة)الزرقػػػا( أحمػػػد بػػػف محمػػػد  -
دمشػؽ / سػكريا  الطبعػة:  -مصط ى أحمػد الزرقػا  الراشػر: دار الةلػـ 

 ـُٖٗٗ - ػ َُْٗال ارية، 
ال ػػػااؽ فػػػ  لريػػػب الحػػػديث )الزمخشػػػرم( أبػػػك الةاسػػػـ محمػػػكد بػػػف عمػػػرك -

محمػػػػد أبػػػػك ال  ػػػػؿ إبػػػػرا يـ -م المحةػػػػؽ: علػػػػ  محمػػػػد البجػػػػاك  كا  ػػػػر
 لبراف الطبعة: ال ارية     –الراشر: دار المعرفة 

تيسير اللريـ الرحمف فػ  ت سػير لػالـ )السعدم( عبد الرحمف بف راصر  -
المحةػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف معػػػال اللكيحػػػؽ   المرػػػاف = ت سػػػير السػػػعدم

                      ـ .        َََِ- ػ َُِْالراشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: ا كلى 
     الةكاعػػػػػػد الشػػػػػػرعية فػػػػػػ  المسػػػػػػااؿ الطبيػػػػػػة)السػػػػػػعيداف( كليػػػػػػد بػػػػػػف راشػػػػػػد -

http://www.shamela.ws 
المحةػؽ: مجػدم فتحػ  السػيد  آداب الصػحبة)السلم ( محمد بف الحسيف -

مصػػػػر الطبعػػػػة: ا كلػػػػى،  –طرطػػػػا  -الراشػػػػر: دار الصػػػػحابة للتػػػػراث 
َُُْ – َُٗٗ. 

مطبػػػػكع  ػػػػمف مكسػػػػكعة الح ػػػػارة » لعػػػػربعلػػػػـ الجيكلكجياعرػػػػد ا
 )السلرم( عل  ا-«العربية اإلسالمية

 الراشر: المؤسسة العربية للدراسات كالرشر.     
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الراشػػػر: دار اللتػػػب العلميػػػة  ا شػػػباه كالرظػػػاار)السػػػيكط ( جػػػالؿ الػػػديف -
 ـَُٗٗ - ػ ُُُْالطبعة: ا كلى، 

شػػػرحه  –الشػػػريعةالمكافةػػػات فػػػى أصػػػكؿ )الشػػػاطب ( أبػػػك إسػػػحاؽ إبػػػرا يـ -
كلشػػػػؼ مراميػػػػه كخػػػػرج أحادي ػػػػه الشػػػػيخ  عبػػػػد اهلل دراز ، كاعترػػػػى بهػػػػا 

سػػػػرة  –ط . ا كلػػػػى  –ط . دار المعرفػػػػة  –الشػػػػيخ إبػػػػرا يـ رم ػػػػاف 
 ـ.ُْٗٗ ػ  ُُْٓ

ميرػ  المحتػاج إلػى معرفػة معػار  )الشربير (  محمد بف أحمد الخطيػب  -
 ػػػ ُُْٓا كلػػى، الراشػػر: دار اللتػػب العلميػػة الطبعػػة:  أل ػػاظ المرهػػاج

 ـُْٗٗ -
مػػػذلرة فػػػ  أصػػػكؿ ال ةػػػه )الشػػػرةيط ( محمػػػد ا مػػػيف بػػػف محمػػػد المختػػػار -

الراشػػػػر: ملتبػػػػة العلػػػػـك كالحلػػػػـ، المديرػػػػة المرػػػػكرة الطبعػػػػة: الخامسػػػػة، 
 ـ. ََُِ

مصدر اللتاب :  شرح زاد المستةرل)الشرةيط ( محمد بف محمد المختار -
دركس صػػػػػػػػػػػػػػػكتية قػػػػػػػػػػػػػػػاـ بت رييهػػػػػػػػػػػػػػػا مكقػػػػػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػػػػػبلة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػالمية  

http://www.islamweb.net .)اللتاب مرقـ آليا( 
 بليػػػة السػػػالؾ  قػػػرب المسػػػالؾ)الصػػػاكم( أبػػػك العبػػػاس أحمػػػد بػػػف محمػػػد -

ير  ػك المعػركؼ بحاشػية الصػاكم علػى الشػرح الصػيير )الشػرح الصػي
ػػػاـً  مى ػػػٍذ ىًب اإٍلً شػػػرح الشػػػيخ الػػػدردير للتابػػػه المسػػػمى أقػػػرب المسػػػالؾ ًلمى

( الراشر: دار المعارؼ  بدكف طبعة كبدكف تاريخ اًلؾو  مى
الراشر: دار الحديث  بػدكف  سبؿ السالـ)الصرعار ( محمد بف إسماعيؿ -

 طبعة كبدكف تاريخ.
، مجمػػػػل للطػػػػبالمػػػػدخؿ االسػػػػالم  )الصػػػػياد ( د.إبػػػػرا يـ عبػػػػد الحميػػػػد، -

 ـ.ُٖٖٗالبحكث االسالمية ، الةا رة،

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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تحةيػػػؽ:  جػػػامل البيػػػاف عػػػف تأكيػػػؿ آم الةػػػرآف)الطبرم(محمػػػد بػػػف جريػػػر، -
الدلتكر عبد اهلل بف عبػد المحسػف الترلػ  بالتعػاكف مػل مرلػز البحػكث 
كالدراسػػػػات اإلسػػػػالمية بػػػػدار  جػػػػر الػػػػدلتكر عبػػػػد السػػػػرد حسػػػػف يمامػػػػة 

 - ػػػػػ  ُِِْالطبعػػػػة: ا كلػػػػى، الراشػػػػر: دار  جػػػػر للطباعػػػػة كالرشػػػػر 
 ـ. ََُِ

دار الرشػر:  الشرح الممتػل علػى زاد المسػتةرل)الع يميف( محمد بف صالا -
  ػ. ُِْٖ - ُِِْدار ابف الجكزم الطبعة: ا كلى، 

جمل كترتيب  مجمكع فتاكل كرسااؿ الع يميف)الع يميف( محمد بف صالا -
دار  -: فهػػػد بػػػف راصػػػر بػػػف إبػػػرا يـ السػػػليماف الراشػػػر : دار الػػػكطف 

  ػ. ُُّْ -ال ريا الطبعة : ا خيرة 
الطبعػة: ا كلػى عػدد   فتػاكل يسػألكرؾ )ع ارة( د. حساـ الػديف بػف مكسػى 

 http://yasaloonak.ne  -اللتاب مرقـ آليا - ُْا جزاء: 
ا  ػػػػػرار الراجمػػػػػة عػػػػػف تعػػػػػاط   )العمػػػػػرم( عبػػػػػد اللػػػػػريـ بػػػػػف صػػػػػريتاف -

الراشػػػر: دار المػػػ  ر، المديرػػػة المرػػػكرة، الممللػػػة  المسػػػلرات كالمخػػػدرات
  ََُِ ػ/ُُِْالعربية السعكدية  الطبعة: ا كلى، 

  التشػػريل الجرػػاا  اإلسػػالم  مةاررػػان بالةػػاركف الك ػػع )عػػكدة( عبػػدالةادر -
 الةا رة.  –ملتبة دار التراث 

أسػػػػلحة الػػػػدمار الشػػػػامؿ كحلمهػػػػا فػػػػ  ال ةػػػػه  )عػػػػكير( خيػػػػر الػػػػديف مبػػػػارؾ
 بدكف طبعة  اإلسالم 

 َُٗٗ, دار المسػػػتةبؿ, طمبػػػادئ فػػػ  الصػػػحة العامػػػة)فريجػػػات( حلمػػػت -
 .ٖـ صُ
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رسػػػالة   )ال ػػػكزاف( د/ صػػػالا بػػػف حمػػػد  الجراحػػػة التجميليػػػة دراسػػػة فةهيػػػة-
دلتكراة مةدمػة إلػى قسػـ ال ةػه بلليػة الشػريعة بجامعػة اإلمػاـ محمػد بػف 

 file:///C:/Users/wsw/Downloadspdfالرياض سعكد ب
 مجمكع فتاكل ف يلة الشيخ صالا بف فكزاف)ال كزاف( صالا بف فكزاف -
، بإشػراؼ محمػد رعػيـ  الةػامكس المحػيط)ال يركزآبادم( محمد بػف يعةػكب -

  ػ.   ُِْٔبيركت ،ط ال امرة –: مؤسسة الرسالة العرقسكس ،الراشر
المصػػباح المريػػر فػػ  لريػػب الشػػرح )ال يػػكم ( أحمػػد بػػف محمػػد  المةػػرم -

 بيركت. –،الراشر:الملتبة العلمية  اللبير للرافع 
, مديريػػػػة ت ػػػػكؽ الطػػػػب الكقػػػػاا  فػػػػ  االسػػػػالـ)الة ػػػػاة( د.عبػػػػد الحميػػػػد  -

 ـ.ُ, ُٕٖٗعماف, ط-الملتبات كالك ااؽ 
معجػػػـ ليػػػة  -ة جػػػ ( د. محمػػػد ركاس، ك)قريبػػػ ( د . حامػػػد صػػػادؽ)قلعػػػ-

 .      َُْٓدار الر ااس ط ا كلى  ال ةهاء  
الراشػػػر: دار  بػػػداال الصػػػراال فػػػ  ترتيػػػب الشػػػراال)اللاسػػػار  ( أبػػػك بلػػػر -

 ـ.ُٖٔٗ ػ  َُْٔاللتب العلمية ال ارية، 
رظػػػاـ الحلكمػػػة الربكيػػػة المسػػػمى التراتيػػػب  اللتػػػار ( الشػػػيخ عبػػػد الحػػػ   )-

 بيركت . -،الراشر دار اللتاب العرب  اإلدارية
  دليػػؿ الطالػػب لريػػؿ المطالػػب)اللرمػػ ( مرعػػ  بػػف يكسػػؼ بػػف أبػػى بلػػر  -

المحةػػػؽ: أبػػػك قتيبػػػة رظػػػر محمػػػد ال اريػػػاب  الراشػػػر: دار طيبػػػة للرشػػػر 
 ـََِْ ػ / ُِْٓكالتكزيل، الرياض الطبعة: ا كلى، 

 اللليػػػات معجػػػـ فػػػ  المصػػػطلحات كال ػػػركؽ الليكيػػػةالل ػػػكم( أبػػػك البةػػػاء )-
 محمد المصرم الراشر: مؤسسة الرسالة. -المحةؽ: عدراف دركيش 

تـ رسخه مف   فتاكل الشبلة اإلسالمية  )لجرة ال تكل بالشبلة اإلسالمية(-
 ـ. ََِٗركفمبر،  ُٖ،  ػ = َُّْذك الحجة  ُاإلرتررت: ف  

file:///C:/Users/wsw/Downloadspdf
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جمػػل  - فتػػاكل اللجرػػة الداامػػةة للبحػػكث العلميػػة كاإلفتػػاء( )اللجرػػة الداامػػ-
جػػػػزءا  ِٔكترتيػػػػب: أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرزاؽ الػػػػدكيش  عػػػػدد ا جػػػػزاء: 

 –اإلدارة العامة للطبل  -الراشر: رااسة إدارة البحكث العلمية كاإلفتاء 
 الرياض.

جمػػػل  فتػػػاكل اللجرػػػة الداامػػػة )اللجرػػػة الداامػػػة للبحػػػكث العلميػػػة كاإلفتػػػاء( -
كترتيػػػػب :أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرزاؽ الػػػػدكيش، مصػػػػدر اللتػػػػاب : مكقػػػػل 

الرااسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكث العلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاإلفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء.     
http://www.alifta.com 

فػػػػ  فةػػػػه مػػػػذ ب اإلمػػػػاـ  الحػػػػاكم اللبيػػػػر)المػػػػاكردم( أبػػػػك الحسػػػػف علػػػػ  -
 -ؽ: علػػ  محمػػد معػػكض الشػػافع  ك ػػك شػػرح مختصػػر المزرػػ  المحةػػ

عادؿ أحمد عبد المكجكد الراشر: دار اللتػب العلميػة، بيػركت  ا كلػى 
 ـ.ُٗٗٗ- ػ ُُْٗ

ا حلػػػاـ )المػػػاكردم( أبػػػك الحسػػػف علػػػ  بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حبيػػػب -
 الةا رة . -الراشر: دار الحديث   السلطارية

المػػػػدخؿ إلػػػػى علػػػػـ  -)محمػػػػديف( محمػػػػد محمػػػػكد ،)ال ػػػػراء( طػػػػه ع مػػػػاف -
 - ِالراشػػػػر: دار المػػػػريخ الطبعػػػػة: الرابعػػػػة ردمػػػػؾ:  جيرافيػػػػا كالبياػػػػةال

َُٓ - ِْ – َٗٗٔ 
بإشراؼ كزارة  المكسكعة ال ةهية اللكيتية)مجمكعة مف العلماء كالباح يف( -

 اللكيت. –ا كقاؼ كالشاكف اإلسالمية 
،تحةيػؽ:  صػحيا مسػلـ)مسػلـ( أبػك الحسػيف مسػلـ بػف الحجػاج الةشػيرل - 

 بيركت. -محمد فؤاد عبد الباقى ،الراشر : دار إحياء التراث العرب  

http://www.alifta.com/
http://www.alifta.com/
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،تحةيػؽ :  التكقيػؼ علػى مهمػات التعػاريؼ)المراكم( محمد عبد الػرؤكؼ -
 -د. محمد ر كاف الدايػة ،الراشػر : دار ال لػر المعاصػر، دار ال لػر 

 .َُُْبيركت دمشؽ، ط ا كلى 
مػػػػف السػػػػرف = السػػػػرف الصػػػػيرل  المجتبػػػػى)الرسػػػػاا ( أحمػػػػد بػػػػف شػػػػعيب -

تحةيػػػؽ: عبػػػد ال تػػػاح أبػػػ  لػػػدة الراشػػػر: ملتػػػب المطبكعػػػػات  للرسػػػاا 
 ُٖٔٗ – َُْٔحلب الطبعة: ال ارية،  –اإلسالمية 

طلبػػػػة الطلبػػػػة فػػػػ  أبػػػػك ح ػػػػص، رجػػػػـ الػػػػديف عمػػػػر بػػػػف محمػػػػد )الرسػػػػ  ( -
يػػة الراشػر: المطبعػػة العػػامرة، ملتبػة الم رػػى ببيػػداد االصػطالحات ال ةه

  ػ.ُُُّدكف طبعة تاريخ الرشر: الطبعة: ب
ال كالػػػه الػػػدكار  علػػػى رسػػػالة ابػػػف أبػػػ  زيػػػد )الر ػػػراكم( أحمػػػد بػػػف لػػػارـ  -

 - ػػ ُُْٓبدكف طبعة تػاريخ الرشػر:  -الراشر: دار ال لر  الةيركار 
 ـ.ُٓٗٗ

  اللػػػاف  فػػػ  فةػػػه أ ػػػؿ المديرػػػة)الرمػػػرم( أبػػػك عمػػػر يكسػػػؼ بػػػف عبػػػد اهلل  -
لمكريتػػار  الراشػػر: ملتبػػة الريػػاض المحةػػؽ:  محمػػد أحيػػد كلػػد ماديػػؾ ا

 ـَُٖٗ ػ/ََُْالحدي ة، الرياض، السعكدية الطبعة: ال ارية، 
ػتحةيؽ:  جػامل بيػاف العلػـ كف ػله)الرمرم( أبك عمر يكسػؼ بػف عبػد اهلل -

أبػػػػ  ا شػػػػباؿ الز يػػػػػرم الراشػػػػر: دار ابػػػػف الجػػػػػكزم، الممللػػػػة العربيػػػػػة 
 ـ ُْٗٗ - ػ  ُُْْالسعكدية الطبعة: ا كلى، 

المرهاج شرح صػحيا  -)الرككم( أبك زلريا محي  الديف يحيى بف شرؼ -
بيػػركت ،ط  –،الراشػػر : دار إحيػػاء التػػراث العربػػ   مسػػلـ بػػف الحجػػاج

 ق.ُِّٗال ارية 
الراشػػػػر: دار ال لػػػػر  الطبعػػػػة:   ال تػػػػاكل الهرديػػػػة)رظػػػػاـ الػػػػديف( البلخػػػػ   -

  ػ َُُّال ارية، 
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جػػػامل  الرسػػػكؿ ا حمػػػد  )رلػػػرم( الةا ػػػ  عبػػػد رب الربػػػ  بػػػف عبػػػد رب-
،تحةيؽ كتعريب عباراته ال ارسية: حسف العلكـ ف  اصطالحات ال ركف

 . ػُُِْلبراف  بيركت،ط ا كلى - ار  فحص، دار اللتب العلمية 

 ثالثا: المجالت والصحف والندوات والكتيبات اإلرشادية والقرارات
 –العربيػػػػة المتحػػػػدة إدارة الر ايػػػات الصػػػػلبة كتػػػػدكير ا فػػػػ  دكلػػػػة اإلمػػػػارات -

الػػدلتكر/ عبػػداهلل سػػليـ أبػػك ركي ػػة مستشػػار الصػػحة  الكاقػػل كالطمػػكح
دب   الدلتكر/ عمػاد الػديف  –ا مارة العامة للبلديات  –العامة كالبياة 

 –إدارة الصػػػػحة العامػػػػة كالبياػػػػة  –الطػػػػا ر راػػػػيس قسػػػػـ حمايػػػػة البياػػػػة 
 أبكظب . 

ـ ، د. ربيػػػػؿ محمػػػػكد د. أبػػػػك بلػػػػر صػػػػديؽ سػػػػال التلػػػػكث المع ػػػػلة كالحػػػػؿ-
 عبدالمرعـ ،) الةا رة : مرلز اللتب ال ةافية .       

 التكجيهات بشأف أف ؿ التةريات المتاحة كأف ؿ الممارسات البياية-
مػػػػارس  ِْ - ػػػػػ  ُِّْربيػػػػل اآلخػػػػر  ُٗالخمػػػػيس   جريػػػػدة  الريػػػػاض-

      ُُّٔٓالعدد    –ـ َُُِ
سػػػرة التاسػػػعة كال ال ػػػكف ، ، ال ُُُٗٓالعػػػدد  جريػػػدة " اليػػػـك " السػػػعكدية-

 ـ. ََِْ/  ُ/  ّ ػ المكافؽ  ُِْْ/  ُُ/  ُُالسبت 
حلةػػة بحػػث مةػػدـ     دراسػػة تػػأ ير التيذيػػة علػػى اإلصػػابة بمػػرض السػػرطاف-

 مف ريـ حبيب إلى المرلز الكطر  للمتميزيف كزارة التربية بسكريا.
دكر استشػػارم التخػػدير فػػ  تح ػػير المر ػػى كمػػريض الةلػػب للعلميػػات - 

 ( ٗ،مجلة صحة الةلب )عدد الجراحية
الطبعػة ال اريػة لتيػب  متطلبات مخازف المكاد الليميااية كشػركط تخزيرهػا -

المديريػة العامػة للػدفاع  -كزارة الداخليػة  السػعكديةإرشادم صادر عػف 
 .المدر   شاكف العمليات اإلدارة العامة للسالمة
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د. عبد العزيػز  التجميل ال كابط الشرعية لعمليات تحسيف الةكاـ كالحةف -
بػػف فػػكزاف ال ػػكزاف كرقػػة علميػػة مةدمػػة لرػػدكة "العمليػػات التجميليػػة بػػيف 
الشػػػػػرع كالطػػػػػػب"الت  تةيمهػػػػػا إدارة التكعيػػػػػػة الديريػػػػػة بالمديريػػػػػػة العامػػػػػػة 

 للشؤكف الصحية بمرطةة الرياض
إعػػػداد/  رػػػاء محمػػػد أبػػػك المجػػػد  طػػػرؽ الػػػتخلص مػػػف الر ايػػػات الليمياايػػػة-

 -ػػػػػػػػـ الليميػػػػػػاء لليػػػػة العلػػػػـك  كالدراسػػػػات اإلرسػػػػاريةتحػػػػت اشػػػػراؼ: قسػػػ
 .ُّْٓ/ْ/ُٗحكطة برى تميـ جامعة سلماف بف عبد العزيز 

فػػػػ  الػػػػػدكرة الحاديػػػػة عشػػػػػرة، المرعةػػػػدة بملػػػػػة   قػػػػرار  ياػػػػػة لبػػػػار العلمػػػػػاء-
 ُٗ ػػػػ المكافػػػؽ َُْٗرجػػػبُّالملرمػػػة، فػػػ  ال تػػػرة مػػػف يػػػـك ا حػػػد 

فبرايػر  ِٔ ػ المكافػؽ َُْٗرجب  َِـ إلى يكـ ا حد ُٖٗٗفبراير 
 ـ.ُٖٗٗ

(، ْٔفػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدكرة ال ال ػػػػػػػػة عشػػػػػػػػر رقػػػػػػػػـ ) قػػػػػػػػرار  ياػػػػػػػػة لبػػػػػػػػار العلمػػػػػػػػاء-
   ػ .ُّٖٗ/َُ/ِٓبتاريخ

جػػراءات الػتػحػلػػـ فػػ  الػرػ ػػػايات الػخػطػػرة  ك ػيػةػػػػة -   ػػػ ُِّْػػػ َُقػكاعػػػد كا 
الرااسػة العامػة -كزارة الدفػػاع كالطيػػراف  الػمػمػلػػػلػة الػعػػػربػيػػة الػسػػعػػػػػػكديػػة

 لألرصاد كحماية البياة 
رػػػدكة التلػػػكث البياػػػى للةمامػػػة كلي يػػػة مرلػػػز الدراسػػػات كالبحػػػكث البيايػػػة ، -

 ـ .  َََِ، جامعة أسيكط ،  االست ادة مرها
 سعد بف راصر الش رم  بدكف طبعة. مف ا حلاـ الشرعية للجراحة- 
ر ايات الرعايػة الصػحية بػدكؿ مجلػس التعػاكف لػدكؿ الرظاـ المكحد إلدارة -

 الخلي  العربية
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