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Abstract 

This research aims to examine the affair of marriage between AIDS (Acquired Immune-

Deficiency Syndrome) infected individuals marriages from a purpose-based point of 

view in the Islamic jurisprudence.  The problem of the research stems from the worldwide 

proliferation of this disease, and the common perception of it as a terminal condition, 

where the infected individual is believed to be unable to perform his\her routine daily 

activities. This research adopts the Analytic Descriptive Approach to examine the nature 

of this disease, and analyze the religious rulings and verdicts concerning it from the 

perspective of the purposes and objectives of the Islamic jurisprudence. This research 

endorsed the approval of such marriages, whether they take place between two AIDS-

infected individuals or with one person who isn't infected, taking into account a number 

of restrictions controlling this process. This position is based on the recent medical 

approach to this condition. 

Keywords: Marriage, AIDS, Islamic Jurisprudence, Purposes of the Islamic Law . 

 بحث ملخص ال

هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف حكم زواج وتزويج مصايب نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(، وذلك من 
 أمجع، وقد طبع نظرة فقهية مقاصدية، وتنبع مشكلة الدراسة يف انتشار هذا املرض انتشاراً واسعاً يف العال 

يف الذهن توقف احلياة عنده، وال ميكن لإلنسان ممارسة مناحي حياته مع اإلصابة به، فجاءت هذه الدراسة 
املنهج   للبحث حول حكم زواج وتزويج مصايب هذا املرض من نظرة فقهية مقاصدية، وانتهجت الدراسة

رض، واستعراض األقوال الفقهية يف املسألة، االستقرائي، واملنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لوصف حقيقة امل
وحتليل أدلتها ونقدها من نظرة فقهية مقاصدية، وقد رجحت الدراسة جواز زواج وتزويج مصايب اإليدز، 
سواء أكان كالمها مصاب أم أحدمها، مع وجود ضوابط حتكم كل حالة، وضابط احلالة األوىل عدم اإلجناب، 

اب واجلماع، إال إذا ثبت طبياً إمكانية حدوث احلمل أو اجلماع مع إنتفاء وضابط احلالة الثانية عدم اإلجن 
خطر انتقال العدوى، وهذا القول انبع من فهم ملا توصل إليه الطب احلديث بشأن هذا املرض، وهو حمقق 

 لبعض مقاصد النكاح، وحمقق أيضاً جلملة من املصاحل اجملتمعية.
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 املكتسبة، اإليدز؛ الفقه، املقاصد الشرعية.  الزواج؛ نقص املناعة   كلمات مفتاحية: 

 املقدمة 

من  به كثري  ابتلي  وهو مرض  زماننا،  األمراض يف  أخطر  من  )اإليدز(  املكتسبة  املناعة  نقص  يعد مرض 
املسلمني، فوجب دراسة وحبث آاثر اإلصابة هبذا املرض من الناحية الفقهية، وأول ما يتبادر إىل الذهن عند 

نقص املناعة املكتسبة )اإليدز( هو اخلوف الشديد، وشعور بعض الناس بتوقف احلياة عند السماع مبرض  
اإلصابة به، خصوصاً احلياة االجتماعية من زواج وتكوين أسرة، كما يتصور بعض الناس أن يف زواج املصاب 

زواج املصاب   وتكوينه أسرة منافاة ملقاصد الشرع وأهدافه، فجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على حكم
  ابإليدز، وتتبع األمر من انحية فقهية مقاصدية، مستعينة مبا توصل إليه الطب احلديث حول هذا املرض، 

الدراسة،  طياهتا موضوع  تناولت يف  اليت  الدراسات  من  العديد  فهناك  السابقة،  ابلدراسات  يتعلق  وفيما 
اب، علماً أن أغلب هذه الدراسات قد وجيمعها منع اقرتان مصاب مبعاىف، واختلفت ابقرتان مصاب مبص

تناولت األحكام الفقهية املتعلقة ابألزواج املصابة هبذا املرض، وأصلت له، وتناولته ابلتفصيل، ولكن أمر 
زواجهم ابتداًء ل يتم حبثه ابلتفصيل، وعليه فإن اإلضافة املرجوة من هذه الدراسة تكمن يف حتليل هذه األقوال 

ون إغفال النظرة املقاصدية، واخلروج برتجيح يعمل النظرة املقاصدية، مع األخذ بعني ومبتناها التأصلي، د
االعتبار آخر ما توصل إليه الطب بشأن هذا املرض. وحىت تكتمل الدراسة ابلصورة الصحيحة، وتصل إىل 

بحث اهلدف الذي وضعت من أجله، فقد انتظمت يف ثالثة مباحث وعدة مطالب عدا املقدمة، فتناول امل
األول بيان حقيقة وماهية مرض نقص املناعة املكتسبة، وذلك ابلرجوع إىل آخر ما توصل إليه الطب، فيما 
تناول املبحث الثاين األقوال الفقهية يف حكم زواج وتزويج مصايب اإليدز، بينما تناول املبحث الثالث رأي 

وال وأدلتها، وختمت الدراسة خبامتة مت من الدراسة يف موضوع البحث، واستعراض أدلة الرتجيح ومناقشة األق
 خالهلا استعراض أبرز نتائج الدراسة.

 
 املبحث األول: حقيقة وماهية مرض نقص املناعة املكتسبة )اإليدز( 
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يعترب اإليدز من أكثر األمراض املعدية املسببة للوفاة، فبحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العاملية، فإنه 
مليون تقريباً، ومن اجلدير   1.1دد املتوفني بسبب هذا املرض يف هذا العام فقط  م، بلغ ع 2015يف عام  

ذكره أن اإلصابة هبذه العدوى ل تتوقف منذ ظهورها، وختربان اإلحصائيات املنشورة من قبل منظمة الصحة 
يقارب م، ما  2015العاملية عن أعداد كبرية جداً، حيث بلغ عدد املتعايشني مع املرض حىت هناية عام  

 1مليون.   2.1م وحده، ما يقارب 2015مليون، فيما بلغ عدد املصابني حديثاً يف عام    36.7

ويعرف مرض اإليدز أبنه فريوس العوز املناعي املكتسب، كما ويعرف أيضا بنقص املناعة املكتسبة، وميكن 
ي البشري، فريوس يهاجم توضيح حقيقة هذا املرض كما بينته منظمة الصحة العاملية: "فريوس العوز املناع

النظام املناعي، ويضعف نظم اكتشاف العوامل املسببة للعدوى، والدفاع عن اجلسم، واملسببة لبعض أمناط 
السرطان، وعندما يدمر الفريوس اخلالاي املناعية ويؤثر على وظائفها، يعاين املصابون من العوز املناعي الذي 

ضهم إىل طيف واسع من حاالت العدوى واألمراض اليت ميكن للنظام يتفاقم تدرجيياً، ويؤدي إىل ازدايد تعر 
الصحي السليم أن يكافحها... أما املرحلة املتفاقمة من العدوى بفريوس العوز املناعي البشري، فهي متالزمة 

، عاماً لكي تظهر على املصاب  15إىل    2العوز املناعي املكتسب )اإليدز(، اليت قد تستغرق فرتة ترتاوح بني  
   2ويعرف اإليدز بظهور أنواع معّينة من السرطان، أو العداوى، أو األعراض السريرية الوخيمة األخرى" 

وعن حقيقته ذكرت وزارة الصحة األمريكية أبنه: "فريوس ينتشر عرب بعض سوائل اجلسم اليت هتاجم اجلهاز 
ئية، ومبرور الوقت، ميكن لفريوس نقص ، اليت تسمى غالًبا اخلالاي التاCD4املناعي للجسم، وحتديداً خالاي  

املناعة البشرية تدمري العديد من هذه اخلالاي، حبيث ال يستطيع اجلسم مكافحة االلتهاابت واألمراض، وهذه 
املناعة  نقص  ويقلل فريوس  بدون عالج،  االلتهاابت  املناعة على مكافحة  تساعد جهاز  اخلاصة  اخلالاي 

اي التائية( يف اجلسم، وهذا الضرر يف اجلهاز املناعي جيعل من الصعب )اخلال  CD4البشرية من عدد خالاي  
 .3على اجلسم مكافحة االلتهاابت، وبعض األمراض األخرى" 

(، وهو أحد األمراض املنتقلة HIVوعرفه عالء الرفاعي أبنه: )مرض فريوسي سببه الفريوس املعروف بـ ) 
مما يؤدي إلصابة املريض اباللتهاابت املتعددة واألورام، وهو  جنسياً، يستطيع تدمري اجلهاز املناعي تدرجيياً، 

 .4أخطر مرض عرفته البشرية يف القرن العشرين؛ لعدم وجود عالج فّعال له، ولسرعة انتشاره( 
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إن اإلصابة هبذا الفريوس ليست حكراً على بقعة جغرافية معينة، فهو منتشر يف مجيع بقاع العال، مع وجود 
املصابني من بلد آلخر، نتيجة عدد من العوامل املساعدة على انتشاره، واليت من ضمنها تباين يف نسبة  

االلتزام الديين واالبتعاد عن العالقات اجلنسية غري املشروعة، ومع كل هذا فإن البالد اإلسالمية ليست مبنأى 
، وقد أشار د.أمحد عن هذا الفريوس، فوجدت العديد من احلاالت اليت أعلن عن إصابتها هبذا الفريوس

مخيس مدير برانمج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز، أن عدد املصابني مبرض اإليدز يف الشرق األوسط 
أما يف فلسطني فقد أشارت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد   5ألف شخص،   220ومشال إفريقيا قد بلغ  

  6حالة. 94م، قد بلغت 2016ينية حىت هناية عام احلاالت املسجلة املصابة ابإليدز يف األراضي الفلسط

م، يف الوالايت املتحدة األمريكية، ومسي رمسياً ابإليدز 1981وتعود بداية اتريخ تشخيص املرض إىل عام  
واجلدير ذكره أن املرض مير بعدة مراحل تتطور تدرجيياً، فتتمثل املرحلة األوىل ابإلصابة   7م، 1982يف عام  

رض فعلياً، فيبدو املصاب طبيعياً وال تظهر عليه أعراض اإلصابة ابلفريوس، ويستطيع املصاب ابملرض وليس امل
يف هذه احلالة نقل الفريوس إىل السليم، وميكن تشخيص اإلصابة من خالل التحاليل، أما املرحلة الثانية: 

هذه املرحلة ظهور جمموعة   فتتمثل بتأثر جهاز املناعة ابلفعل، ويسمى حامل الفريوس هنا ابملريض، وتبدأ مع
بسبب  منهكاً  املريض  يصبح  وتدرجيياً  وبصورة متكررة،  االنتهازية  لألمراض  األعراض، ويصبح عرضة  من 

 15-2إصابته ابألمراض املعدية، وال يقوى على مقاومتها، مثل السرطاانت، وتستغرق هذه املرحلة من  
 8سنة.

ن الوصول إىل دواء يشفي من هذا املرض، ولكن املصاب وحىت إعداد هذه الدراسة فإن الطب ل يتمكن م
وأشارت منظمة الصحة العاملية،   9خيضع إىل عالج يهدف إىل كبح مجاح الفريوس، وضبط تكاثره يف اجلسم، 

إىل أنه يف حال مت أخذ العالجات الكاحبة لتطور الفريوس، فإن املصابني ابلعدوى ميكنهم العيش حبياة صحية 
 10منتجة.

ولتقليل نسبة انتقال العدوى، فقد أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن استخدام الواقي الذكري يعد فعااًل 
%، كما أشارت املنظمة إىل أن الوسيلة األكثر 100يف تقليل خطر انتقال العدوى، إال أنه غري مضمون  

واملتمثل ب األنثوي،  العازل  الصحيح، هي  استخدمت ابلشكل  ما  إذا  لينة أمناً  مبادة  املهبل  تبطني جوف 
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وشفافة مصنوعة من مادة البوليوريتان، وعدت املنظمة هذا العازل ضامن لعدم وقوع احلمل وانتقال العدوى 
   11ال سّيما إذا ما استخدم ابلشكل الصحيح. 

فقط، وهذا غري صحيح،  املشروع  اجلنسي غري  االتصال  يكمن يف  املرض  أن سبب  الناس  بعض  يعتقد 
ل اجلنسي غري املشروع أو الشذوذ اجلنسي هو أكرب مسبب لنقل العدوى، ولكنه ليس حمصوراً فيه، فاالتصا

 :   12وقد عددت منظمة الصحة العاملية أسبباب انتقال العدوى 

املخالطة اللصيقة اليت ال يراعى فيها اختاذ أسباب الوقاية من العدوى، عرب سوائل البدن من املصابني  .1
 ولنب الثدي، واملين، وإفرازات املهبل. ابلعدوى، مثل: الدم،

 ممارسة اجلنس غري احملمي ابإليالج عرب الفرج أو الشرج.  .2
 التشارك يف استعمال احملاقن واإلبر واملعدات امللوثة، وحماليل املخدرات اليت تعطى ابحلقن.  .3
تقر للتعقيم التعرض حلقنة أو لنقل الدم، أو إلجراء طيب يتطلب ثقب اجللد أو اخرتاقه يف ظروف تف .4

 والطهارة، ولشروط السالمة. 
 التعرض لوخزة عارضة )غري مقصودة( إببرة، وال ّسيما لدى العاملني الصحيني.  .5

أو عن طريق  الفريوس ابهلواء،  انتقال  املصاب، خشية  عن  متاماً  االعتزال  الناس وجوب  بعض  يظن  وقد 
ب، لكن الطب أشار إىل أن العدوى ال تنتقل املصافحة والعناق، أو املالمسة، أو االشرتاك ابلطعام والشرا
، كما إن منظمة الصحة العاملية ذكرت هذا 13مبثل هذه األمور، وإىل هذا أشارت وزارة الصحة األمريكية

األمر، فجاء يف إحدى نشراهتا: "وال تنتقل العدوى عرب املخالطة املعتادة يف احلياة اليومية، مثل: التقبيل، 
 14والتشارك يف األشياء الشخصية، ويف تناول الطعام، ويف شرب املاء". والعناق، واملصافحة،  

وعليه فإن الطب احلديث أثبت أن انتقال العدوى الفريوسية هلذا املرض، ال تتم إال ابالتصال اجلنسي، أو 
 التلوث ابلدم املصاب أبي وسيلة كانت، كاحلقن أو نقل الدماء أو زرع األعضاء، أو عن طريق املشيمة من 

 األم إىل اجلنني، ولنب األم. 

 املبحث الثاين: األقوال الفقهية يف حكم زواج وتزويج مصايب اإليدز
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يتناول هذا املبحث األقوال الفقهية يف حكم زواج وتزويج مصايب نقص املناعة املكتسبة، وبيان أدلتهم، وحىت 
اس هذا التقسيم هو يف اعتبار يسهل وينتظم عرض هذا املبحث، فقد مت تقسيم املسألة إىل حالتني، وأس

الطرف املصاب ابإليدز، أحدمها أم كليهما، فتم تفريع املسألة إىل حالتني: الزواج الذي يكون كال طرفيه 
 مصاابً ابإليدز، والزواج الذي يكون أحد طرفيه مصاابً واآلخر سليماً.  

 

 

  بإليدز املطلب األول: احلالة األوىل، الزواج الذي يكون كال طرفيه مصابا 

قليل هم الباحثون الذين تعرضوا هلذه املسألة بشكل مباشر، وقد ينبع هذا األمر من عدم تصور وقوع هذه 
 احلالة، وقد اختلف املعاصرون بني من يرى املنع، ومن يرى اجلواز.

 15. الفرع األول: املانعون من اقرتان مصاب بإليدز مبصاب مثله

دارت مجلة األدلة اليت استند إليها من قال ابملنع، حول الضرر مؤكد احلدوث الذي سيلحق ابألطفال يف   
حال اإلجناب، إضافة للضرر الذي سيلحق ابألزواج أنفسهم نتيجة تطور فريوس املرض، واستدلوا على قوهلم  

 16ابآليت: 

، وقوله تعاىل: }واالا تـُْلُقوا أبِاْيِديُكْم ِإىلا 17انا ِبُكْم راِحيًما{ قوله تعاىل: }والا تـاْقتـُُلوا أانُفساُكْم ِإنَّ اَّللَّا كا  .1
تؤدي إىل   18التـَّْهُلكاِة{، النفس، والقول جبواز زواجهم، وسيلة  قتل  الشرع على حرمة  فقد نص 

الناجتني عن هذا  لألوالد  قتالً  فيه  فإن  الطرفان مصابني ابلعدوى،  الروح، ويف حال كان  إزهاق 
املصابني، ويف كال الزواج،   معاشرة  االستمرار يف  نتيجة  املرض سيستفحل  أن فريوس  إىل  إضافة 

األمرين فإن فيه قتالً للنفس، وإلقاًء هبا إىل التهلكة، مث ال اعتبار لرضائهما، والقول إبابحة زواجهما 
ملسؤولية، برضائهما فيه معىن إابحة قتل النفس، واإلذن بقتل النفس ال يصح، وال يعفي صاحبه من ا

 وعليه وجب القول حبرمة تزوجيهما ابتداًء. 
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 19قوله عليه الصالة والسالم فيما يرويه أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه: "ال ضرر وال ضرار"، .2
والقول جبواز زواجهم سيؤدي إىل اإلضرار ابألوالد، وزايدة فريوس املرض عند الزوجني، وكالمها 

 ضرر، فوجب القول حبرمة زواجهما. 
إّن القول حبرمة زواجهما لتعلق حق الطفل ابحلياة، والقول ابإلابحة فيه تعد على حق األطفال  .3

 الذين قد يولدون ألبوين مصابني ابإليدز، فوجب القول حبرمته.
 الفرع الثاين: اجمليزون من اقرتان مصاب بإليدز مبصاب مثله 

وأخذ هبذا الرأي أبو   20نتفاء الظلم والضرر، يرى عمر األشقر أنه ال إشكال يف اقرتان املصاب مبصاب ال
هربيد، على اعتبار أنه لن يلحقهما ضرر أكرب مما هو فيه، منبهاً من سعيهما لإلجناب؛ خلطورة انتقال املرض 

ورجحت دعاء العمري هذا الرأي   21لألوالد، أو تشرد األوالد وضياعهم بعد موت األبوين بسبب املرض، 
الشهراين جواز اقرتاهنم إذا ابنت املصلحة يف زواجهم وغلبت على املفسدة،   وبني حسني   22يف دراستها، 

العدوى،  لنقل  املانعة  الطبية  الوسائل  واستخدام  اإلجناب،  عدم  االقرتان:  هذا  ثالث ضوابط حلل  واضعاً 
 وأشار أمحد اجلندي، على عدم وجود ما مينع زواج مصاب مبثله، سواء امتنع عن  23واالستمرار ابلعالج، 
وذهب عياض السلمي إىل ضرورة تشجيع هذا الزواج بني املصابني، وذلك حىت ال   24اإلجناب أم ل ميتنع، 

وأشار جاسم علي سال أن   25حيتاج املصاب لقضاء شهوته مع الصحيح، مع االتفاق على عدم اإلجناب، 
دون أن حيدد   -ب مثله بعض علماء اجملمع الفقهي يف دورته التاسعة، قد صرحوا جبواز اقرتان مصاب مبصا

 26علماً أن السال قد عارض هذا القول.   - أمسائهم

وعمدة هذا الرأي، أن الضرر والظلم منفي عن كال الزوجني يف هذه احلالة، فهما واقعان فعالً ابلضرر، ولن 
عليهم   يزيد زواجهما الضرر الواقع عليهما، فضررمها هو أكرب الضرر نتيجة اإلصابة هبذا الداء، وعليه يبقى

 عدم اإلجناب، واختاذ الوسائل ملنع وقوع اإلجناب، حىت ال يتعدى ضررهم إىل أبنائهم.

 املطلب الثاين: احلالة الثانية، الزواج الذي يكون أحد طرفيه مصابا واآلخر سليماا 

 27الفرع األول: املانعون من اقرتان مصاب بإليدز بشخص سليم 
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حرمة اقرتان مصاب بسليم، وال عربة ابلرضا، ورأى بعضهم العقد ابطالً وجيب لقد حنى أغلب املعاصرين إىل  
منعه وإبطاله، فإن كانت املرأة مصابة والرجل سليماً، منع من إجراء عقد الزواج، وحيجر على تصرفه إبجراء  

منعها من هذا العقد، قياساً على حجر السفيه، وإن كان الرجل هو املصاب واملرأة سليمة، فإن ألوليائها  
هذا األمر لعدم الكفاءة، حىت لو ل يعرتضوا فإن ما ينطبق على الرجل يف احلالة األوىل ينطبق عليها، فإقدامها 
قوهلم  على  استدلوا  وقد  العقد،  هذا  إجراء  من  فتمنع  أهليتها،  فقداهنا  على  دليل  مبصاب  االقرتان  على 

 :28ابآليت 

ا إىل التهلكة، قال تعاىل: }والا تـاْقتـُُلوا أانُفساُكْم  تضافرت النصوص على حرمة قتل النفس وإلقائه .1
والقول إبابحة اقرتان مصاب ابإليدز هو شروع يف االنتحار، فهو   29ِإنَّ اَّللَّا كاانا ِبُكْم راِحيًما{، 

يشبه حماولة االنتحار بتجرع السم، ويف احلالة املذكورة هو قتل للنفس، فالواجب القول ابملنع ومعاقبة 
حياول املسامهة يف تسهيل هذا الزواج، وال عربة ابلرضا؛ ألن رضا السليم ابلزواج من مصاب كل من  

  ابإليدز، هو رضا ابلقتل وإضرار ابجلسد، وقتل النفس حمرم، والرضا ال يلغي احلرمة أو العقوبة.
منه، فعن   ورد يف السنة النبوية مجلة من األحاديث املخربة بوجوب الفرار ممن خُياف انتقال العدوى .2

، أنه قال: "فر من اجملذوم فرارك -صلى هللا عليه وسلم-، عن رسول هللا  -رضي هللا عنه-أيب هريرة  
-صلى هللا عليه وسلم-، عن أن رسول هللا  -رضي هللا عنه -وما رواه أسامة بن زيد    30من األسد"، 

هبا، فال خترجوا منها   ، أنه قال: "إذا مسعتم ابلطاعون أبرض فال تدخلوها، وإذا وقع أبرض وأنتم
"31 

فهذه األحاديث وغريها خترب بوجوب الفرار ممن حيتمل انتقال العدوى منه يف األمراض اخلطرية، 
 واإليدز يعترب أفتك من اجلذام والطاعون، فكيف جنيز اقرتان املصاب ابملعاىف. 

حيجر عليه لسفهه، ألن السليم الذي وافق على االقرتان مبصاب ابإليدز، يشبه سفيه املال الذي   .3
ويف هذه احلالة، يصبح احلجر عليه أوىل من السفيه يف التصرفات املالية، فهناك يؤدي إىل إهدار 

يؤدي إىل إهدار النفس وإهالكها، وتصرفه هذا يشكك يف   -يف حالة مرض اإليدز - املال، وهنا  
 قدراته العقلية. 
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املعاشرة مع استعمال الواقي الذكري، ال مينع إن الرضا ابالقرتان مبصاب ابإليدز مع اشرتاط أن تتم   .4
القول إببطال العقد، ألن الضرر والتهلكة حمتملة وقوية احلصول، واألمر ال يتوقف على حتقق الضرر 

 والتهلكة، بل ابحتماليتهما. 
إذا كان الرجل هو املصاب، فإن الكفاءة ليست متحققة، خصوصاً كفاءة التدين، فمن املعلوم أن  .5

ت اإلصابة ابإليدز، تنتقل عن طريق ممارسات جنسية غري مشروعة، وهذا يقدح يف أغلب حاال
 تدينه.

 القول ابحلرمة من أجل املصلحة العامة، واحلد من انتشار العدوى بني الناس.  .6
 إن يف املوافقة جناية على األبناء قبل أن يوجدوا.  .7

 32الفرع الثاين: اجمليزون القرتان مصاب بإليدز بشخص سليم.

لقد اجتهد معّد هذه الدراسة يف البحث عمن قال ابجلواز من خالل دراسات علمية، ولكن دون جدوى، 
، وعند البحث على الشبكة العنكبوتية، مت -حبدود ما وقع حتت يديه من دراسات علمية ذات العالقة-

عه على احلالة رصد أقوال ملعاصرين يرون اإلابحة ضمن شروط معينة، تتعلق بوجوب إخبار السليم واطال
وكانت هذه األقوال يف جمملها إجابة عن سؤال يف برانمج فقهي، أو سؤال موجه إىل   33الصحية للمصاب، 

 : 34مواقع إفتائية، يقوم عليها خمتصون ابلفقه اإلسالمي، وميكن إمجال أدلتهم ابآليت 

ليست حاجة جنسية   .1 إىل بعضهما  الزوجني  فقط، فحاجة  فقط، فهي حتوي الزواج ليس مجاعاً 
احلاجة إىل الرعاية واحلماية واألنس والنفقة واإلعانة، وقد يكون الزواج انبعاً من حمبة أحد الطرفني  

 أن يرثه الطرف اآلخر. 
إن االتفاق على عدم اإلجناب يف هذه احلالة ال يؤثر على صحة العقد، وميكن قياسه على صحة  .2

 فهذا نكاح شرعي صحيح، وإن ل يكن بينهما مجاع.الزواج ابلصغرية اليت ال تقوى على اجلماع،  
الفقهاء على جواز تزوج املسلم يف مرض موته، فأين احلاجة للجماع يف مثل هذه  .3 نص مجهور 

 احلالة؟!
 

 املبحث الثالث: رأي الدراسة يف املسألة والرتجيح 
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 قبل بيان رأي الدراسة يف املسألة، وجب بيان التكييف الفقهي ملرض اإليدز. 

 طلب األول: التكييف الفقهي ملرض اإليدز امل

 35: مرض املوت أوالا 

تضمنت كتب الفقه مصطلح "مرض املوت"، ورتبت على تصرفات مريض مرض املوت العديد من األحكام، 
ويقصد مبرض املوت كما عرفه الزيلعي: "ما يكون سبباً للموت غالباً، وإمنا يكون سبباً للموت غالباً إذا كان 

إىل أن يكون آخره املوت"، حبيث يزداد   الفقهاء يف مرض املوت، فإهنم   36حااًل فحاالً  تتبع أقوال  وعند 
جيعلون ملرض املوت وصفان، األول: أن يكون خموفاً؛ حبيث يكون سبباً للموت غالباً، ويكثر اهلالك بسببه،  

مرض اإليدز يعد مرض   والثاين: أن يتصل املرض ابملوت، ولو أسقطنا مرض اإليدز على ما سبق، لوجدان أن 
للمريض حىت املوت، خاصة أنه من األمراض اليت ل  موت، فهو مما يهلك غالباً، ويبقى املرض مصاحباً 
يكتشف عالجاً هلا حىت إعداد هذه الدراسة، وقد نص جممع الفقه اإلسالمي يف دورته التاسعة على أن 

 37ض عن ممارسة احلياة العادية، واتصل به املوت" اإليدز "مرض موت شرعاً، إذا اكتملت أعراضه، وأقعد املري

 عيوب النكاح   اثنياا:

ذكر الفقهاء مجلة من العيوب اليت تبيح ألحد الزوجني طلب فسخ عقد النكاح للعيب الذي يعاين منه 
النكاح: "هو ما خيل مبقصوده  القليويب أن عيب  النكاح، وجاء يف حاشية  شريكه، ويطلق عليها عيوب 

وتعددت أقوال الفقهاء يف حق أحد الزوجني طلب فسخ   38نفري عن الوطء وكسر الشهوة"،األصلي كالت
إىل أنه يباح للزوج   39عقد النكاح لعيب وجده يف صاحبه، فذهب اجلمهور من مالكية وشافعية وحنابلة 

 طلب الفسخ إذا ما وجد يف صاحبه عيب مينع الوطء أو االستمتاع، أو عيوب منفرة خيشى تعديها إىل 
النفس أو النسل، غري أن احلنفية جعلوا حق طلب الفسخ للزوجة دون الزوج؛ ألنه يستطيع دفع الضرر عن 

ومن الفقهاء من قصر العيوب على عيوب حمددة: كاجلزام والربص واجلنون واجلب والعنة   40نفسه ابلطالق، 
والرتق والقرن، ومنهم من جعلها كل ما مينع النكاح، أو يضر ابلسليم، أو ينفر أحد الزوجني، ول حيصر 

ر على عيبني أو ستة العيوب أبمراض معينة ال يتعداها، ويف هذا السياق يقول ابن قيم اجلوزية: "وأما االقتصا
أو سبعة أو مثانية دون ما هو أوىل منها أو مساو هلا، فال وجه له... والقياس أن كل عيب ينفر الزوج اآلخر 
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هذا وقد نص   41منه، وال حيصل به مقصود النكاح من الرمحة واملودة، يوجب اخليار، وهو أوىل من البيع"، 
على أنه إذا علم أحد الزوجني بوجود العيب عند العقد أو   42الفقهاء من حنفية ومالكية  وشافعية  وحنابلة 

قبله أو بعده، ورضي السليم صراحة أو داللة، فال حيق للطرف السليم عندها طلب الفسخ، فرضاه املسبق 
أسقط حقه ابلفسخ، يقول ابن قدامة: "وإن علم ابلعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت هبا معيبة، بعد 

فيه العقد، أو وجد منه   العلم ابلعيب، فال خيار له، ال نعلم  الرضى من وطئ أو متكني مع  داللة على 
 43خالفاً" 

وعطفاً على ما سبق بيانه فإن األوجه عدم حصر العيوب أبمراض معينة ذكرها الفقهاء، فكل ما مينع من 
و عيب من عيوب النكاح، استمتاع األزواج، أو حيدث النفرة بينهم، أو ينتقل إىل الزوج السليم أو األبناء، فه

ويف مرض اإليدز ال شك أنه اجتمعت فيه أوصاف عدة جتعله من ضمن العيوب املعتربة، وفيها من اخلطر 
 ما يفوق بعض العيوب اليت نص عليها الفقهاء.

 املطلب الثاين: مناقشة مسألة اقرتان مصاب بإليدز مبصاب مثله، ورأي الدراسة فيها

بيانه عند   اقرتان مصاب يتضح مما سبق  املعاصرين ال يرون أبساً يف  من  القول، أن عدداً  استعراض هذا 
مبصاب مثله، بشرط االتفاق على عدم اإلجناب، ومتحورت أدلتهم على أن الضرر الذي سيلحق هبما منعدم، 

 كوهنما مصابني ابلضرر نفسه، فال ضرر أكرب من املتوقع أن يلحق هبما نتيجة هذا االقرتان. 

جواز هذا االقرتان بعض املعاصرين، وعمدهتم، أن يف إابحة هذا األمر تعدٍّ على حق األبناء يف   فيما عارض
احلياة، فزواجهم يقود ابحملصلة إىل إجناب أطفال حيملون هذا املرض، ففيه اعتداء وجناية على حقهم يف 

رم، وال عربة إبذهنما ورضائهما احلياة، إضافة إىل أن إابحة زواجهم فيه رضا من كليهما إبزهاق النفس، وهذا حم
 يف ذلك. 

قد يكون وقوع هذا األمر احتمايّل احلدوث، والذي يظهر جواز اقرتان مصاب اإليدز مبصاب مثله، مع 
عمل ما يلزم من االمتناع عن اإلجناب، ويتفق هذا الرتجيح مع ما رجحه: عمر األشقر، وعاطف أبو هربيد، 

محد اجلنيدي، وعياض السلمي، فيما خالف هذا الرتجيح ما رجحه: ودعاء العمري، وحسني الشهراين، وأ
 أمحد املوسى، وحنان إمساعيل، وجاسم السال، وإبراهيم احلمود.
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 وفيما أييت أدلة الرتجيح، ومناقشة أدلة املانعني: 

بل على يف حالة كان كال اخلاطبني مصابني، فلن يصيبهم ضرر أكرب مما مها فيه نتيجة هذا الزواج،    أوالا:
ابتالء،   البعض مشقة ما هم فيه من  يتقامسون مع بعضهم  العكس، فإهنم يقضون ما تبقى هلم من حياة 
وكالمها هو األقدر على فهم ما يعانيه صاحبه، فيخفف هذا عنهم ما هم فيه، وقد يشكلون حياة زوجية 

 انجحة، ملؤها احملبة واملصابرة والتفاهم.

حلياة الزوجية طاملا أهنم لن يتعدوا على حقوق الغري، والقول مبنعهم وعدم إن من حقهم أن يعيشا ا  اثنياا:
 اعتبار رضائهم فيه إفتات على حقهم وحريتهم يف العيش بكنف حياة زوجية. 

إن القول جبواز اقرتان مصاب مبصاب مثله يعود ابملصلحة على اجملتمع، فقد يكون القول مبنعهم مدعاة   اثلثاا:
رمة غري شرعية مع شخص سليم إلشباع رغبتهم اجلنسية، عندها يصبح هذا األمر مدعاة هلم ملارسة عالقة حم

 النتشار الفساد والفحش والعدوى يف اجملتمع. 

إن القول مبنع اقرتان مصاب مبصاب مثله، مدعاة إىل كتمان أمر إصابتهم، فيسعى املصاب إىل االقرتان   رابعاا:
 وحيدث ما ال حتمد عقباه.   بسليم، وخيفي عليه أمر إصابته ابملرض، 

إن القول مبنع اقرتان مصاب مبصاب، توغل يف النفس احلقد على جمتمع رفضهم وكتب عليهم املوت   خامساا:
العدوى داخل  فيسعون إىل نشر  السخط على جمتمعهم،  تقودهم إىل  نفسية  احلياة، فرتافقهم حالة  حال 

 لى فعيله هبم.  اجملتمع كرد فعل، ويعتقدون أهنم يعاقبون اجملتمع ع

إن القول أن يف زواجهما جناية على األبناء يف املستقبل، قول ال يستقيم، فقد اشرتط أن ال يتم   سادساا:
اإلجناب، والتحكم ابإلجناب اليوم أكثر إمكانية مع التطور الطيب، وأعتقد أنه ويف حالة كان الزوجان مصابني، 

اب، فما أودعه هللا بقلب الوالدين، مينعهم من إذاقة ما يعانيانه فإهنم هم األكثر تفهماً ألن ميتنعوا عن اإلجن 
 من األل ألبنائهم.

ل مينع الشرع من به عيب مينعه من املعاشرة، من العقد على إمرأة فيها عيب مينعها من املعاشرة   سابعاا:
جوز ال تطيق الصحيحة، كذلك ال يوجد ما مينع عقد رجل عجوز ال يقدر على املعاشرة، على امرأة ع
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اجلماع، وهنا ميكن إسقاط حالة الزوجني املصابني على هاتني احلالتني، فاإلجناب مفقود من كال الطرفني، 
وكل ذلك ل مينع صحة زواجهما. ويستأنس أن بعض الفقهاء جعل تساوي الزوجني يف نفس حمصلة العيب 

العيوب، يقول جالل الدين احمللي: "فإن املانع من اجلماع، غري معترب يف خصال الكفاءة من السالمة من  
اختلف العيبان، فال كفاءة بينهما، وإن اتفقا وما به أكثر، فكذلك، وكذا إن تساواي أو كان ما هبا أكثر يف 
األصح؛ ألن اإلنسان يعاف من غريه، ما ال يعافه من نفسه، وجيري اخلالف فيما لو كان جمبوابً، وهي 

 44رتقاء، أو قرانء" 

النفس،   اثمناا:  القول أبن حدوث اجلماع بني املصابني يعمل على تطور املرض، وهذا تعجيل هبالك  إن 
صحيح إذا ما مت هذا األمر بدون وسائل الوقاية، كالواقي الذكري، فقد بني الطب أنه مينع انتقال العدوى 

فإن نسبة تطور وعليه لو استعمله الزوجان    45%، 100بني مصاب وسليم بنسبة كبرية، لكنه غري مضمون 
املرض ستكون قليلة جداً، ويف حال عدم استعماله ابلشكل الصحيح وأتديته الغرض املطلوب، فال يزال 

 األمر ضمن املعقول، الن كال الطرفني مصابني.

، فلو اقرتن مصاب 46نص مجهور الفقهاء عدا املالكية على صحة عقد زواج املصاب مبرض املوت   اتسعاا:
مثالً  أنه مرض مبرض كالسرطان  اإليدز  فالعقد صحيح، وتكييف مرض  الرجل،  داء  ، ابمرأة مصابة مبثل 

موت، فتشاهبا. قد يرد على هذا االستدالل أبن يف هذا املرض غري معد على عكس مرض اإليدز، ويرد 
على هذا الرد أبنه يف حالة مصايب مرض اإليدز ال يلتفت للعدوى، فكالمها مصاب وحيمل العدوى، فيبقى 

 حيافظا على عدم اإلجناب، وحيرصا على هذا األمر.  أن

يتنب من حمصلة ما سبق، أنه ال مانع شرعاً من اقرتان مصاب ابإليدز مبصاب مثله، وذلك مع مراعاة عدم 
اإلجناب، وال إشكال يف وقوع اجلماع بينهم، مع مراعاة األخذ ابلوسائل الطبية الواقية حىت ال يتطور املرض، 

مه املصلحة، واحلقوق املكفولة شرعاً، وتكييف املرض على أنه مرض موت، أو ابعتباره عيباً وهذا القول يدع
 من عيوب النكاح. 

 املطلب الثالث: مناقشة مسألة اقرتان شخص مصاب بإليدز آبخر سليم، ورأي الدراسة فيها
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أدلتهم، وتراوحت بني إلقاء لقد حنت أغلب الدراسات إىل حرمة اقرتان شخص مصاب بسليم، وتعددت  
، وأن موافقة السليم دليل على عدم أهليته -األبناء  – ابلنفس إىل التهلكة، واعتداء على حق الغري ابحلياة  

 إلجراء العقد، فهو أشبه ابلسفيه، فاستحق احلجر عليه. 

الصحي، ترى الدراسة جواز اقرتان مصاب ابإليدز  بشخص سليم، إذا أطلع الشريك شريكه على وضعه  
وقبل به على حالته، مع اتفاقهما على عدم اإلجناب، وهذا الرتجيح يتفق مع ما رجحه: حممد املنجد، وحممد 
العريفي، فيما خالف هذا الرتجيح: عمر األشقر، وسعود الثبييت، وجاسم السال، وحنان إمساعيل، وعاطف 

 أبو هربيد، ودعاء العمري، وأمحد املوسى، وصربي السعداوي.

 فيما أييت أدلة الرتجيح، ومناقشة أدلة املانعني:   

بناء على أن التكييف الفقهي ملرض اإليدز هو مرض موت، فقد نص مجهور الفقهاء على جواز عقد   أوالا:
، وال يؤثر ذلك يف صحة العقد، وعلى هذا االعتبار فيجوز 47نكاح مريض مرض املوت على سليم معاىف 

 صحيح إذا ما أقدم على النكاح برضا الطرف السليم. ملصاب اإليدز الزواج، وعقده 

وبناء على تكييف مرض املوت أبنه عيب من عيوب النكاح، فقد نص الفقهاء على جواز عقد نكاح   اثنياا:
صاحب العيب على سليم معاىف، وال يؤثر ذلك يف صحة العقد، ودار حديثهم عن احلق يف طلب الفسخ 

، وعلى هذا االعتبار فيجوز ملصاب اإليدز الزواج، وعقده صحيح إذا ما 48دإذا ما ل يعلم ابلعيب قبل العق 
 أقدم على النكاح برضا الطرف السليم.

إن من مقاصد الزواج األساسية االستمتاع، واملعاشرة، واإلجناب، لكنها ليست هي فقط مقصد الزواج،   اثلثاا:
سكن والرأفة واملودة، فالناظر إىل تعاليم اإلسالم فمن مقاصد الزواج إقامة حياة زوجية مبنية على الرمحة وال

ابلنسبة للزواج، جيد أنه يذهب ابلزواج إىل أبعد من كونه عالقة جنسية بني ذكر وأنثى، اهلدف منه إشباع 
العالقة إىل درجات عالية تدل على أمهية هذه  يسمو هبذه  الرغبات اجلنسية، فاهلل تعاىل استخدم وصفاً 

ْن أانُفِسُكْم أاْزوااًجا لِّتاْسُكُنوا إِلايـْهاا واجاعالا العالقة، قال تعاىل  تِِه أاْن خالاقا لاُكم مِّ  يف حمكم التنزيل: }واِمْن آايا
تٍّ لِّقاْومٍّ يـاتـافاكَُّرونا{   ايا ، ففي هذه اآلية الكرمية عدَّ هللا تعاىل العالقة 49بـايـْناُكم مَّوادًَّة وارامْحاًة ِإنَّ يف ذاَِٰلكا آلا

ية عالقة سكون واستقرار نفسي، وعالقة مودة ورمحة وعطف، حبيث يكون كٌل من الزوجني سكن الزوج
لآلخر، وحتفهم عالقة املودة والرمحة، وهذه املودة والرمحة أودعها هللا تعاىل يف قلوب األزواج ابلرغم من عدم 
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 الزوجني املودة والرمحة فهما وجود عالقة رمحية بينهم، جاء يف اللباب يف معرض تفسري هذه اآلية: "جعل بني 
ويبني ابن القيم املقصود   50يـاتـاواادَّاِن، وايارتااامحاااِن وما من شيء أحبَّ إىل أحد من اآلخر من غري رحم بينهما"،

األساسي من النكاح: " كل عيب ينفر الزوج اآلخر منه وال حيصل به مقصود النكاح من الرمحة واملودة 
اخليار"،  يتحقق من خالله هذه واجلدي  51يوجب  قد ال  أشخاص سليمني  احلاصل يف  الزواج  أن  ر ذكره 

املقاصد، لكنه هو األصل، كذلك الزواج يف حالة كان أحد الشركاء مصاابً ابإليدز، فقد يتحقق جزء من 
العالقة  األمر يف  الصواب قصر  والتوادد، ومن غري  والتفاهم  احملبة  القائمة على  النكاح، كالعالقة  مقاصد 

لزوجية على اجلماع واملباشرة والشهوة، فالعالقة الزوجية أمسى من ذلك، وفيها معان أعظم من هذا األمر ا
 فحسب، مع التأكيد على أمهيته، إال أنه ليس هو اهلدف واملقصود األمسى من الزواج. 

 

فس إىل التهلكة، فيه إن القول يف إقدام السليم على املوافقة على االقرتان مبصاب االيدز إلقاء ابلن  رابعاا:
نظر، فالطب احلديث بني أن العدوى ال تنقل من خالل املعاملة واملالمسة أو استخدام األواين، أو حىت 

وعليه إذا عرف الشريك السليم هذا األمر، واجتنب   52التقبيل، إمنا ينتقل عن طريق املعاشرة أو اختالط الدم، 
أ يستقيم  فكيف  املرض،  انتقال  شأنه  من  ما  األمرين كل  هذين  بغري  العدوى  فانتقال  نفسه؟!،  يقتل  نه 

مستبعد، فمنطقياً أنه ال يلقي بنفسه إىل التهلكة، قد يتفهم مثل هذا القول عند بداايت ظهور املرض، فقد 
أصاب الناس حالة ذعر منه، وكان ما يزال البحث عن طرق انتقال العدوى غري مستقر، إىل أنه ومع تطور 

 بية استقر األمر يف طرق انتقال العدوى. الطب والبحوث الط

وبناء على هذا   53إن من مقاصد الشريعة اإلسالمية احلرية مبعناها الواسع ومنها حرية االختيار،   خامساا:
املقصد األساسي واملكفول شرعاً، فإن لإلنسان حرية اختيار شريك حياته ما دام ل يتعد حدود الشرع وال 

ق على االقرتان مبصاب، فله ذلك ويتحمل نتيجة اختياره، مادام ضمن الشروط حقوق اآلخرين، فإذا ما واف
 والضوابط الشرعية.

  القياس    سادساا:

ملقصد من مقاصد  تفويتاً  االتفاق على عدم وقوع اجلماع، وأن يف ذلك  املانعني على  قد يعرتض بعض 
 النكاح، فريد على هذا األمر ابآليت: 
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رجل كبري السن الذي ال يقوى على اجلماع على الفتاة الشابة، ما دام أن نص الفقهاء على جواز عقد ال  -
األمر قد مت ابلرتاضي، والعكس صحيح، يف حال كان شاابً فتيا سليماً أراد العقد على امرأة عجوز ال تطيق 

حقه، اجلماع، يقول ابن حجر: "فأما من ال ينسل وال أرب له يف النساء وال يف االستمتاع، فهذا مباح يف  
املرأة بذلك ورضيت"  إذا كان أحدمها   54إذا علمت  قياس مسألة ما  احلالتني ميكن  فإنه ويف  كال  وعليه 

 مصاب ابإليدز واألخر سليماً، واتفقوا على عدم اجلماع. 

على جواز عقد من هو عنني أو جمبوب، على امرأة سليمة، والعكس صحيح يف حالة   55نص الفقهاء  - 
والفتاة هبا ما مينع الوطء كالرتق أو القرن، واعتربوا العقد صحيحاً، وإن كره فيما إذا كان الشاب س ليماً 

، ويف كال احلالتني ميكن قياس مسألة ما إذا كان أحدمها مصاابً اباليدز واآلخر سليم، 56بعضهم هذا األمر 
 وذلك يف اشرتاط عدم حصول اجلماع. 

على صحة وجواز عقد الرجل البالغ من أنثى صغرية ال تطيق اجلماع، ونقل عن ابن بطال   57نص الفقهاء   -
انعقاد اإلمجاع على ذلك: "جيوز تزويج الصغرية ابلكبري إمجاعاً ولو كانت يف املهد، لكن ال ميكن منها حىت 

  58تصلح للوطء" 

ق طريف العقد وعلمهم ضمنياً عن فيما سبق من حاالت يتبني نص الفقهاء على صحة وجواز العقد مع اتفا
واالتفاق  ابالتفاق،  ملغاة  واملعاشرة  اإلجناب  أبن  يقول  من  على  رد  فيه  وهذا  واملعاشرة،  اإلجناب  امتناع 

 والرضائية عليه ال تصح. 

ورّداً على من ذكر أبن قبول السليم داللة على سفهه، ويشكك يف قدرته العقلية، فوجب احلجر   سابعاا:
هذا العقد، وتشبيهه بسفيه املال، فإن الرد عليه يكمن أبّن السفيه الذي حيجر عليه خمصوص   عليه من إمضاء

بسفيه املال الذي ال حيسن التصرف يف ماله، ولو طبقنا وقسنا سفيه املال على غريه من التصرفات، ملنعنا 
لى اختالل العقل، فقد الكثري من التصرفات اليت ينشؤها الناس، وختتلف تقديرات الناس فيما هو إمارة ع

يعتربه البعض من قبيل اإلنسانية أو العطف، ونكون عندها قد حجران على تصرفات الناس أبمر غري منضبط 
ختتلف فيه التقديرات، كما أن الفقهاء قد نصوا على جواز وصحة بعض التصرفات اليت قد يراها البعض 

 الصغرية، أو زواج الشاب الفيت ابملرأة العجوز. مشككة يف القدرة العقلية، كقبول الويل تزويج الفتاة  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

140 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

ما مت ذكره من أدلة الدراسة على جواز اقرتان مصاب مبصاب ميكن إسقاط بعضها هنا، واالستدالل   اثمناا: 
 هبا، خصوصاً ما يتعلق مبوضوع احلالة النفسية الناقمة على اجملتمع، الدافعة حنو االنتقام ونشر العدوى. 

 هذه املسألة، وجب التذكري أنه ومع القول جبواز اقرتان مصاب بسليم بشرط عدم ومع خالصة األمر يف
% متنع انتقال العدوى، فال حرج 100اإلجناب أو املعاشرة، فإنه ويف حال مت اكتشاف وسيلة طبية مأمونة  

أن يكون بوقوع املعاشرة بينهم، إضافة إىل أنه ويف حال مت التوصل طبياً إىل إمكانية حدوث احلمل دون  
%، فال حرج يف وقوع احلمل إذا كانت ابلطرق املشروعة، 100هناك خطر على اجلنني، وكانت مضمونة  

 ومنبع ذلك كله انتفاء الضرر واملفسدة يف هذين األمرين.

وأخرياً جتب اإلشارة إىل أن ما رجحته الدراسة قد ال جيد قبوالً عند الناس، واحتمالية هذا األمر انبعة من 
 اجملتمعي الذي يرجع اإلصابة ابإليدز غالباً إىل العالقات اجلنسية غري الشرعية، فينحى العقل الباطين التفكري 

فيها،  االنسان  يد هلذا  تكون ألسباب أخرى ال  قد  االصابة  أن  يداه، مع  اقرتفت  ما  أن هذا جزاء  إىل 
لعدوى نتيجة عمل غري كاستعمال إبر ملوثة من مصاب أثناء عملية الطبابة، وعلى فرض أنه أصيب اب

مشروع، فإن ابب التوبة مفتوح وربه غفور رحيم، ولننظر إىل املسألة من ابب الرمحة والرأفة واالبتالء، فال  
نكون عوانً للشيطان عليهم، يقول حممد البار يف هذا اجلانب: "وينبغي أن يعامل اجملتمع مريض اإليدز مبا 

ريًا ممن أصيبوا هبذا املرض اخلبيث يف بالدان كان انجًتا عن نقل يستحقه من الشفقة والرمحة، وخاصة أن كث
الدم يف األساس، وابلتايل هو ضحية من الضحااي دون ذنب اقرتفه... مث على فرض أن الشخص قد ألّ 
خبطيئة مث اتب، فإن يف املرض كفارة للمسلم، وواجب اجملتمع املسلم أن يعامل هؤالء املساكني الضعفاء 

 59الرمحة" ابلشفقة و 

 اخلامتة

  بعد إمتام هذه الدراسة فيمكن إمجال ما توصلت إليه من نتائج ابآليت: 

مرض اإليدز مرض معد وخطري، ول يكتشف له عالج حىت إعداد هذه الدراسة، وأكرب مسبب له  -1
هو االتصال اجلنسي، مع وجود مسببات أخرى كالتلوث بدم مصاب، وال تنتقل العدوى من خالل 

 املالمسة واملصافحة والعناق واستخدام األواين...   اهلواء أو
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 إن التكييف الفقهي ملرض اإليدز أنه مرض املوت، كما أنه عيب من عيوب النكاح.  -2
أو سليم مبصاب، وعمدهتا يف  -3 اقرتان مصاب مبصاب  الفقهية إىل حرمة  الدراسات  حنت أغلب 

ويتناىف مع قاعدة ال ضرر وال ضرار، وإن من ذلك: إن يف هذا األمر إلقاء ابلنفس إىل التهلكة،  
يقدم على هذا األمر يشي أبنه ليس أهاًل إلبرام عقد النكاح الختالل يف أهليته، مع وجود بعض 
دراسات أابحت زواج مصاب مبصاب النتفاء الضرر، وحفت اجلواز بضوابط، ول يقل ابجلواز إال 

 قلة قليلة.
اتفاقهم على عدم رجحت الدراسة جواز إقدام مصاب ابإل -4 يدز على االقرتان مبصاب مثله، مع 

اإلجناب، وال مانع من قيامهم ابملعاشرة الزوجية، مع استخدام وسائل األمان.كما ورجحت الدراسة 
جواز إقدام مصاب ابإليدز على االقرتان بسليم، بشرط إعالم السليم مسبقاً، مع اتفاقهم على عدم 

%، فال يوجد ما مينع وقوع املعاشرة؛ 100وسيلة طبية مضمونة  اإلجناب، ويف حال مت التأكد من  
  النتفاء الضرر عن السليم، وكذلك األمر ابلنسبة للحمل. 

 توصيات الدراسة   

توصي الدراسة اجلهات املعنية ابلتوعية الصحية، توعية الناس مبرض اإليدز، وطرق انتقاله، وخماطره،  -1
 رض، تبعاً ملا توصل إليه الطب. وحتديث ما علق يف عقول الناس عن هذا امل

توصي الدراسة اجلهات املعنية ابلتوعية الدينية، توعية الناس إىل أمهية التزام أمر دينها، واجتناب  -2
 التواصل اجلنسي احملرم غري املشروع، وأن يف ذلك صالح دينهم ودنياهم.

املناعة -3 نقص  يتعلق مبرض  علمي  مؤمتر  العلمية، عقد  اجلهات  الدراسة  وتناول   توصي  املكتسبة، 
 املوضوع من انحية طبية فقهية حقوقية، يدعى إليه أهل االختصاص من احلقول املختلفة. 
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