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Jurisprudential Attitude Towards Dealing with
Infectious Diseases
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Abstract

The holy sharia of Islam places great emphasis on the need to protect the lives,

property and reputation of Muslims; There are many examples in religious sources

about the recommendation to fight infectious diseases, which can be shown in

different sections of hadith and jurisprudence. Maintaining health against infectious

diseases and self-care in its field is one of the main rules of jurisprudence that is

crystallized in the relevant jurisprudential texts and rules. Imami jurisprudence is so

sound and strong that it emphasizes the need to save lives and the process of

educating people in dealing with the patient and believes that if the experts in any

subject (who are doctors in this matter) issue a ruling based on their expert opinion

And forbid attending gatherings such as congregational prayers and pilgrimages to

holy places and religious delegations, etc., due to the existing dangers, since it is

mustahab to participate in this ceremony and to prevent the spread of the disease

according to the rule. "No harm", "Obligation to avoid possible harm by reason" and

"Guidance" are obligatory; According to the no-harm rule, the sharia ban on

attending these gatherings is created and the preservation of life is paramount. The

narrations also emphasize that if a contagious disease such as cholera and plague
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spreads somewhere, one should avoid attending meetings.This article examines the

religious teachings against the contagious disease from a jurisprudential perspective.

Keywords: Life preservation؛ infectious disease؛ Imami jurisprudence؛ medical

science؛ patient.
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هاي واگیردارنگرشی فقهی بر مقابله با بیماري
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چکیده
دارد؛آبـروي مسـلمانان  ومـال جان،حفظلزومدربارهفراوانیتأکیداتاسالممقدسشرع
هاي واگیردار وجـود دارد  بیماريمقابله در منابع دینی در مورد توصیه به بسیاريهاي نمونه

را نشان داد.هاتوان آنهاي مختلف ابواب حدیثی و فقهی میکه در بخش
در این شـرایط،  در برابر بیماري هاي واگیردار و خود مراقبتیسالمتتندرستی وحفظ

. اسـت یافتـه تبلورمربوطفقهیقواعدومتونکه درترین دستورات فقه استیکی از اصلی
بـه آمـوزش فراینـد ووجوب حفـظ جـان  که بر مستحکم است قدري متقن و به امامیهفقه

(کـه در ایـن   وضـوع  متخصصین هر م، اگر تاکید داشته و قائل استبرخورد با بیمارافراد در 
حضـور در  و ننـد حکمی را صـادر ک ، ی خودمساله پزشکان هستند) بر اساس نظر کارشناس

و و هیئـت هـاي مـذهبی   نمازهـاي جماعـت و زیـارات امـاکن مقدسـه     ، ی چـون اجتماعات
، شـرکت در ایـن   ننـد، از آنجـا کـه   نوع اعالم کمم، را به دلیل خطرات موجود و ...عزاداري

ــوده ومســتحب مراســم ،  ــر اســاس قاعــده  جلــوگیري از شــیوعب و» الضــرر«بیمــاري ب
؛ مطــابق باشــد، واجــب مــی»ارشــاد «و » دفــع الضــرر المحتمــل بحکــم العقــلوجــوب«

ت ایجـاد شـده و حفـظ جـان     حضـور در ایـن اجتماعـا   الضـرر ممنوعیـت شـرعی   قاعده
به این مساله تاکید شده که اگر جایی بیماري واگیرداري مثل وبـا  نیز روایات . در استمقدم

کرد.حذر حضور در اجتماعات ز باید ا، فراگیر شودو طاعون 
، ، دستورات و تعـالیم دینـی در مقابلـه بـا بیمـاري هـاي واگیـردار       این نوشتار به بررسی

منظر فقهی پرداخته است.از
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واگیردار، فقه امامیه، علم پزشکی، بیمار.حفظ جان، بیماري ها:دواژهیکل

مقدمه. 1
درکـه شـده آفریـده حیـاتی وزنـدگی اوست و بـراي امانتداروخلیفه،خداآفریدهانسان،

داردنیـاز سـالم بدنبهبندگی،وزندگیایندروبودهخدا محورخود،گوناگونپیوندهاي
ومــاديزنــدگیدرويهــايفعالیــتاســاسســالمتی،ازاوجانبــههمــهمنــديبهــرهو

یـاد »ناشـناخته وپنهـان نعمـت «بـه آناز) ص(گرامـی پیـامبر زبـان درکـه اسـت معنوي
جـان وجسـم ازبرخـورداري خدا،بندگیوزندگیآرامشعواملازیکیزیرااست،شده

ــالم ــت،س ــنازاس ــلرو،ای ــرعوعق ــظ،ش ــتیحف ــظوتندرس ــسحف والزمرانف
.اندشمردهواجب

اسـالمی روایـات درکـه افراد استدرخود مراقبتیدیگرانگیزه هايجان یکی از حفظ
خـون، مـردار، جملـه ازخـوراکی هـا  برخـی از خـوردن اسـالم دراسـت. شـده اشارهبدان

)31ـ 2صق ، 1385مستغفري،حتی گل ( وخوكگوشت
حیـات کـه هنگامیاماشده،حرام اعالماندازد،میخطربهراانسانسالمتیاینکهدلیلبه
خـوردن  نباشـد، مذکورخوراکی هايخوردنجزچاره ايوخطر افتددرجديطوربهانسان

) 173می شود.( بقره ، آیه دانستهالزمبلکهومجازنیزآنهاضرورتحددر
انجـام برخـی  گاه،کهاستحدبدانتااسالمدرسالمتیحیات وادامهجان،حفظاهمیت

از.مـی گیـرد  قـرار تأکیـد سـالمتی، مـورد  حفـظ سـبب بـه مهـم، عباداتحتّییاورفتارها
کهشده استروایتص)(خدارسول

تـا بداریـد ) ؛ روزه342ص،1ج، ق1385ابو حنیفـه ،  » (تَصحواصوموا« می فرماید : 
باشید.تندرست
اسـت.  شـده واردعمـره نیـز  وحـج مناسـک انجـام وکردنسفرمورددرمضمونهمین

) 26ص،2جق ،1413صدوق قمى ، (
بشـر سـالمتی وهـا انساناز آنجا که ، جان،بالدومنطقهدر هرواگیرداربیماريشیوع

دقیـق پزشـکی وبهداشـتی اقداماتوتدابیرکهاستالزمدهدمیقرارتهدیدمعرضدررا
از. بگیـرد صـورت خطرنـاك واالنتشـار سـریع بیمـاري اینبامبارزهبرايمندضابطهو

،کنـد دارواگیـر بیمـاري شیوععدموجامعهسالمتبهکمککهچیزيهراسالمدیدگاه
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شـود، واگیـردار بیمـاري شـیوع موجـب آنچـه هـر مقابـل ينقطـه دروبودهحسنهیک
،جامعـه افـراد سـالمت وخـود سـالمت بـه بشر نسـبت اسالم،دیدگاهاززیرا. استسیئه

وآثـار ازجـداي محیطـی واجتمـاعی وفـردي بهداشترعایتشکبی. باشدمیمسئول
این نوشـتار بـه بررسـی ،    .استاسالمیپسندیدهارزشهايازومؤکدمستحبآن،عوارض

دستورات و تعالیم دینی در مقابله با بیماري هاي واگیردار ، از منظر فقهی پرداخته  است . 

اسالمنظرازبهداشت و حفظ سالمتیاهمیت. 2
واسـت دیـن تأکیـد مـورد عمـومی وفـردي بهداشـت ونظافـت درمراقبـت ومحافظت

.استشدهپیشنهادراستاایندرهمکارهاییراه
ازیکـی اسـالمی شـریعت وقـرآن نظـر ازکـه بسهمینبهداشتارزشواهمیتدر

. اسـت آنپـاکیزگی وبهداشتمسالهبهتوجهچیزيهرگذاريارزشهايروشترینمهم
کـاال عنـوان بـه توانندمیمعامالتدروهستندگذاريارزشقابلچیزهاییتنهارو،ایناز

بـه آنازکـه ناپاكچیزهروباشندبرخوردارپاکیزگیوبهداشتویژگیازکهشوندمطرح
100آیـه درمتعـال خداونـد . رودمـی بیـرون بـودن کـاال دایـره ازشـود، مـی یـاد خبیث
میـان تفـاوت بـه دنیـوي چیزهـاي میانگذاريارزشوسنجشمقامدرمائدهمبارکهسوره

أَعجبـک لَـو والطَّیبوالْخَبیثُیستَوِيالقُلْ« فرمایدمیوکردهاشارهناپاكوپاكچیزهاي
اشـیاي بـا غیربهداشتیوپلیداشیاينبودنمساويآیهدر)  100آیه،مائده...» ( الْخَبیثکَثْرَةُ

درخداونـد . شـود میمعرفیآدمیدرطبیعیسنجشمالكیکعنوانبهبهداشتیوپاکیزه
وبـوده حاللآدمیطبعباسازگاروسالموپاکیزهچیزهرکهکندمیتأکیداعراف157آیه
الطَّیِّبـات لَهـم ویحـلُّ «... باشـد مـی حراماستناسازگارانسانطبعباوکثیفکهچیزيهر

رِّمحیوهِملَیثَعائ157آیه،اعراف( ؛...»الْخَب(
جنُبـاً کُنْـتُم إِنْو... «بـدن تطهیـر وجنابتازغسللزومبهقرآنبدن،بهداشتمورددر

کنـد مـی مدفوعخروجازپسآب،باشستشوبهانسانتشویقو) 6آیهمائده،» ( ...فَاطَّهرُوا
 ...»أَوجاءدأَحنْکُمنَممطهمان... » (الْغائ(

مـنَ أَنْزَلْنـا و: « ... فرمایدمیوکندمیاشارهنیزپاکیزگیدرآبنقشبهقرآنعالوهبه
ّماءالسوراًماءاستکنندهپاكوپاكکهفرستادیمفروآبیآسماناز؛...» طَه.
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هـاي غسـل یـا ومسـتحبی وواجبنمازهرازپیشگرفتنوضوبراياسالمسفارش
. اسـت اسـالمی هايآموزهدرپاکیزگیونظافتاهمیتبرمحکمیدلیلمستحبوواجب

ووجـوهکُم فَاغْسـلُوا الصـالةِ إِلَـى قُمـتُم إِذاآمنُـوا الَّذینَأَیهایا:« فرمایدمیمائدهسورهدر
کُمیدقِإِلَىأَیرافالْمواوحسامکُمبِرُؤُسولَکُمجنِإِلَىأَریبایـد آوردهایمانکهکسانىاى؛...»الْکَع
مفصـل تاراپاهاوسروبشوئیدآرنجتارادستهاوصورتبپاخاستیدنمازبراىکههنگامى

)  6آیه،مائده.(کنیدمسح) پاپشتبرآمدگىیا(
إنّ اإلِسالم نَظیف فتَنَظَّفُوا، فإنـه ال  «  رسول گرامی اسالم روایت شده است که فرمودند: از 

یفنَّۀَ إالَّ نَظخُلُ الجداسـالم پـاکیزه اسـت،    ؛ ).351، ص5جق ، 1417(خطیب بغدادي، » ی
دیگـري از ایشـان   و روایتپس خود را پاکیزه کنید، چرا که جز پاکیزه به بهشت وارد نشود

، 59، جق1410، مجلسـى (»النَّظَافَۀُ منَ اإلِیمانِ و اإلِیمانُ مع صاحبِه فى الْجنَّۀِ«که می فرماید: 
؛ و نیـز فرمـوده انـد :   انـد  نظافت از ایمان است و ایمان با صاحبش در بهشـت ؛)291ص

 »ِبئْسدبةُالْعو.  ینـد هـا چـرکین بندگانبدترین؛).» 439ص،6ق ، ج1407کلینى، (الْقَاذُور
وبـودن چـرکین خـدا ؛) 641ص،6ج،ق1401، (متقـی  » والشَّـعثَ الْوسخَیبغضاهللاَإِنَّ«

.  داردمیدشمنراژولیدگی
العقـول، تحـف (التَّنَظُّـف األَنْبِیـاء أَخْـالقِ منْ: « فرمایدمیاحادیثیدرنیز) ع(صادقامام

... الْمـرْء سـعادةِ مـنْ : « فرمودحضرتهمچنین. استپیامبراناخالقازپاکیزگی؛).»442ص
بخشـی پاکیزه،] دستشویی[وضوخانهداشتن؛)126ص،ق1412،طبرسی(» متَوضَّاهنَظَافَۀُ

.استانسانسعادتاز
،مفیـد (» عمـرِك فـى اللَّـه یـزِد الطَّهـورِ، مـنَ أَکْثـرْ ! أَنَسیا: «فرمایدمی) ص(خدارسول

تـر بـیش راپـاکیزگی وطهـارت ! انـس اي؛) 40ص،ق1412،طبرسی؛60، صق1413
.بیفزایدعمرتبرخداتاکنرعایت

ینْفـى بعدهوالْفَقْرَینْفىالطَّعامِقَبلَالْوضُوء: « فرمایدمی) ص(خداو در روایت دیگر رسول
مالْهوححصرَیصغـذا ازپـیش دسـت وشويشست؛) 139ص،ق1412،( طبرسی»الْب
.بخشدبهبودرادیدهوبزدایدراغمغذاازپسوکندمیدوررافقر

ــ  ــاظر ب ــه ن ــامبر خــدا (ص) ک ــی دیگــر از پی ــدان مــی باشــد،  و در روایت ر ســالمت دن
، ویجلـب علَـی   صـحّۀٌ للنّـابِ والنَّواجِـذ   ؛ فَإِنَّـه تَخَلَّلـوا علـی أثَـرِ الطَّعـامِ    «فرماید: میحضرت
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بدخـالل کنیـد ،  چـرا کـه     ) ؛ در پی غذا خوردن 331ص ،ق1412،(طبرسی» الرِّزقَالع ،
کند.هاي نیش و نواجد (آسیا) است و براي انسان ، جلب روزي میمایه سالمت دندان

النظیف من الثیـاب یـذهب الهـم والحـزن، وهـو      :« روایتی می فرماید درنیز) ع(علیامام
انـدوه را  لباس پـاکیزه غـم و   ؛ یمی فرماید: )495، ص6جق ، 1407کلینى، (» طهور للصالة

بِالعافیۀِ« فرماید : میو در حدیث دیگري از ایشان کهپاکیزگی نماز استمی برد و موجب
بـا  زنـدگی لـذت فرماینـد :  ) ؛ مـی  360ص، ش1366آمـدي، تمیمی» (الحیاةتُوجد لذَّةُ

می آید.بدستسالمتیوعافیت
أَحدکُم و یده غَمرَةٌ، فَـإِنْ فَعـلَ فَأَصـابه    ال یبِیتَنَّ « فرماید:رسول خدا(ص) در احادیثی می

هنَّ إِالّ نَفْسلُومطَانِ فَالَ یالشَّی مهیچ کس نبایـد شـب بـا    ؛ )425ص،ق1412،طبرسی» ( لَم
او آسـیب رسـاند جـز خـودش را     دست چـرب بخوابـد و اگـر چنـین کـرد و شـیطان بـه       

ا استَیقَظَ أَحدکُم منْ نَومه فَال یدخلُ یـده فـى اإلِنَـاء حتّـی     إذَ« همو می فرماید : نکندسرزنش
هدی اتَتنَ برِى أَیددکُم ال یا ثَالثَاً، فإنّ أحلَهغْسهرگـاه  ؛ )69، ص1جق ، 1429سیوطی ، (» ی

ـ      ، زیـرا  ار دسـتانتان را بشـویید  از خواب برخاستید به ظرفی دست نبریـد مگـر اینکـه سـه ب
فرمایــد:دانــد کــه دســتانش چگونــه شــب را گذرانیــد. و نیــز مــییــک از شــما نمــیهــیچ

،ق1401، (متقـی  » أَظَافیرَکُم و ادفُنُوا قُالماتکُم و نَقُّوا برَاجمکُم و نَظّفُوا لَثّاتکُم منَ الطَعامِ قُصوا«
بنـدها و مفاصـل   ناخن هاي خود را کوتاه کنید و اضافی آنها را دفن کنید و ؛ )655، ص6ج

و لثه هاي خود را بعد از غذا خوردن پاکیزه کنید .انگشتان دست و پایتان را تمیز کنید
تَنَظَّفُوا بِالْماء منْ النَتْنِ الرِّیحِ الَّذى یتَأَذَّي بِـه، تَعهـدوا أَنْفُسـکُم،    .. « فرماید:مؤمنان(ع) میامیر

هإِلَی لَسنْ جم بِه تَأَنَّفى یةَ الَّذالْقَاذُور هادبنْ عم ضغبی ـى ،   (» ... فَإِنَّ اللَّهش1362صـدوق قم ،
بوي بد و آزاردهنده را با آب بزداییـد و خـود را وارسـی کنیـد (بـه پـاکیزگی و       ؛)620ص

اش را کـه همنشـینانش از   نظافت خود حساس باشـید)، کـه خـدا بنـدگان چـرکین و آلـوده      
نشستن با او کراهت دارند، دشمن دارد.  

بعـده ینْفـى الْهـم و یصـحح     الْوضُوء قَبلَ الطَّعامِ ینْفى الْفَقْـرَ و  « فرماید: رسول خدا(ص) می
ــرَ صــر را  شســت؛ )139، صق1412،طبرســی(» الْب ــذا فق ــیش از غ وشــوي دســت پ

کند و پس از غذا غم را بزداید و دیده را بهبود بخشد.  میدور
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شعبهابن(»ى الرِّزقِغَسلُ الْیدینِ قَبلَ الطَّعامِ و بعده زِیادةٌ ف« فرماید:امیرمؤمنان(ع) می
از غذا و پس از آن، روزي را شستن دستان پیش ) ؛101صق ،1404،حرّانی

کند. میزیاد
صاحب الرَّحلِ یتَوضَّأُ أَولَ الْقَـومِ قَبـلَ الطَّعـامِ و آخـرَ الْقَـومِ بعـد       « فرماید: امام باقر(ع) می

صاحبخانه پیش از غذا قبل از همه و پس از غـذا بعـد   ؛ )34صق،1413حمیرى ، (» الطَّعامِ
شوید.  از همه دستان خود را می

1407کلینـى،  (»الْوضُوء قَبلَ الطَّعامِ و بعده یزِیدانِ فى الـرِّزقِ « فرمایـد:  امام صادق(ع) می
وایـد وشـوي دسـتان پـیش از غـذا و پـس از آن روزي را بیفز     شست؛ )290، ص6، جق 
الْوضُوء قَبلَ الطَّعامِ یبدأُ صاحب الْبیت لئَالَّ یحتَشـم أَحـد، فَـإِذَا فَـرَغَ مـنَ      « فرماید: چنین میهم

؛ )291صق ، 1386صـدوق قمـى،   (» الطَّعامِ یبدأُ منْ عنْ یمـینِ الْبـابِ حـرّاً کَـانَ أَو عبـداً     
کند تا کسی خجالت نکشد؛ اما پـس از غـذا   ستن دستان را آغاز میاز غذا صاحبخانه شپیش

؛ شـود از سمت راست در [ورودي پذیرایی] شستن دستان بدون تفاوت میان افراد شروع می
»منْ غَسلَ یده قَبلَ الطَّعامِ و بعده عاش فى سعۀٍ و عوفى منْ بلْـوي فـى جسـده   « فرماید: نیز می

هرکس پیش و پس از غذا دستش را بشوید در گشـایش  ؛ )290، ص6، جق 1407کلینى، (
. کندو سالمتی زندگی می

؛ )571ص ،3ج ، ق1409، حر عـاملی (»کنس البیوت ینفی الفقر«:) می فرماید(عباقر امام 
.بردفرمود: جارو کردن خانه ها، فقر را از بین می(ع)امام باقر 

ـ     « :فرمایدمی) ص(امام صادق فوـى جـا فهدر ثُـم ـجِدسى الْمف نْ تَنَخَّمم    اءـرَّ بِـدتَم لَـم ه
وکنــدسـرفه مسـجد درهــرکس؛)233، ص1، جق  1413صـدوق قمـى ،   (» أَبرَأَتْـه إِالَّ

.اش را [به احترام مسجد] باز دارد این کار او را از بیماري نگه داردو سینهبینیاخالط
هرگـز  ؛ )184، ص2جش ، 1380صدوق قمـى،  (» ... .. و ال رأَیتُه تَفَلَ.« گوید: می راوي 
.  بیندازددهانآب] عمومیمعابردر[کهندیدمرا) ع(امام رضا
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. بیماري واگیردار از نگاه روایت3
د دارد کـه در  هاي واگیردار وجـو هاي فراوانی در مورد توصیه به بیماريدر منابع دینی نمونه

نشـان داد. بـه عنـوان مثـال در     هـا را تـوان آن هاي مختلف ابواب حدیثی و فقهی مـی بخش
باب جوازِ الْفرَارِ مـنْ  «بیستم کتاب االحتضار در مجموعه گرانقدر وسایل الشیعه با عنوان باب

(فصـل مربـوط بـه    » فیـه کَالْمجاهـد و الْمـرَابِط   مکَانِ الْوباء و الطَّاعونِ إِلَّا مع وجـوبِ الْإِقَامـۀِ   
بودن گریختن از جاهایی که وبا و طاعون در آن رواج دارد، جز در مواردي کـه مانـدن   مجاز
جا براي کسانی مانند رزمندگان و مرزداران واجب است) پنج روایت آمـده اسـت کـه    در آن

هـاي عقَالیـی و   رت اتخـاذ روش گـر ضـرو  ها بسیار به هم نزدیک و نشـان مضمون همه آن
از امـام صـادق (ع)   هـا واگیـر اسـت. روایـت نخسـت ایـن بخـش        عقالنی در برابر بیماري

فرماید:میکه

ـ    ـانَ عثْمـنِ عب ادمنْ حرٍ عیمنِ أَبِی عنِ ابع نْ أَبِیهع یمرَاهنِ إِبب یلنْ عع قُوبعنُ یب دمحنِ م
لَبِیـرِ    الْحصـۀِ الْمیـی نَاحکُـونُ فی اءبنِ الْوع ع اللَّه دبا عأَب أَلْتع قَالَ: س اللَّه دبنْ أَبِی عع -

أَو یکُونُ فی مصرٍ فَیخْرُج منْه إِلَی غَیرِه فَقَالَ لَا بأْس، إِنَّما - فَیتَحولُ الرَّجلُ إِلَی نَاحیۀٍ أُخْرَي
ه فَقَـالَ  هی رسولُ اللَّه ص عنْ ذَلک لمکَانِ ربِیۀٍ کَانَت بِحیالِ الْعدو فَوقَع فیهِم الْوباء فَهرَبوا منْنَ

فنَ الزَّحم کَالْفَار نْهم ص الْفَار ولُ اللَّهسر -مزُهرَاکم ۀَ أَنْ تَخْلُوی1409حـر عـاملی ،   (کَرَاه
؛)430ـ 429، ص 2ج ، ق

گوید از امام صادق علیه السالم در باره شیوع وبا در یـک منطقـه معـین    راوي حدیث می
که کسـی کـه در آنجـا سـاکن اسـت      (شاید هم سرزمین مصر) و یا در هر سرزمینی پرسیدم

بـراي  کند، حضرت فرمودند اشکالی ندارد، پیامبر از این امـر  ترس وبا) منطقه را ترك می(از
تـاد و مردمـان آن شـهر گریختنـد     اي که در برابر دشمن بـود و وبـا در آنجـا اف   ساکنان منطقه

کردند و فرمودند کسی که از وبا بگریـزد همچـون کسـی اسـت کـه از مقابـل دشـمن        نهی
ها (در برابر دشـمن) خـالی نشـود.    گریخته باشد، این را پیامبر از آن روي گفتند که منطقه آن

مردم در شرایط عادي از مناطقی که در آن وبا هست، منعی ندارد)(و لذا گریختن
المحـیط فـی اللغـه    در کتـاب لغـت   چون صـاحب بـن عبـاد   دانان هموبا را برخی لغت

ــاد،   ( ــن عب ــاحب ب ــطیو ) 451، ص 10ج ، ق1414ص ــديواس ــروس زبی ــاج الع در ت
، منظـور (ابـن العربدر لسان و ابن منظور) 271، ص 1ج ، ق1414زبیدى حنفى، واسطى(
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تـوان از ایـن   اند. بنا بر این، میبه مفهوم هر بیماري فراگیر دانسته) 189، ص 1ج ، ق1414
هاي واگیردار را برداشت کرد. گرچه این امر عقلـی اسـت   نوع روایات جواز مقابله با بیماري

را و مـنش خردمنـدان همـین حکـم     و اگر هیچ روایتـی هـم در ایـن بـاره نداشـتیم، عقـل       
کرد.میصادر

تَداووا، فَإِنَّ اللَّه عزَّ و جـلَّ لَـم   « فرماید: میدر مورد لزوم درمان بیماري رسول خدا(ص) 
 فَاءش أَنْزَلَ لَه إِالَّ و اءنْزِلْ دخودتـان را مـداوا کنیـد، زیـرا     ؛ )362، صق1412،طبرسی(» ی

براي آن شفایی [و دوایی] فرو فرستاد.  خداي عزیز دردي را نازل نفرمود مگر اینکه
» منْ کَتَم األَطباء مرَضَه خَـانَ بدنَـه   « : فرمایددر نکوهش کتمان بیماري می) ع(امیرمؤمنان

بـه کنـد کتمـان پزشـکان ازراخـود بیمـاري کس؛ هر)484صش ، 1366آمدي،تمیمی(
.  استکردهخیانتبدنش

: مـی فرمایـد  دفـع بیمـاري،  بـر تأکیـد بـا ايخود مراقبانهتوصیهع) در(رضاامام
، )ع(الرضـا موسیبنعلی» (اَراد اَالّ یشْتَـکى مثانَـتَه، فَال یحبِسِ الْبولَ و لَو على ظَهرِ دابتهمنْ«

، ادرار خـود  ؛ هر کس مى خواهد مثانه اش به بیمارى اى مبـتال نشـود  ) 21ـ 37ش ، 1381
.اگر بر پشت مرکب خود، نشسته باشد، حتىنگه نداردرا 

خوردنزمستان،همهدرزکامبیماريبرابردرمحفاظتبرايو در حدیث دیگري ایشان
ند و می فرماید :می کتوصیهرانرگسبوییدنومومبالقمه عسلسهروزهر

؛ فَإِنَّـه  کُلَّ یومٍ ثَالثَ لُقَمِ شَهد و لیشُم النَّـرجِس من أراد دفَع الزُّکامِ فی الشِّتاء أجمع ، فَلیأکُل 
یأمنُ الزُّکام ، وکَذلک الحبۀُ السوداء و إذا جاء الزُّکام فی الصیف ، فَلیأکُـل کُـلَّ یـومٍ خیـارةً     

ةً ، ودی الشَّمسِواحف لوسحذَرِ الجلی )؛37ش ، ص 1381) ، ع(الرضـا موسـی بنعلی
؛)324، ص 62ق ، ج 1410مجلسی ، 

ز زکـام ایمـن بمانـد ، هـر روز ،     خواهـد در همـه زمسـتان ا   امام رضا (ع) : هر کس می
دهـد .  از زکـام ، ایمنـی مـی   لقمه عسل با موم آن بخورد . . . و نرگس  ببوید ؛ چـرا کـه  سه

دانه نیز چنین است . اما اگر زکام در تابستان پیش آید ، در هر روز ، یک خیـار بخـورد   سیاه
و از نشستن در آفتاب ، خودداري ورزد .

جـذام،  و بیماري واگیردار پیسی پیشگیريجهتبهداشتینکتهیکارائهرضا ( ع)  باامام
مبـتال نشـوند  بیمـاري واگیـردار پیسـی و جـذام     بـه تـا خوانـد فرا میمراقبتبهراهمگان
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منْ أَخَذَ منَ الْحمامِ خَزَفَۀً فَحک بِها جسده فَأَصابه الْبرَص فَلَا یلُومنَّ إِلَّا نَفْسـه و  « فرمایـد :  میو
ابفَأَص یهلَ فاغْتُس ي قَدالَّذ اءنَ الْملَ منِ اغْتَسمهنَّ إِلَّا نَفْسلُومفَلَا ی ذَامالْج ق1407کلینـى،  . » (.ه ،

بـا آن  م بـردارد و اکسى که تکه سـفالى را ازحمـ  می فرماید:)ع( امام رضا ) ؛ 503، ص6ج
خـودش را سـرزنش کنـد و   دچار بیمارى پیسـى شـود، نبایـد جـز    بدنش را خارش دهد و

دچار مرض جـذام شـود،   غسل کند وشستشو وتشو کرده اند، سهرکس از آبى کـه درآن ش
.خودش را سرزنش نکندجز

هاي واگیرداربیماريۀمقابلقواعد فقهی مرتبط با . 4
فقه اسالمی حاوي قواعدي است که بر اسـاس آن قواعـد کلـی، فقیهـان حکـم مصـادیق و       

احکــام ه قواعــدي کــه بیــانگر کننــد. در میــان ایــن قواعــد کلیــفروعــات را اســتخراج مــی
ها مستند به احکام مسـلّمه  است، نه تنها برگرفته از منابع نقلی است، بسیاري از آنضمانات
باشد. این احکام در مجموع حاوي یک پیام کلی انسانی اسـت و آن عبـارت اسـت    عقلیه می

ن و نیــز احتــرام بــه کرامــت و از حرمــت نهــادن بــه حیــات آدمــی اعــم از خــود و دیگــرا
ســیار جالــب اســت، جــان دیگــري، در ایــن قواعــد ب» یگــري شناســید«دیگــران. آسـایش 
دیگري، آبروي دیگري، حیثیت و شرف دیگري و باالخره مال دیگري همـه محتـرم   آسایش

ایــد و در فــرض اضــرار و ورود هـا را بنم و هـر کــس بایــد نهایـت احتیــاط در رعایــت آن  
ی کـه عامـل   گـردد و شخصـ  دنی مـی مادي و معنوي موجب ضمان و مسئولیت مـ خسارت

باشد.شده مکلف به جبران و جلب رضایت خسارت دیده میزیان

الضررةقاعد1.4
ابـواب درفقهـا کـه اسـت »الضـرر قاعده«فقهیقواعدپرکاربردترینومشهورترینازیکی

کـرده انـد. ریشـه   عقل)  بیانوروایت( قرآن،رااین قاعدهادله.می کننداستنادآنبهمختلف
یعنـی »االسـالم فیوالضرارالضرر«فرمودند : کهاستگرفتهنشأتحدیث نبويازقاعده

وعمـدي بطـور رسـاندن زیانیعنیکه ضرارشدهگفته.نداردوجودرساندنضرراسالمدر
، 1، جق1406، محقـق دامـاد یـزدي   عمـدي. ( غیـري باشـد یـا  عمـدي کـه ایـن ازاعمضرر
)139ص
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گویـد :  مرحوم نراقى مـى است ،متداركغیرضررنفیمنظور،: است معتقدنراقیمرحوم
شارع مقدس با این حکم ، افراد را ملزم به جبران ضـرر کـرده اسـت ، یعنـى هـر کـس کـه        
موجب ضرر و زیانى نسبت به غیر بشود ، باید آن را جبران و تدارك کنـد و در نظـر شـارع    

جبـران آن نباشـد و بـه تعبیـرى ،     د و ملزم بـه موردى نیست که کسى به دیگرى ضرر برسان
ضرر تدارك نشده یا غیر متدارك که ترتیب جبران آن داده نشـود در اسـالم وجـود نـدارد .     

)  268، ص 2ق ، ج 1409آخوند خراسانى، ؛ 18ق ، ص 1417(نراقى، 
ازخـود، حکـومتی مقـام بـه توجـه معتقد ندکه پیامبر(ص) بابابایندر)ره(خمینیامام

خـدا (ص)  مـی شـودکه پیـامبر   ایـن روایـت معنـاي بنـابراین، .کرده استنهیضراروضرر
ومـی دارد بازدیگرانبهرسانیزیاناز هرگونهرامردماسالمی،حاکموجامعهرهبرعنوانبه
)  31، ص 1، ج ق1410. خمینى، است. (واجبوياز دستورپیرويدیگران،بر

هـاي ان زیـ وضـرر ورودعواملازیکیرعایت بهداشت در بیماري هاي واگیردار عدم
.باشدیمجامعهحتیوافراد خانوادهبهمعنويوجانی، مالی

محیط اجتماعی که باعث ضرر و زیان به جامعه شـود بـه شـدت    نمودن،آلودهدر اسالم 
حلبـی از امـام صـادق   هصـحیح در.آور دانسـته شـده اسـت   نهی و تحریم گردیده و ضمان

، عـاملی حر» (کُلُّ شَیء یضرُّ بِطَرِیقِ الْمسلمینَ فَصاحبه ضامنٌ«السالم) روایت شده است (علیه
ــی 183ص ، 19ج ق ، 1409 ــه راه  ) ؛ یعن ــه ب ــه ک ــر چ ــاند   ه ــیب برس ــلمانان آس مس

قطع شـامل آلـودگی   است. با الغاء خصوصیت از راه و ابزار ضرر روایت به طورآورضمانت
.محیط اجتماع و آسیب رسیدن به جامعه خواهد بود

ایـن از ورودجلـوگیري جهـت دردنیـا علمـی پیشرفتهجوامعمخصوصاًوامع بشري،ج
.انـد نمـوده اجـرا وسـالمت تعریـف  خـدمات دهنـدگان ارایـه بـراي راوظـایفی خسارات،

جامعـه اعضـاي بـه خسـارت ایـراد ازجهـت جلـوگیري  مناسـب دستوريکهالضررقاعده
خـود وظـایف انجـام را ملـزم بـه   و مسولین بهداشت اطباءزمینهدر اینباشد ،یماسالمی
ازجلـوگیري جهـت بـه و خانواده اي آنـان  بیمارانبهمناسبآموزشارایهدر زمینهازجمله

ایـن درمقصـر وقاصرهرسایر افراد سالم جامعه کند وو انتقال بیماري بهزیانوورود ضرر
جهـت دراهتمامبهرانیز، دولتآنحکومتیجنبهجهتبهقاعدهاین.شماردضامنزمینه را

افرادبهرسانزیانعواملسدنظـارت وترویجبابایدنیزدولتلذا.استنمودهجامعه مکلف
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ورودازجلـوگیري جهـت دررا)ص(پیـامبر مترقّـی بیمار دستوربهآموزشاجراي فرایندبر
.بپوشاندعملو حفظ سالمت و صحت آنان ، جامهجامعه اسالمیافرادبهخسارت

ارشادةقاعد2.4
نـادان راهنمایییعنی» العالم واجب علیالجاهلاعالم«فقهیعبارتازبرگرفتهارشادقاعده

آنازآگـاه، نـا  فـرد کـه اسـت احکـامی بیـان ارشادازمنظور.باشدی م،استواجبدانابر
در زیـرا .اسـت شـده منکـر ازنهـی ومعـروف بهامرقاعدهتمایزو همین  سببندارداطالع
منکـر، ازنهـی ومعروفبهقاعده امردرولیاستموضوعازناآگاهوجاهلفرد،ارشادقاعده

)  34، ص ق1421مصطفوى، است. ( آگاهحکمبهشوندهارشادفرد
تـوان ی مـ نیزراعقالبنايالبتهاند کهنمودهبیان(ع)معصومروایتورا  قرآنقاعدهادله

.دادقراراستنادمورد

سـالمت  بـا مـرتبط پزشکیعلومهايه زمیندرآگاهافراديمسولین بهداشت،پزشکان و 
دربیمـاران جملـه جامعـه از افـراد اکثـر طرفـی از.اشـند ی بمبیمارانمخصوصاجامعه،افراد
مصادیقازخود،بیماريدرمانجهتطبیببیمار بهمراجعه.ندارندراکافیآگاهیفوقعلوم

آمـوزش وارشـاد بـه موظّفمربوططبیبارشادبرابر قاعدهلذا.استبه عالمجاهلمراجعه
.باشدیمروپیشخطراتازداشتن ويحذربروضروريتوصیه هايرعایتزمینهدربیمار

دفع الضرر المحتمل بحکم العقلوجوب ةقاعد3.4
یـا ومحتمـل ضـرر دفـع بـه عقـل حکمآن،مضمونکهاستعقلیقواعدازوجوبقاعده

ولـی نیامـده، وجـود بهکهاستضرريازلزوم پیشگیريبرمبتنیقاعدهمفهوم.استمظنون
اسـت، »محتمـل ضـرر «احتمـالی از زیـان مـراد همچنین.داردوجودپدید آمدنشاحتمال

)334ـ 333، ص 7جق ، 1419بجنوردى، زیاد. ( یاوباشداندكزیاناحتمالخواه
از اصـولیین جمعی.استعقوبتیااخرويزیانآن،ازمتیقّنقدریااز ضررقاعدهدراین

اهتمـام هـا آندراحتیـاط رعایتشارع  بهکهدنیويمهمامورهايپاردربارهراقاعدهایننیز
، 7جق ، 1419بجنـوردى،  انـد. (  ه دانسـت جـاري زیـاد و مـال عرضمانند جان،استداشته
)  334ص
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شـرع ازاستمدادبدونانسانعقلیعنیاست،احکام ارشاديازقاعدهایناصولییننظربه 
کـه اسـت شـده ص) نقـل (اعظمپیامبرازروایتیراستاهمیندر.می کندحکموجوب آنبه

؛ 38، ص72جق ،  1410مجلسـى ،  » ( رعیتـه عـن مسـؤول کلکّموراعکلکّم« اند: فرموده
ــی،  ــ؛ 184، ص1ج، ش1377دیلم ــه ) ؛ 119صش ، 1363، عیريش ــی هم ــمایعن ش
بـر نیـز عقـال بناي.می شویدخواستبازدستا نتانزیربارهدروهستیدمسؤولوسرپرست

دیگـر یکبهنسبتآنافرادهمهدر جامعه اياگرکهگذاردی مصحه(ص) پیامبرسخناین
درخصـوص  مطروحهمباحثبرابر.استنزدیکترسعادتبهآن جامعهباشند،پذیرتمسؤولی

عهـده رادیگـران واز خـود محتمـل ضرردفعوظیفهافرادهمهنمودادعامی توانقاعدهاین
می باشنددار

به برادرش آقاي پسندیده گویـاي مشـی ایشـان    اي از امام خمینی در همین موضوع، نامه
ا بیماري هاست. ایشان گفته بود:در مواجهه ب

هاي دکتر ترتیب اثـر دهیـد. چـرا موجـب     دهم به حرفشما را به خداي متعال قسم می
شوید؟ خداوند الزم نموده است که در مواقـع احتمـال ضـرر، انسـان از     نگرانی همه می

اشد. (صحیفه امـام،  اگر چه ترك حج و صوم و صاله بچه موجب است اجتناب کند، آن
).30، ص 20ج 

و عدم رعایـت بهداشـت   خودبیماريعوارضازبیماراناطالعیبیموارد،ازبسیاريدر
اطرافیـان و بقیـه افـراد    بـه مـالی وجـانی مختلـف زیان هايوبروز ضررسازه و اصول زمین

درپزشـکی مـثالً .گیـرد ی مـ قرارناآگاهیاینخطرمعرضدرنیزجامعهگاهیشده و سالم
سـل مانندواگیرداري هايبیمارازیکیدارايبیمارشکهمی رسدتشخیصاینبهمعاینات

زمینـه درالزمهايش آموزازو کادر درمانی پزشکچنانچهاین هنگامدر.باشدی وبا میاو
نـد ککوتـاهی جامعـه افـراد سـایر وبیمـار خانوادهبهنوع بیماري هااینانتقالازگیريپیش

رعایت بهداشـت و نکـات ایمنـی و عـدم بکـار بـردن       عدمکهمواقعیدرلذاهستند ،ضامن
جـانی و زیـان هـاي  وضـرر بیماران ناقـل بیمـاري ، ورود  آموزش هاي کادر درمان توسط

او مکلـف بستگانوفوق ، بیمارقاعدهاساسبرسازد ،محتملراسایر افراد جامعهبهمعنوي
انتقـال بیمـاري بـه    محتمـل کـه همـان    ضررهايدفعجهتدررعایت آموزش هاي الزمبه

.باشندی مدیگران است ،



15)العبدالخانیساجده (هاي واگیردارنگرشی فقهی بر مقابله با بیماري

حم تجمعات عمومی با وجوب حفظ نفستزا4.4
حفظ سالمت خود و مراقبت از سالمت دیگران در برابر بیماریهـایی کـه خطـر جـانی و یـا      

همـان گونـه کـه    ي ایـن مسـأله  شرعی است. دلیل عمـده ضرر شدیدي داشته باشد، واجب 
»ارشاد قاعده« ؛ »الضرر»قاعدهشد بیان

است که با مصادیق و موارد گونـاگون  » دفع الضرر المحتمل بحکم العقلوجوب «و قاعده
در عبادات اعم از احکام طهارت و صالة و صوم و حج و نیز معامالت و اطعمـه و اشـربه و   

قرآن کـریم کـه بـه    ، اینو نیز ضمان بالمباشرة و بالتسبیب آمده است. عالوه براحکام تداوى 
بشـریت  انسانها و احیاي نفس را برابر با احیـاي همـه  صراحت قتل نفس را برابر با قتل همه

و ال تُلْقُـوا بِأَیـدیکُم إِلَـى    «که مـی فرمایـد :   داند و از القاي نفس به تهلکه منع کرده استمی
؛خود را به دست خویش به تباهى و هالکت نیندازید) ؛ یعنی 195بقره، آیه (...»هلُکَۀِالتَّ

احتیــاطی در جــان و ســالمت و مبــاالتی و بــیانگــاري و بــیســهلبنــابراین هــر گونــه 
مسـتحق عـذاب الهـی    آن ، عمومی به طور قطع از سیئات بزرگ است که مرتکـب  بهداشت

.شمرده شده است

حم بـا حفـظ مـال و مـوارد دیگـر      که حفظ جان را در تـزا ي وجود دارد روایات متعدد
(نجفـی،  .تگانـه شـریعت دانسـته شـده اسـ     داند. حفظ جان از مقاصـد مهـم پـنج   میمقدم

)108- 102، ص 5، ج ق1404
کنـد و حفـظ نفـس از    حکم به وجـوب حفـظ نفـس مـی    نیز ، عقل و فطرت و وجدان 

دامی که جان خود یا دیگري را در معـرض آسـیب   مستقالت عقلیه است. بدیهی است هر اق
.آور است و ضمان شرعی دارددهد، حرام است و مسئولیتقرار می

در آن و واگیـر دار ، در تجمعات عمومی کـه احتمـال عقالیـی انتشـار بیمـاري مسـري      
دارد و امکان کنترل و تشخیص بیماران مسـري یـا افـراد در معـرض آسـیب از نظـر       وجود

دهد که هرگونه تجمعی مضـر اسـت و   د ندارد و کارشناس مورد اعتماد نظر میپزشکی وجو
گونـه تجمعـات حتـی مـذهبی و     براي سالمتی و بهداشت عمومی خطر دارد، بال شک ایـن 

عبادي مثل نماز جمعه و اعتکاف عمومی در مسجد جامع تا زمانی که ضـرر عقالیـی بـراي    
)110، ص 5، ج ق1404.(نجفی، یل شودسالمتی و بهداشت عمومی وجود دارد، باید تعط
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دلیل آن قاعده وجوب حفظ نفـس و قاعـده الضـرر و قاعـده ال حـرج و رفـع عسـر و        
.مشقت و قاعده تیسیر احکام شریعت است

آن برکـات و  نماز جمعه با آنکه از شعائر بزرگ اسالمی است و اقامهبه عنوان مثال اقامه
اعتنـائی  ر صورت اقامه بـا همـه شـرایط از روي بـی    فضیلت و اجر زیادي دارد و ترك آن د

جایز نیست و به شدت مذمت شده است، اگر چه وجوب آن در اصل تخییري است، با ایـن  
در این زمینـه صـاحب   .شودوصف در صورت وجود اعذاري ترك آن جایز بلکه واجب می

تتحمـل و نحوهـا   إن حصل ما یصلح لسقوط التکلیف من ضرر أو مشقۀ ال« فرماید: جواهر می
مما یندرج به تحت العسر و الحرج أو أهمیۀ واجب آخر مع التعارض و نحوها توجه السـقوط، و  

یعنی اگـر آنچـه موجـب سـقوط تکلیـف      ) ؛262ص، 11ج ، ق 1404نجفی ، » ( إال فال
اي کـه  فریضه جمعه شود مانند ضرر یا سختی و مانند آن که قابـل تحمـل نباشـد بـه گونـه     

ان عسـر و حـرج منـدرج شـود یـا در تعـارض بـا واجـب اهـم دیگـري باشـد            تحت عنـو 
شـود.  تعارض با جهاد و حفظ ثغور) در این صورت فریضه جمعه از مکلف ساقط میر(نظی

جهـی نـدارد. در فـرض مسـأله بـا      در غیر این صورت سـقوط فریضـه جمعـه از مکلـف و    
بـا وجـوب حفـظ نفـس     به طور جدي، تجمعات عمومی در تـزاحم بیماري واگیردارشیوع

ي بیمـار خود و دیگران و رعایت بهداشت عمومی است و به تشخیص ستاد ملی مبـارزه بـا   
اللـزوم تعطیـل و   و اعالم شوراي سیاستگذاري نماز جمعه، اقامه نمـاز جمعـه عنـد   واگیردار

عمـومی  در هر موردي که تزاحم بین مصلحت عمومی و مفسـده .اقامه آن جایز نخواهد بود
عمومی ارجح باشد، مصلحت عمومی بـراي جلـوگیري از مفسـده   و مالك مفسدهرخ دهد

شـود تـا از مفسـده    مصلحت اقامه نماز جمعه متوقف مـی بنابراین شود، عمومی متوقف می
.خطر جانی و گسترش بیماري واگیردار جلوگیري شود

اي از امام خمینی بـه بـرادرش آقـاي پسـندیده     نامهمی توان بهموضوع،خصوص ایندر
ایشان گفته بود:  ؛می باشدگویاي مشی ایشان در مواجهه با بیماري هااشاره کرد که 
هاي دکتر ترتیب اثر دهیـد. چـرا موجـب    دهم به حرفرا به خداي متعال قسم میماش

ال ضـرر، انسـان از   شوید؟ خداوند الزم نموده است که در مواقـع احتمـ  نگرانی همه می
گــر چــه تــرك حــج و صــوم و صــاله باشــد. چــه موجــب اســت اجتنــاب کنــد، اآن
)30، ص 20ج ، ش1389خمینی،(
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گیري. نتیجه5
هـاي حفظ سالمت خـود و مراقبـت از سـالمت دیگـران در برابـر بیمـاري      اسالمدین مبین 

روایـات  قـرار داده و  که خطر جانی و یا ضرر شدیدي داشته باشد، واجب شـرعی واگیردار
،دانـد که حفظ جان را در تزاحم با حفظ مال و مـوارد دیگـر مقـدم مـی    ي وجود دارد متعدد

دلیـل  عالوه بر این موارد کند . حکم به وجوب حفظ نفس مینیز ، عقل و فطرت و وجدان 
دفـع  وجـوب «و قاعـده » ارشادقاعده«؛ »الضررقاعده«قواعد فقهیه مانند: ي این مسألهعمده

هـر اقـدامی کـه جـان     می باشد ، اشاره به این مطلب دارد کـه  » الضرر المحتمل بحکم العقل
آور اسـت و  دهـد، حـرام اسـت و مسـئولیت    خود یا دیگري را در معرض آسیب قـرار مـی  

نمازهـاي جماعـت و   که جنبه عبادي دارند ماننـد  در تجمعات عمومی و ضمان شرعی دارد
احتمال عقالیـی انتشـار بیمـاري    چونو عزاداريهاي مذهبیو هیئت زیارات اماکن مقدسه

وجود دارد و امکان کنترل و تشخیص بیماران مسري یـا افـراد   جا در آنو واگیر دار ،مسري
بـراي سـالمتی و بهداشـت عمـومی     لـذا  در معرض آسیب از نظـر پزشـکی وجـود نـدارد     

ده و حفـظ جـان مقـدم    ایجـاد شـ  حضور در این اجتماعاتممنوعیت شرعیداشته و خطر
تا زمانی که ضرر عقالیی براي سالمتی و بهداشـت عمـومی وجـود دارد،   الزم است شده و

.دنتعطیل شواین اجتماعات

نامهکتاب
قرآن

ق ) ، کفایۀ األصول، چاپ اول، قم.1409آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین ( 
بـه وابسـته اسـالمی انتشـارات دفتـر العقـول، تحـف ق) ،1404علـی (  بـن حسنحرّانی،شعبهابن

قم، قم.علمیهحوزهمدرسینجامعه
جلـد، دار الفکـر للطباعـۀ و    15ق ) ، لسان العرب، 1414ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم ( 

النشر و التوزیع  دار صادر، چاپ  سوم، بیروت.
جلـد، مؤسسـه آل البیـت    2م اإلسـالم،  ق) ، دعـائ 1385ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمى مغربی (

علیهم السالم ، چاپ دوم، قم.
نـوردي، السـید حسـن)،    ق ) ،  القواعد الفقهیۀ (للبج1419بجنوردى،  حسن بن آقا بزرگ موسوى (

جلد، نشر الهادي، چاپ  اول، قم.7
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اسالمی، قم.تبلیغاتدفترالکلم، درروالحکم) ، غرر1366محمد ( عبدالواحدبنآمدي،تمیمی
السـالم،  جلد، مؤسسه آل البیت علـیهم 30، ق ) ،  وسائل الشیعۀ1409محمد بن حسن (حر عاملی،

چاپ اول، قم.
، قرب اإلسناد ، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علـیهم السـالم،   ق)1413اهللا بن جعفر (، عبد حمیرى

چاپ  اول، قم.
خ بغداد، دار الکتب العلمیۀ، بیروت.ق ) ، تاری1417خطیب بغدادي، احمد بن علی (

، الرسائل، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،  چاپ اول، تهران.ق)1410خمینی، روح اهللا (
ش) ، صحیفه امام ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران.1389خمینی، روح اهللا (

قلوب ، دار الکتب اإلسالمیۀ، تهران.ش) ، ارشاد ال1377دیلمی، حسن بن ابی الحسن (
ق ) ، الجامع الصغیر، دار الفکر، بیروت.1429سیوطی ، عبدالرحمن بن ابوبکر (

ش ) ، جامع األخبار، المطبعۀ الحیدریۀ، نجف.1363شعیري، محمد بن محمد ( 
اپ اول، جلد، عالم الکتـاب، چـ  10، المحیط فی اللغۀ، ق)1414صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد (

بیروت.
بـه وابسـته اسـالمی انتشـارات ش ) ، الخصال، دفتـر 1362صدوق قمى ، محمد بن على بن بابویه (

قم، قم.علمیهحوزهمدرسینجامعه
جلد، قـم ، کتابفروشـى داورى،   2ق ) ، علل الشرائع، 1386صدوق قمى، محمد بن على بن بابویه ( 

چاپ  اول.
، عیـون اخبـار الرضـا (ع)، دار الکتـب االسـالمیه،      ش)1380قمى، محمد بن على بن بابویه (صدوق

تهران.
جلـد، دفتـر انتشـارات    4ق ) ، من ال یحضره الفقیه، 1413صدوق قمى ، محمد بن على بن بابویه ( 

اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ  دوم، قم.
ق ) ، مکارم األخالق، الشریف الرضی، قم.1412طبرسی ، حسن بن فضل(

الرضا ( ع)، معراجی، تهران.ش ) ، طب1381الرضا( ع) (موسیعلی بن
دار الکتب اإلسالمیۀ، چهارم.جلد، تهران،8ق)، الکافی، 1407(جعفر محمد بن یعقوبکلینى، ابو

سـنن األقـوال واألفعـال، مؤسسـۀ     ، کنز العمال فی )ق1401(، عالء الدین علی بن حسام الدینمتقی
الرسالۀ، چاپ پنجم، ، بیروت.

، مؤسسـۀ الطبـع و النشـر ،    33ق) ،  بحار األنـوار، جلـد   1410مجلسى ، محمد باقر بن محمد تقى( 
چاپ اول، بیروت.



19)العبدالخانیساجده (هاي واگیردارنگرشی فقهی بر مقابله با بیماري

جلـد ، تهـران ، مرکـز نشـر     4ق) ، قواعد فقه (محقق دامـاد) ،  1406محقق داماد یزدي ، مصطفى ( 
چاپ دوازدهم، قم.علوم اسالمى،

الحیدریۀ، نجف.مکتبۀالنبی( ص)، ق ) ، طب1385محمد ( جعفربنمستغفري،
ق) ، مائـۀ قاعـدة فقهیـۀ، در یـک جلـد، قـم ، دفتـر انتشـارات         1421مصطفوى، سید محمد کاظم (

اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، قم.
مفید، قم.شیخاالمالی، کنگرهق ) ، 1413ان ( بن نعممحمدمحمدبنمفید،

جلد، دار إحیاء التـراث  43ق ) ، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، 1404نجفى، محمد حسن (
العربی، چاپ  هفتم، بیروت.

ق) ، عوائد األیام فی بیان قواعد األحکام، در یـک جلـد،   1417نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى ( 
دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم،  قم.انتشارات 
العـروس مـن جـواهر القـاموس،     ، تـاج  ق)1414حنفى، محمـد مرتضـى حسـینى (   واسطى زبیدى

، دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، چاپ  اول، بیروت.جلد20


