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תקציר
מאמר זה בודק את היחס למחלת האיידס בקרב פוסקי הלכה ואתיקני/חוקרי מוסלמי בני זמננו .הפתוות
והדעות שלה מתבטאות לעתי קרובות בניגודי ,והדבר נובע כנראה מהבעייתיות של מחלה זו וממורכבותה בכל
מה שנוגע לחברה המוסלמית .יש לציי ג שה יונקות במידה רבה מ המקורות הראשוניי – הקורא והחדית' –
וג מעקרונות הלכתיי אשר חרטו על דגל את צנעת הפרט מחד גיסא ואת שלמות החברה וטובת הכלל מאיד
גיסא.
מילות מפתח :מחלת האיידס; איסלא; פתווה; חדית'; שלמות החברה; אינטרס הקולקטיב; אינטרס הפרט;
סודיות רפואית; יחסי מי חומשפחתיי; עונש.

מבוא
לאחרונה התפרסמה באינטרנט דעה ממצרי על אודות מחלת האיידס ,אשר טוענת שמי שמת ממחלת האיידס
נחשב שהיד )מ מאת בסבב מרצ' אלאיידז פהו שהיד( .דעה זו עוררה הדי רבי בעול המוסלמי ,שהרי היא
נחשבת שונה בעמדתה באופ מהותי מ הפתוות האחרות שהכרנו עד כה .על כ אנסה במאמר זה להתייחס לדעה זו
מזוויות שונות בתו כדי בדיקת מהות אפיונה ,מורכבותה ובעייתיותה בהשוואה לפתוות ודעות אחרות שהתפרסמו
על מחלת האיידס .תחילה יש לציי שמחלת האיידס אינה מטרידה רק את החברה המוסלמית אלא ג חברות
אחרות אשר דואגות לשלמות ,וזאת בעיקר משו שמחלה זו ,למרות התפרצותה כבר לפני שלושי שנה בקירוב,
היא עדיי חשוכת מרפא1.
אפשר למשל להבחי בשינוי עמדה בנוגע לשמירה על הסודיות הרפואית בהלכה היהודית ובמדינות מערביות שונות
שלמרות חשיבותה של שמירת הסודיות 2ולמרות עקרו כיבוד האוטונומיה של הפרט החולה ,אשר מקורה בכיבוד
זכות האד לפרטיות ,נוטות אלה לדחות במצב הזה את הסודיות הרפואית משו שקיימת סכנה לבריאות הציבור
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סטודנט לתואר שלישי בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תלאביב.
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי המיוחדות לד"ר קמילה אדנג על ההדרכה וההנחיה שעזרו לי מאוד בכתיבת מאמר
זה והעשירו אותו רבות.
מחמד עלי אלבאר "בעצ' אלמשאקל אלאכלאקיה ואלאג'תמאעיה אלנאתג'ה ע מרצ' אלאיידז" )נקצ אלמנאעה
אלמכתסבה( מג'לת מג'מע אלפקה אלאסלאמי ,מס'  ,8כר  ,3ג'דה  ,1994עמ'  ;231ס' אלת'בתי "מחלת האיידס )נקצ
אלמנאעה אלמכתסבת( – אחכאמה ועלאקת אלמרי' אלאסריה ואלאג'תמאעיה" מג'לת מג'מע אלפקה אלאסלאמי מס'
 ,8כר  ,3ג'דה  1994עמ'  ;245ב עמי סלע "על האתיקה או איהאתיקה שבעסקת אנשי רפואה ,הנגועי בנגיפי
מסוכני ,בתחו הכירורגי" רפואה ומשפט ) 128 36יוני .(2007
חשיבות זו מצאה ביטוי בהלכה היהודית ,במשנה ובשולח ערו )אברה שטינברג ,ער סודיות רפואית ,אנציקלופדיה
הלכתית רפואית כר רביעי ) 614613מכו שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה ליד המרכז הרפואי שערי צדק;(1994 ,
שטינברג "סודיות רפואית" ספר אסיא כר שלישי ) 326מכו שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה ;(1983 ,שילה רפאל
"סודיות רפואית – היבטי הלכתיי" ספר אסיא כר שלישי  ,(1983) 332וג באמנות הרפואיות ,כגו ,אמנת ג'נבה
) ,(1948בשבועות הרופאי היהודיי ,בקוד הבילאומי לאתיקה סיעודית ) .(1965נוס על כ בחוקי של מדינות שונות,
כגו החוק האנגלי ,החוק האמריקני ,הצרפתי ועוד )ראו :אמנו כרמי הרופא ,החולה והחוק  ;(1977) 128חוקיסוד :כבוד
האד וחירותו ,1992 ,סעי  ;7חוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996סעי  ;19אליהו הרנו דיני הראיות ;(1997) 106105
א' ויצטו ,י' מרגולי ,ע' לוי וש' קרו "אתיקה רפואית :סודיות רפואית ,חיסיו רפואי ושמירת הפרטיות" הרפואה 543
) ;(1994אב אדריס כתמא אלסר ואפשאא'ה פי אלשריעה אלאסלאמיה ) 18דאר אלנפאא'ס ;(1997 ,דוד מרגלית דר
ישראל ברפואה G. Weisz, The Origins of Medical Ethics in France: the International Congress of ;(1970) 531 ,512
).Morale Me’dicale of 1955, SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVES ON MEDICAL ETHICS 151 (1991
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ולפגיעה בטובת הכלל 3.הדבר בולט יותר כאשר מדובר בחברה כמו החברה המוסלמית ,אשר טבעה של מחלה זו
מתנגש ע ערכיה ופוגע בשלמותה .חברה כזאת משתמשת בכל הכלי והאמצעי העומדי לרשותה כדי לעמוד
מול האיו הזה ולנסות למנוע את הפגיעה בה 4.מחלת האיידס היא אחת מסכנות אלה ,והדבר נובע מעצ היותה
מידבקת ,ויותר מכ מהדרכי שבה היא עוברת מאד אחד לאחר ,ומדובר בשתי הדרכי העיקריות :קיו יחסי
מי בי זכר לנקבה מחו למסגרת הנישואי או בי בני זוג מאותו מי.
אחת מהנחות היסוד של מאמר זה היא כי פוסקי הלכה )מופתי( וחוקרי מודרניי מודעי לבעייתיות שכרוכה
במחלת האיידס ולסכנות העלולות לעמוד בפני החברה המוסלמית בגללה ,בייחוד בגלל דר העברתה של המחלה,
שהיא כאמור מ הדברי שהחברה המוסלמית אינה מוכנה לקבל על א הודאתה בה .אפשר להבחי בפלורליז
שמגיע לפעמי עד כדי קיצוניות בי הדעות השונות של המופתי ,החוקרי והאתיקני המוסלמי ממדינות
מוסלמיות שונות ,המנסי להגיע לפתרו סביר שיסלול את התגברותה של החברה המוסלמית על המכשול הזה.
נוס על כ אפשר להבחי בהעדפת של אלה את האינטרס הקולקטיבי על פני האינטרס הפרטי של החולה .העדפה
זו מתבססת על שני עקרונות הלכתיי :האחד ,א מתנגשי שני נזקי שאינ הולמי את ערכי ההלכה
המוסלמית ,צרי להתחשב בחמור שבה ולבצע את החמור פחות" :אד'א תעארצ'ת מפסדתא רועי אעט'מהא
בארתכאב אח'פהא" 5,והשני" :יש לשאת בנזק לפרט כדי למנוע את הנזק לחברה" – "יתחמל אלצ'רר אלחאצ לדפע
אלצ'רר אלעא" 6.אנחנו רואי כא למעשה הרשאה חדמשמעית לרופא להעדי את אינטרס החברה על פני רצו
החולה ,שהרי הפרת סודיות החולה חמורה פחות מהפגיעה בקולקטיב המוסלמי .במילי אחרות ,ער הפרטיות של
החולה נסוג מפני אינטרס השמירה על שלמותה ובריאותה של החברה/הכלל .יש לציי שההלכה האסלאמית
התאפיינה בפלורליז משלבי התפתחותו הראשוני במאה ה 7לסה"נ ועד לימינו אלה .הוא נובע מצד אחד
מהתפיסות השונות שאימצו המלומדי בנוגע לכתבי הקודש ,ומצד אחר מהבדלי ניכרי במנהגי המקומיי
באזורי השוני של האימפריה האסלאמית.
במאמר זה אני מתמקד בתפיסות הסוניות למיניה .יש לציי ג שהבדלי קיימי בסוגיות דתיות שונות בי חכמי
הלכה מאסכולות שונות ,ואפילו בי חכמי הלכה בתו האסכולה עצמה .הדבר נכו ג לתקופה המודרנית ,ובולט
בייחוד בדיו על אודות מחלת האיידס הנדונה במאמר זה ,א כי כיו מקובל לאמ ג עמדות של אסכולות
הלכתיות שונות כמו שנראה בהמש.

מחלת האיידס בראייה אסלאמית
מחלת האיידס אינה מוזכרת במקורות האסלאמיי הקדושי )הקורא ומסורת הנביא( וג לא בחיבורי
ההלכתיי שכתבו מלומדי מהאסכולות השונות בגלל היותה מחלה מודרנית שפרצה רק בתחילת שנות השמוני
של המאה העשרי .ע זאת אפשר להבחי באנלוגיה 7שעושי המופתי המוסלמי של ימינו בהסתמכ על
המסורות השונות של הנביא מוחמד ,דבר אשר אינו חדש ואינו אופייני רק לה ,שכ אנו מוצאי אותו אצל חכ
ההלכה החנבלי הנודע אב תימיה )מת  (1328/728ואחרי ,ובלט במיוחד בסוגיית החשיש והמשקאות
האלכוהוליי ,שבה השוו אלה את החשיש לאלכוהול ואסרו את השימוש בחשיש בהסתמכ על האיסור הקוראני
לשתיית האלכוהול ,והדבר מצא ביטוי בכמה פסוקי ופרקי.
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) ;R. GILLON, PRINCIPLES OF HEALTH CARE ETHICS 471-478 (1994שטיינברג ,ער סודיות רפואית ,אנציקלופדיה הלכתית
רפואית כר רביעי  .(1994) 619618ג בישראל נכללת מחלת האיידס ברשימת המחלות המידבקות שחלה בעניינ חובת
דיווח לרופא הממשלתי של המחוז )ראה :סעיפי  11ו 12לפקודת בריאות הע.(1940 ,
ראה :ח' מנצור הסודיות הרפואית באסלא – היבטי תיאורטיי ומעשיי .(2005) 8079
ג' א' אלסיוטי אלאשבאה ואלנט'אא'ר פי קואעד פרוע פקה אלשריעה ) 87עיסא אלבאבי אלחלבי.(1964 ,
ז' אב נג'י אלאשבאה ואלנצ'אא'ר ) 87דאר אלפכר.(1983 ,
האנלוגיה נחשבת לדרגה הרביעית ביסודות הפקה האסלאמי :הראשו הוא הקורא ,השני הוא החדית' – סיפור על
אודות הנביא ומעשיו ,והשלישי הוא האג'מאע.
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איידס – תסמונת הכשל החיסוני הנרכש
מחשבה רבה הושקעה בחקר מחלת האיידס ,מקורה ,סיבותיה ,התפשטותה ודרכי ריפויה – זאת עשו מחברי
מוסלמי וג לא מוסלמי .החוקר עלי צאלח אלביראוי מייחס את מקורה לאפריקה 8.לפי אחמד כנעא )רופא
כללי סורי; נולד בשנת  (1948מקורה בארצות הברית 9.לעומת טוע אלח'טיב אלעדנאני כי האיידס הוא מחלה
ישנה שנקראה בשמות שוני ,ושגילויו הראשו היה בקהילתו של לוט ,אחר כ אצל הפרעוני ,ואז אצל החיילי
של נפוליו בכיבושו את מצרי .עוד מציי אלעדנאני את גילוי של המוסלמי הראשוני את האיידס ,שכונה
בפיה אפעא אלזנא )נחש הניאו( 10.אלעדנאני גורס ג שההידבקות באיידס בתו שטחי המפר הערבי היא דר
תרומות ד המגיעות מחו למפר 11.מחלת האיידס היא מחלה מידבקת המתפשטת ,לדעת עבד עלי אלג'פא
)ראש החוג לגאוגרפיה באוניברסיטת אלכופה ,עירק( ,בעיקר עקב קיו יחסי מי בי פרטי ,ה בי גברי לנשי
וה בי בני אותו המי ,וממגע ע ד מזוה בנגי ,כפי שעלול לקרות בהזרקת סמי במזרקי משותפי 12.יש ג
מי שמייחס משקל כבד לדר הידבקות בהזרקת סמי ,למשל החוקר מחמד חסי אלעמרי ,עבד אלהאדי מצבאח
אלמהדי )ד"ר במיקרוביולוגיה בארצות הברית( וצברי אלסעדאוי מבארכ )מרצה בכליית אלשריעה ,החוג לפקה
באוניברסיטת האמא מחמד ב סעוד אלאסלאמיה בסעודיה( ,שא מוסי שדבר זה בולט אצל
ההומוסקסואלי13.
על סמ הנאמר אפשר להגיד שהדרכי שגורמות להדבקה במחלת האיידס ה כדלקמ:
 .1קיו יחסי מי בי גברי לנשי או בי זוג בני אותו המי.
 .2מגע ע ד מזוה בנגי ,כפי שעלול לקרות בהזרקת סמי במזרקי משותפי.
 .3העברה מא לעובר במהל ההיריו והלידה.
 .4תרומות ד.
למחלה זו כמה תסמיני .החוקר מצטפא עבד אלרא'או אבו לסא )יוע למדעי המעבדות הרפואיות בלונדו( מונה
כמה מה ,כגו חשיפת הגו למחלות זיהומיות שונות הנגרמות מחיידקי ,פטריות ,נגיפי וטפילי שוני ,וג
סבל ממחלות עצבי ופגיעה במוח .הוא וסעד ב מסעד אלת'בתי )מרצה בפקולטת השריעה – ג'אמעת א אלקרא
– מכה( טועני שהגו מת בסופו של דבר ממחלות אלה 14.עבד עלי אלג'פא מונה נוס על אלה תסמיני אחרי
כגו ירידה במשקל ,עייפות והזעה לילית ,שלשול ופגיעה בבט15.
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ע' צ' אלביראוי אלאיידז – אלובאא' אלקאתל ) 28וכאלת אבי ערפה ללצחאפה ואלנשר.(1986 ,
א'.כנעא אלמוסועה אלטביה אלפקהיה ) 832דאר אלנפאא'ס.(2000 ,
ראה :אלח'טיב אלעדנאני אלזנא ואלשד'וד' פי אלתארי אלערבי ) 163162מא'ססת אלא'נתשאר אלערבי.(1999 ,
ש ,בעמ'  .165העיסוק במחלת האיידס והמחקר על אודותיה אינ ייחודיי למחברי המוסלמי ,ראה למשל :חיי
גריכטר ,שמניח שהיא נפוצה במדינות רבות באפריקה )ח' גריכטר איידס – תסמונת הכשל החיסוני הנרכש בעול
ובישראל  ;((1986) 28פול הרדינג דגלס אשר טוע כי המחלה החלה בשנות השמוני בארצות הברית ,אירופה המערבית
ואפריקה )פ' ה' דגלס איידס – לדעת ולהיזהר הקדמה ) ;(1987המזרחנית האיטלקייה ארסיליה פרנצ'יסקה מציינת
שהתרבות והאתיקה האסלאמיות ייחסו את מחלת האיידס להומוסקסואלי האירופי והאמריקני מאז  .1985היא
א מוסיפה שההתנגדות של ערכי הדת האסלאמית להתנהגות מינית פעילה בחברה הובלטה רק בE. Francesca, 1990
) ;Aids in Contemporary Islamic Ethical Literature, 21/2 381 MEDICINE AND LAW (2002עמי סלע )מנהל המכו לכימיה
פתולוגית במרכז הרפואי שיבא ,תל השומר( מציי את העובדה שהגור למחלת הכשל החיסוני החרי ) (AIDSהוא נגי
) HIVע' סלע על האתיקה או איהאתיקה שבעסקת אנשי רפואה ,הנגועי בנגיפי מסוכני ,בתחו הכירורגי ,עמ'
.(128 127
ע' ע' אלג'פא ג'ע'ראפיה אלאידז פי אלעאל ) 73דאר אלפכר .(1999 ,ראה ג :ש' מעי" ,אפידמיולוגיה של איידס
בעול ובישראל" איידס ) 108קבוצת אורורה ;(2003 ,פ' דגלס ,איידס – לדעת ולהיזהר .1915
מ' ח' אלעמרי אלאידז – מקברת אלג'נס אלחרא ) 44דאר אב רשד ללנשר ואלתוזיע ;(1988 ,עבד אלהאדי מצבאח
אלמהדי אלאידז – בי אלרעב ואלאהתמא ואלחקיקה ) 22מטאבע אלשרוק ;(1989 ,צ.א .מבארכ נקצ אלמנאעה
אלמכתסבה ) 130129מכתבת אלת'קאפת אלדינית.(2007 ,
מ' אבו לסא "נקצ אלמנאעה אלמכתסבה )אלאיידס( – אלאחכא אלמתעלקת באלמרצ'א ואלמצאבי" מג'לת מג'מע
אלפקה אלאסלאמי .מס'  ,8כר  ,1994 ,3עמ'  `215אילנה שמידטהופפלד פרקי נבחרי בתורת החיסו )אימונולוגיה(
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החברה המוסלמית היא חברה שמרנית ,המדגישה את ערכי הדת על פי הקורא והחדית' .ערכי אלה אסרו קיו
יחסי מי מחו למסגרת הנישואי – ניאו )זנא( – כי הניאו נכלל בתו החטאי הגדולי )כבאא'ר( 16,ובעבר נהגו
להעניש את הנואפי ביד קשה מאוד :סקילה למוות את הנואפי הנשואי ומלקות ,עד למאה ,לאלה שאינ
נשואי – לכל אחד מהשותפי לעברה 17.את העונשי האלה קיבלו בעול הזה ,אול בעול הבא יכפיל האל את
העונש וישאיר את הנוא בגיהינו לנצח אלא א יתחרט ויעשה מעשי טובי ,ואז אלוהי ימיר את החטאי
שלו במעשיו הטובי 18.מצד אחד הנוא דינו כניסה לגיהינו ,וזה מסמל את החטא הגדול הזה ואת העונש הכרו
בו ,ומצד אחר האל משאיר לו פתח לחרטה ,ועל זה אדבר בהמש .ערכי הדת האסלאמית חייבו עונש קשה ג
לזכרי המקיימי יחסי מי ע בני מינ )בערבית לואט( בהיות הלואט צורה מצורות הניאו )זנא( 19.בקורא
בסורה " :26מה לכ כי תבואו אל האנשי הזכרי ותיטשו את נשותיכ אשר ברא אלוהי למענכ? אכ קהל
פרוצי את" 20.וג" :ג לוט :הוא אמר לבני עמו ,איכה תעזו לעשות תועבה אשר לא עשה כמוה איש מבני שוכני
העולמי לפניכ .את באי אל הזכרי בתאווה ולא אל הנשי ,ואת קהל מתבוללי" 21.בשתי סורות אלה
מסביר לוט לאומתו שיחסי מי טבעיי צריכי להתקיי בי זכר לנקבה ולא בי בני אותו מי ,ומי שעושה זאת
נחשב לחוטא גדול והוא יבוא על עונשו .ג החדית' התייחס ללואט כאל מעשה שלילי וציי את העונש שעלול לספוג
מבצעו מהאל" :לע אללה מ עמל עמל קו לוט" שלוש פעמי 22.זאת אומרת ,אלוהי יקלל מי שעשה את מעשה
הקהילה של לוט .בחדית' זה מתואר העונש שיספוג מי שמחקה את מעשי אומת לוט ככעסו של האל עליו.
כנאמר לעיל ,בעת האחרונה התפרסמה באינטרנט דעה ממצרי על מחלת האיידס שלפיה מי שמת ממחלת האיידס
נחשב חלל "שהיד" .דעה זו אפשר למצוא אצל השיח' אחמד אבו יוס  ,בכיר במשרד הווק במצרי ,שמסביר כי
פסיקתו מתבססת על החדית' שקבע כי "מי שמת ממחלה בבטנו נחשב לשהיד" .הוא א מציי בדבריו ש90%
מהחולי באיידס מתחרטי בפני אללה חרטה אמתית ,אמינה וכנה )צאדקה( בערוב ימיה23.
השהיד )מרטיר( נחשב בעיני הדת האסלאמית לאד בעל דרגה גבוהה מאוד ,ושכרו בעול הבא מובטח 24.מחמוד
שלתות )לשעבר ראש אלאזהר( א מצטט בהקשר זה את הפסוק מספר  157מסורת  – 3בית עמר" 25:א תהרגו
במלחמה למע אלוהי ,או תמותו ,המחילה והרחמי מע אלוהי טובי מכל אשר יאגרו ה בי א תמותו ובי
א תהרגו ,סופכ להיאס אל אלוהי"26.
_____________________________________

 ;(1996) 152ס' אלת'בתי מחלת האיידס )נקצאלמנאעה אלמכתסבה( – אחכאמה ועלאקת אלמרי' אלאסריה
ואלאג'תמאעיה .(1994) 253
ע'ע'אלג'פא ,ג'ע'ראפיה ,בעמ'  ;84א' אנגל הלקסיקו הרפואי השל .(2001) 39
מ' אלד'הבי אלכבאא'ר ) 48דאר אלפיחאא'.(1999 ,
סורה .2 :24
סורה .70 68 :25

15
16
17
18
Camilla Adang, Ibn Hazm on Homosexuality. A Case-Study of Zahiri legal methodology, AL -QANTARA 24 8 (2003). See 19
20
21
22
23

24
25
26

).also: Rowson, Homosexuality in Islamic Law, 12 ENCYCLOPAEDIA IRANICA 422 (2004
סורה  ;156 155 :26תרג :אורי רובי.
סורה  ;81 80 :7תרג :אורי רובי.
א' אלנסאא'י כתאב אלסנ אלכברא ) 485מא'ססת אלרסאלה.(2001 ,
)"מצרי" :מי שמת מאיידס הוא שהיד" .(2007 ,ראה ג ע' עבד אלגואד ,ומ' ע'ריב "אלאוקא :מרצ'א אלאיידס
'שהדאא'' ו  90%מהסובלי חוזרי בתשובה"http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=85097 ,
) .(3/12/2007לצד פתווה זו הרשיע לא מזמ בית משפט במצרי ארבעה גברי נושאי נגי האיידס מתו החמישה
שהורשעו באשמת התנהגות הומוסקסואלית ,וגזר עליה שלוש שנות מאסר ,שלאחריה יהיו בפיקוח משטרתי במש
שלוש שני נוספות )חמישה גברי ש"הורשעו" בהומוסקסואליות נשלחו לכלא המצרי.((10/4/2008) http://haaretz.co.il ,
מצד אחד גופי מצריי מחשיבי את הסובל מאיידס לשהיד ,ומצד אחר ,שופטי אותו למאסר .ניגוד זה מסמל יותר
מכול את הבעייתיות והמורכבות של מחלה זו ,שמתבטאות באופ ההתנהלות והיחס לגביה.
א' קולברג "דמות הנביא מוחמד כשהיד" עיוני באסלא הקדו  ,(2005) 45ראה ג מ' שלתות מ תוג'יהאת
אלאסלא ) 320318דאר אלשרוק.(1969 ,
מ' שלתות ,מ תוג'יהאת אלאסלא ,עמ' .320318
א' רובי הקורא .(2005) 60
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שהיד הוא מי שמת בקרב מול אויבי הדת 27.מחמד רואס קלעה ג'י )מרצה להלכה האסלאמית בכווית( א מציי
שעל המוות במלחמה נגד הכופרי להיות מותנה באח'לאצ )נאמנות( של הנייה 28כלפי האל 29.בהקשר זה טוע עבד
אלרחמ אלג'זירי שהנייה היא רצונו של הלב לעבוד את האלוהי ולהתקרב אליו ,וא האד מכוו בתפילתו את
לבו לא לאל אלא לדבר אחר )דברי חומריי( וההתכוונות לאל מתבטאת בלשונו בלבד ,אי התפילה נחשבת30.
 Paul R. Powersקושר בי הנייה לאח'לאצ וא משווה ביניה .אשר לאח'לאצ ,הוא מתנה אותו בהתכוונות לעבודת
האל .בכ הוא מסתמ על הפסוק הקוראני סורת אלביינה31.(5) ,
בעניי זה אפשר לציי ג את המסורת שהזכיר עמר ב אלח'טאב ) (23/644בש הנביא ,אשר אומרת :המקור של
המעשי הוא הכוונות ,ולכל אד יש כוונה משלו .מי שמכוו את עצמו לאל ולשליחו ,מקבל את רצונו ,כולל
הדברי החומריי והנישואי 32.הנייה נחשבת גור עיקרי בעשיית האד את מעשיו ,והיא המנוע אשר דוח
אותו לעשות כל מעשה שהוא33.
כפי שצוי לעיל ,אפשר להידבק במחלות האיידס בדרכי שונות :יחסי מי ,שימוש במזרקי משותפי ,העברה
מהא לעובר במהל ההיריו והלידה ,תרומות ד .נשאלת השאלה :הא אבו יוס מוכ לקרוא שהיד לכל אחד
מבני הקבוצות האלה? לאיזו קבוצה משיי אבו יוס את החולה שמת מאיידס והיה ל שהיד?
אבו יוס איננו מפרט בנקודה זו ואיננו מצביע על קבוצה זו או אחרת ,אול על סמ דבריו – ש 90%מהחולי
באיידס מתחרטי בפני אללה חרטה אמתית וכנה בערוב ימיה – אפשר להניח כמה הנחות:
א .אבו יוס כנראה מכיר בעובדה שהסובלי מאיידס חוטאי בקיו יחסי מי אסורי ,כי מטבע הדברי א
התחרטו אות הוא שחטאו .החרטה על החטא – ה גדול וה קט – מתקבלת א כי ההודאה בחטא גדול מצריכה
חזרה בתשובה מיוחדת כדי לכפר עליו .א כאמור ג חטא גדול ,כמו הניאו ,נמחל על ידי האל א התחרט החוטא
על מעשיו חרטה אמתית וכנה ומכוונת לאל ,כי הנייה היא אלמנט עיקרי בביצוע המעשי של האד ,וא הוא
מכוו את הנייה לאל ,המעשה שלו נחשב .האפשרות הזאת היא הסבירה ביותר על פי ההסבר שלו בהמש לדעה.
ב .א הסובלי מאיידס נדבקו בגלל מגע ע ד מזוה בנגי ,ה נפלו קרב ,ולכ ה אינ נחשבי אשמי,
ויכול להיות שבגלל זה ה נחשבי שהידי לפי דעתו של אבו יוס.
_____________________________________
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30

31

וזארת אלואקא ואלשאא'ו אלאסלאמיה ,אלמוסועה אלפקהיה ,חלק  ;26וזארת אלואקא ואלשאא'ו אלאסלאמיה
כוית  ,1983עמ'  ;272א' קולברג" ,דמות הנביא מוחמד כשהיד" ,עמ'  ;45מ'ר' קלעה ג'י ,אלמוסועה אלפקהיה אלמיסרה,
בירות  ,2000עמ' .1189
הנייה )ا( היא כוונתו של האד לעשות מעשה מסוי ,וג הצד שהאד מתכוו ללכת אליו .ו " ا" :ביקשת
לעשותו שוב ) ראה :א' מנט'ור ,לסא אלערב ,חלק  ,14דאר אלצאדר ,1994 ,עמ'  ,343 342ראה ג :א .אלג'והרי,
אלצחאח פי אללע'ה ואלעלו ,חלק  ,2דאר אלחצ'ארה אלערביה ,1974 ,עמ'  .(623אלביצ'אוי )מת (685 /1286גורס
שהלכתית הכוונה היא פנייה לאל וביצוע פקודותיו )ש ,ש( .ולפי קלעה ג' ,היא הרצו של הלב לבצע מעשה מסוי.
והיות שהלב הוא מקור הנייה ,התפילה איננה א היא מתבצעת באמצעות הדיבור בלבד) .קלעה ג'י ,אלמוסועה
אלפק'היה אלמיסרה ,עמ' .(1916
מ' ר' קלעה ג'י ,אלמוסועה אלפקהיה אלמיסרה ,עמ' .1189
ע' א אלג'זירי כתאב אלפקהה עלא אלמד'אהב אלארבעה ) 173דאר אלמנאר ;(2001 ,מ' ס' אלאשקר פקה אלעמל
ללאכרת וג'זאא אלאעמאל ומואזינהא ) 73דאר אלנפאא'ס ;(2002 ,מ' מ' אלשעראוי אחכא אלציא ) 55מכתבת
אלתראת' אלאסלאמי ;(1999 ,ח' עפאנה יסא'לונכ ) 8483מכתבת דנדיס ;(2000 ,צ' אל פוזא אלמלכ אלפקהי 6665
)דאר אלמנאר.P.R. POWERS, INTENT IN ISLAMIC LAW. MOTIVE AND MEANING IN MEDIEVAL SUNNI FIQH 74 (2006) ;(2004 ,
 ;POWERS, INTENT IN ISLAMIC LAW. pp. 83-84א .אלכאסאני ,בדאא'ע אלצנאא'ע פי תרתיב אלשראא'ע ,זכריא עלי יוס,
כר  ,1960 ,2עמ'  ,528י' אלקרצ'אוי ,אלנייה ואלכלאס ,דאר אלפרקא ללנשר ואלתוזיע ,1996 ,ראה גA. J. :
).Wensinck, Niyya, ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, NEW EDITION VIII. Leiden 67-66 (1995

" 32אלאעמאל באלניה ולכל אמרא מא נוא ,פמ כאנת הג'רתה אלא אללה ורסולה ,פהג'רתה אלא אללה ורסולה ,ומ כאנת
הג'רתה לדניא יציבהא ,או אמראה יתזוג'הא ,פהג'רתה אלא מא האג'ר אליה " )אלבח'ארי ,צחיח אלבכארי ,קהיר ,1314
עמ'  .(26ובגרסה אחרת שלו" ,אנמא אלאעמאל באלניאת ואנמא לכל אמרא מא נוא ,פמ כאנת הג'רתה אלא אללה
ורסולה ,פהג'רתה אלא אללה ורסולה ,ומ כאנת הג'רתה לדניא יציבהא ,או אמראה יתזוג'הא ,פהג'רתה אלא מא האג'ר
אליה" )א .אלבח'ארי ,צחיח אבי עבדאללה ב אסמאעיל ב אבראהי אב אלמע'ירה ב ברדזיה אלבח'ארי ,כפר
אלזע'ארי חלק  ,1932 ,1עמ' .(3

.POWERS, INTENT IN ISLAMIC LAW, p. 1 33
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ג .יכול להיות שאבו יוס פוסק פסיקה זו בגלל אחוזי התמותה ואחוזי התפוצה הגדולי של מחלת האיידס בעול
הערבי )האזור השני באחוזי התפוצה לפי מה שכתוב בהמש לדעה(.
בבחינת ההגדרות השונות של קולברג ואחרי את המרטיריות ,שנמנו לעיל ,אי מוצאי את ההגדרה שעליה
מסתמ אבו יוס .א א נבח את החדית' שעליו מסתמ האחרו – ושזה נוסחו המלא" :השהאדה )המרטיריות(,
נוס על נפילה בעת שירות האל היא שבע :הסבל מהמגפה השחורה ,הטביעה ,דלקת הצדר ) ذات ا َ ْ )מחלה
קשה שמתבטאת בפגיעה באחד מצדי הבט( שהיד הסבל מהבט ,השרפה באש ,מוות תחת הריסות ומות האישה
במהל ההיריו– 34אפשר לרדת לסו דעתו ,שהרי לפי חדית' זה מי שנפגע בבטנו ומת הוא שהיד .מחלת האיידס
כמו שראינו קוד לכ ,מאופיינת בפגיעה בבט )המעיי( .אבו יוס – בדעתו זו – כנראה מדלג על דרכי ההידבקות,
ומציי את השורה התחתונה שאומרת שהסובל ממחלת האיידס נפגע בבטנו )מבטו – צורת סביל )פסיבי( בדקדוק
הערבי ,כלומר אד שנפגע בבטנו ]ולא פגע[( .אמנ המוות הנעלה ביותר הוא המוות במלחמה נגד הכופרי ,א
קיימי ג סוגי מוות אחרי אשר נכנסי בקטגוריה של שהיד ואחד מה הוא המוות מפגיעה בבט ,ועליו מסתמ
אבו יוס .בעניי זה יש להתייחס ג לסוגיית החרטה )אלתובה( ط שנודעת לה משמעות רבה בהקשר זה .מחמוד
שלתות מונה שלושה סוגי חרטה /חזרה בתשובה35:
 .1חזרה מהירה בתשובה אחרי ביצוע החטא – חרטה זו מתקבלת על ידי האל .שלתות מסתמ בעניי זה על פסוק
 ,17מסורה ) 4הנשי( .אורי רובי מתרג פסוק זה" :רק העושי רעה בשוגג והחוזרי בתשובה לאלתר ראויי כי
ישוב אלוהי מכעסו עליה .אלוהי יודע וחכ"36.
 .2חזרה בתשובה רק ברגע המוות – חזרה זו איננה מתקבלת על ידי אלוהי .שלתות מסתמ בעניי זה על פסוק
 ,18מסורה ) 4הנשי( .רובי מתרג" :ואילו העושי רעה אשר רק בבוא המוות אל אחד מה ,יגיד ,עתה חוזר אני
בתשובה ,והמתי בעוד כופרי ,אינ ראויי כי אלוהי ישוב מכעסו עליה ,לאלה הכינונו עונש כבד"37.
 .3חזרה בתשובה אחרי ביצוע החטא לפני בוא המוות וכאשר עדיי יש לאד היכולת לבצע אותו חטא ,כולל חטא
הניאו .שלתות טוע שחרטה מסוג זה מתקבלת קרוב לוודאי על ידי אלוהי.
בהסתמ על מה שנאמר לעיל אפשר להניח שאבו יוס היה ער בדעה שלו לדברי אלה ,ושיי את הסובל ממחלת
האיידס לסוג השלישי .יש לציי ג את מסורת הנביא" :האיש עושה במש חייו את המעשי שאמורי להכניסו
לג עד ,א מסיי את מעשיו במעשה שעלול להכניס אותו לגיהינו ,ולהפ :האד עושה רוב ימי חייו מעשי
שעלולי להכניס אותו לגיהינו ומסיי אות במעשה שעשוי להכניס אותו לג עד" )אנה אלרג'ל ליעמל אלזמ
אלטויל בעמל אהל אלג'נה ת'מה יח'ת להו בעמל אהל אלנאר ,ואנה אלרג'ל ליעמ אלזמ אלטויל בעמל אהל
אלנאר ת'מה יח'ת להו בעמל אהל אלג'נה( 38.נראה שאבו יוס יונק ממסורת זו ,וכ הסובל ממחלת האיידס ביצע
חטאי שעלולי להכניס אותו לגיהינו ,ובה יחסי מי אסורי ,א התחרט לפני רגע המוות שלו חרטה אמתית
שמופנית לאל ,ועל כ ,לפי אבו יוס ,הוא נחשב שהיד שייכנס לג עד .מסקנה :התוצאה זהה – שניה )הנזכר
במסורת הנביא והסובל ממחלת האיידס( נכנסי לג עד.
דעה מעניינת אחרת אנו מוצאי אצל תופיק אלואעי )מרצה בפקולטה להלכה וללימודי האסלא באוניברסיטת
אלכווית( .הוא מצדו נוטה להמעיט בסבירות הדעה שההידבקות מתרחשת דר קיו יחסי מי ,ומניח שהיא קורית
באמצעות העברת ד מאד חולה לבריא .הוא א מבקש ממי שיודע על אד חולה איידס להסתיר זאת ,מחשש
שהאחרו יואש בניאו ללא ראיות מספיקות .וא א הדברי נכוני ,ראוי להסתיר את המעשה ,כי הגילוי נכנס
בגדר אלע'יבה – דיבור על אד שלא בנוכחותו 39.בעניי זה הוא מסתמ על החדית'" :א זה מתיאורי אותו אד,
_____________________________________
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ראה :אבו דאוד סנ אבי דאוד חלק ) 483482 ,3דאר אלחדית'.(1969 ,
ראה :מ' שלתות ,מ תוג'יהאת אלאסלא ,עמ' .320318
ראה :א' רובי ,הקורא ,עמ' .69 68
ראה :ש.
מוסל צחיח מוסל) 2042דאר אלכתב אלעלמיה.(2001 ,
ת' אלואעי "חכ אפשאא' אלסר פי אלאסלא".(1/7/2003) www.islamset.com ,
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זה נחשב ע'יבה ,ולאו ,זה נחשב בהתא – עדות כוזבת" 40.כעיקרו ,סוגיית הסודיות ואיהדיבור על אד שלא
בנוכחותו מעוגנת במקורות האסלאמיי הקדושי )הקורא 41ומסורת הנביא ( 42והדבר אמור ג בחיבורי
ההלכתיי שכתבו מלומדי מהאסכולות השונות 43.אלע'יבה אסורה בדת האסלאמית וזה מעוג בקורא וג
במסורת הנביא מוחמד וג בחיבוריה של חכמי הלכה קדומי מאסכולות שונות ,כגו אלע'זאלי ,אב תימיה,
אלקראפי ועוד .אול האחרוני מתירי במצבי מסוימי את אלע'יבה בניגוד לערכי הדת הזו ,ובה למשל
תלונת אד בפני שופט על עוול שנעשה לו כאשר זו הדר היחידה שבה הוא יכול לקבל את המגיע לו .ההלשנה באה
לתק מצב וג חטא שנעשה בפומבי כגו שתיית יי ,הרתעת מוסלמי מפני רע והתרעת מוסלמי קונה מפני רכישת
סחורה גנובה או מקולקלת ,גילוי לחת על מגרעות הכלה )ולהפ( לפני הנישואי44.
אפשר להגיד שאלואעי מכיר את המצבי האלה ,א הוא מגיע למסקנה שהמצב שהוא ד בו איננו נמנה את ,ועל
כ הוא אוסר את גילוי סודו של הנוא ,מה ג שאיננו מתהדר במעשה שלו בגלוי.
חוליו מחשש
מחמד סלימא אלאשקר )מומחה להלכה המוסלמית( ,מצדו ,מחייב את הרופא לגלות את מחלת ָ
להדבקת הבריאי 45.בכינוס של מג'מע אלפקה אלאסלאמי )הוועד ללימודי ההלכה האסלאמית( ,שנער במושבו
השמיני בסירי באג'וא בשנת  ,1993תמ הוועד בדעתו של אלאשקר והוא רואה בה חובה דתית 46.הוועד וסעד ב
מסעד אלת'בתי א מתירי לאישה להגיש בקשה לגירושי מבעלה א הוא נושא את נגי האיידס .יש לשי לב ג
לאפשרות שנשי ידביקו גברי ,וזאת במקרי שאישה קיימה יחסי מי ע גבר מחו למסגרת הנישואי ,נדבקה
במחלה זו ,והמשיכה לקיי יחסי מי ע גברי לצור פרנסה .אלת'בתי מסתמ בדעתו על שני העקרונות שנזכרו
והוסברו לעיל" :אד'א תעארצ'ת מפסדתא רועי אעט'מהא בארתכאב אח'פהא" ו"יתחמל אלצ'רר אלח'אצ לדפע
אלצ'רר אלעא" ,דהיינו :א מתנגשי שני נזקי שאינ הולמי את ערכי ההלכה המוסלמית ,צרי להתחשב
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מוסל אלג'אמע אלצחיח ) 21אלמכתב אלתג'ארי ללנשר ואלתוזיע.(1900 ,
ראה בקורא :סורה  ,7 :20סורה  ,77 :2סורה  ,13 :67סורה  78 :9ועוד .לפי פסוקי אלה ,האל יודע את כל הכוונות של
בני האד ואת כל אשר מתרחש בלב ,ולמרות זאת הוא שמר את סודותיה מפני האחרי אפילו א ה חטאו .על כ
האד המוסלמי מתבקש לחקות את האל ולא לגלות את הסודות שהוא יודע על אחיו המוסלמי.
מסורת מפי אבו הרירה על פי הנביא אומרת" :מי ששומר את הסוד של מוסלמי מסוי אלוהי שומר את סודו ביו
הדי" )אבו דאוד סנ אבי דאוד כר ) 925 3דאר אלחדית'.((1969 ,
כ למשל מאלכ ב אנס )חכ הלכה ממדינה שעל שמו נקראת האסכולה המאלכית ,מת  (179 /795מעודד את המוסלמי
לשמור את סוד אחיו המוסלמי ,וא אוסר עליו לגלות את הדברי הנוגעי לו ואשר האחרו איננו רוצה לגלות )מ' ב
אנס ,מוטא' אלאמא מאלכ ,אלמג'לס אלאעלא ללשא'ו אלאסלאמיה ,לג'נת אחיאא' אלתראת' אלאסלאמי ,1967 ,עמ'
 .(336ג אלע'זאלי ) ֵתאולוג ,מיסטיק וחכ הלכה שאפעי ,מת  (505 /1111ואב תימיה )חכ הלכה חנבלי ,מת /1328
,(728דוגלי באותה תפיסה .אלע'זאלי א מתיר למוסלמי לשקר א גילוי הסוד פוגע במוסלמי אחר ,ובזה הוא מסתמ
על העובדה שהאל שמר אותו ,וא האל היה רוצה לגלות את סודו של המוסלמי האחר ,הוא היה עושה זאת )ראה א'
אלע'זאלי אחיאא' עלו אלדי כר ) 194193 2עיסא אלבאבי אלחלבי .((1957 ,אב תימיה ,גורס שגילוי הסוד הוא חלק
מ הע'יבה )לדבר על האד בהיעדרותו( ,והאחרונה נכללת בחטאי הגדולי )כבאא'ר( )ראה :אב תימיה ת'לאת'
רסאא'ל פי אלע'יבה ) 3629אלזרקא .((1989 ,אותה תפיסה אפשר לראות אצל אלשאטבי )חכ הלכה מאלכי ,מת /1388
 ,(790שא מעדי את השמירה על החוטאי )ראה :אלשאטבי אלמואפקאת כר ) 152151 5אלח'בר .((1997 ,אב
עאבדי )חכ הלכה חנפי ,מת  (1307 /1889אוסר על המוסלמי לגלות את סוד אחיו ואת כל מה שהוא רואה מהחיי של
האנשי המוסלמי )אב עאבדי אלהדיה אלעלאא'יה ) 314דאר קהרמא ללנשר ואלתוזיע .((1984 ,ההלכה המוסלמית
א קבעה עונשי שוני למגלה סוד פרטי או מקצועי ,כגו מאסר של פחות משנה ,תשלו פיצויי ועוד )אב עאבדי רד
אלמחתאר עלא אלדר אלמח'תאר ) 192בירות ;(1960 ,אב אדריס כתמא אלסר ואפשאא'ה פי אלשריעה
אלאסלאמיה) 187179דאר אלנפאא'ס.((1997 ,
ראה :אלנווי רודת אלטאלבי ועמדת אלמפתי חלק ) 3433 7אלמכתב אלאסלאמי ;(1985 ,אלע'זאלי אחיאא' עלו
אלדי חלק ) 302 3עיסא אלבאבי אלחלבי .(1957 ,ראה :אלשאטבי אלמואפקאת ) 159151אלח'בר ;(1997 ,אלקראפי
אלד'כירה חלק ) 240 ,13דאר אלע'רב אלאסלאמי ;(1994 ,אב עאבדי אלהדיה אלעלאא'יה ) 315 ,257דאר קהרמא
ללנשר ואלתוזיע .(1984 ,ראה :אב תימיה ת'לאת' רסאא'ל פי אלע'יבת ) 3229מכתבת אלמנאר ;(1989 ,אב מפלח
אלמקדסי אלאאדאב אלשרעיה חלק ) 257 2מאססת אלרסאלת .(1996 ,ראה ג :ריספלר חיי "צנעת הפרט במהל
טיפול רפואי :בי הלכה יהודית לבי הלכה מוסלמית בימינו" בי עבר לערב ) 172171ת"א .(1998
אלאשקר "אפשאא' אלסר פי אלשריעה אלאסלאמיה" ,מג'מע אלפקה אלאסלאמי ,מג'לת מג'מע אלפקה אלאסלאמי,
מס'  ,8כר  ,3ג'דה  ,1994עמ' .37
אב אדריס  ,כתמא אלסר ואפשאא'ה פי אלפקה אלאסלאמי ,עמ' .143
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מחלת האיידס בשיח המוסלמי המודרני :מתכו לגיהינו או מפתח לג עד?

בחמור שבה ולבצע את החמור פחות " ,ועל עוד עיקרו שאומר" :אלצ'רר אלאשד יזאל באלצ'רר אלאח'" 47.זאת
אומרת שיש לשאת בנזק לפרט כדי למנוע את הנזק לחברה .יש לציי את הקושי הרב שאישה נשואה צריכה
להתמודד אתו כדי שתוכל לשכנע את הקאדי בצור לפרק את נישואיה ע בעלה .עליה להוכיח למשל שהחיי שלה
ע בעלה אינ נסבלי עוד ,וזה יכול להתבטא בהתעללות ,איתפקוד מיני ,מחלה מינית ועוד .במקרה שלפנינו לא
רק שהיא איננה צריכה להוכיח כלו ,היא א נתמכת על ידי אנשי דת המאפשרי לה לפרק את הנישואי וא
מתירי לה ליזו את הפירוק .תמיכת זו של המופתי האלה נובעת כנראה מחשש הרב שמא תידבק האישה
במחלת האיידס על ידי בעלה .ראג'י עבאס אלתכריתי ,רופא מומחה במחלות פרקי מעיראק ,טוע כי יש לחייב
רופא לבקש מחולה מאורס לדחות את נישואיו ,וא לאו ,עליו לגלות את דבר המחלה לארוסתו או לאנשי
הקרובי אליה 48.עכרמה צברי ,לשעבר המופתי הכללי של ירושלי והמחוזות הפלסטיניי ,א מרחיב את
מסגרת הגילוי ודורש מרופא היודע על מחלת איידס אצל אחד מחוליו לדווח על כ לכל בני המשפחה ,כדי לשמור
על בריאות .צברי איננו מסתפק בגילוי סודו של החולה במחלה מידבקת בעוד הוא בחיי ,והוא מחייב את הרופא
לגלות את העובדה ג אחרי מות החולה 49.טה ג'אבר אלאלואני )מנהל העמותה ההלכתית בצפו אמריקה וקנדה(,
המצוטט אצל ארסיליה פרנצ'יסקה ,מחייב את בני הזוג הנשואי להשתמש בקונדו )עאזל( בקיו יחסי מי ,וזה
במקרה שהגבר סובל ממחלת האיידס ,כדי למנוע הדבקה50.
השימוש במשגל הנסוג מותר בדר כלל באסלא ,והיתר זה מסתמ על השימוש בו בתקופת חייו של הנביא
מוחמד ,א הוא מותנה בכמה דברי ,כגו עוני האב ,מחלת הא ,או כשהיריו מסכ את חייה של האישה ההרה51.
יוס אלקרצ'אוי )חכ הלכה מצרי מפורס שחי כיו בקטר( מודע לעובדה שהגור הראשי לתפוצת מחלת
האיידס הוא קיו יחסי מי אסורי ,ושאחוז ההתרפאות ממנה זעיר ביותר ,וגורס – בהסתמ על מסורת הנביא
מוחמד – שמעשי אלה מביאי על מבצע את כעס האל ואת המגפה השחורה ,וג כאבי .ע זאת הוא טוע
שהחטאי נחשבי מבח ,והוא מסתמ בכ על פסוק קוראני שאומר" :ונעמידכ בנסיונו של הרע והטוב ,ואלינו
תוחזרו" 52.הוא א מציי את רחמי האל ,המתבטאי במחיקתו את חטאיה של האנשי ,אפילו ה חטאי
גדולי .נוס על כ הוא קורא לאנשי הבריאי להתייחס אל הסובלי ממחלה זו יחס חיובי ,כדי לעודד אות
לגלות את מחלת ,וכ תימנע מה הנקמה באחרי ,ויימנע הנזק למשפחותיה ולחברת )הוא משווה אות
ליתומי( 53.אלקרצ'אוי בדעתו זו פועל בשלושה מישורי באותו הזמ:
א .מכיר בעובדה שמחלה זו נגרמת בעיקר מקיו יחסי מי אסורי.
ב .מדגיש את עניי המבח של האל לעבדיו אפילו כשמדובר במחלה כזו ,ומבליט את עניי רחמי האל על מי שחוזר
בתשובה ומתחרט על מעשיו ,ובכ האל מחלי את חטאיו במעשי טובי.
ג .מבליט את סוגיית הבריאות של החברה/הכלל ואת הצור בשמירה עליה.
א על פי שמחלה זו עדיי חשוכת מרפא ,יש הטועני ,כמו למשל החוקר אסאמה אלתאיה וג'לאל אלדי עמרי
)יו"ר הנהלת חקירות המיו האסלאמי( ,שהעניי עוד לא אבוד ,כי מי יית ומחר ירצה האל במציאת תרופה לה ,דבר
אשר עדיי נמצא מעל ליכולותיו של הרופא המטפל .הטועני זאת מסתמכי על הפסוק הקוראני מספר  80מסורת
_____________________________________

 47מג'מע אלפקה אלאסלאמי "פתווא מג'מע אלפקה אלאסלאמי בשא' מרצ' נקצ אלמנאעה אלאידז" תנביה אלנסאא' מ
מעצית רב אלסמאא' ) 191בירות  ;(2001אלת'בתי" ,מחלת האיידס )נקצ אלמנאעה אלמכתסבה( – אחכאמה ועלאקת
אלמרי' אלאסריה ואלאג'תמאעיה" ,עמ' .265263
 48ר' ע' אלתכריתי אלסלוק אלמהני ללאטבא ) 216דאר אלאנדלס.(1981 ,
 49ע' ס' צברי ,פתווא עאמה.2004 ,
.Francesca, Aids in Contemporary Islamic Ethical Literature, p. 390 50

 51וזארת אלאוקא ואלשא'ו אלאסלאמיה ,אלמוסועה אלפקהיה ,חלק  ,30עמ'  ;8281קלעה ג'י ,אלמוסועה אלפקהיה
אלמיסרה ,חלק  ,2עמ'  ;13951394אבו דאוד ,סנ אבי דאוד ,חלק  ,1969 ,2עמ'  ;625623ראה ג :אלקרדאוי אלחלאל
ואלחרא פי אלאסלא  ;(1973) 193191אלשעראוי ,אלפתאוא – כל מא יה אלמסל פי חיאתה ויומה וג'דה חלק ,1
) 2019קהיר .(1998 ,ראה גBASIM F. MUSALLAM, SEX AND SOCIETY IN ISLAM: BIRTH CONTROL BEFORE THE :
).NINETEENTH CENTURY 10-38 (1983

 52סורה  ,35 :21ראה ג :רובי ,הקורא ,עמ' .263
 53י .אלקרצ'אוי "האסלא ומרצ'א אלאידז".(15/6/2006) www.qaradawi.net ,
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 ,26האומר )בתרגומו רובי(" :ובחלותי ישלח לי מרפא" 54,וג על שתי המסורות של הנביא מוחמד" :לכל מחלה יש
תרופה ,והיא מתקיימת בעזרת האל" ,ו"אי מחלה שהאל לא ייצר לה תרופה ,ידע מי שידע ,ולא ידע מי שלא
ידע" 55.כמו ברוב החברות המערביות כ ג עמרי ועטיה צקר )אלראיס אלסאבק ללג'נת אלפתוא באלאזהר(
אוסרי על הסובל ממחלה חשוכת מרפא כמו האיידס להרוג את עצמו או לבקש מהרופא לסיי את חייו כדי לגאול
אותו מייסוריו ,וה מחשיבי מעשה זה להתאבדות56.
בכינוס מג'מע אלפקה אלאסלאמי )הוועד ללימודי ההלכה האסלאמית( שנער באבו דבי בנסיכויות הערביות
המאוחדות בשנת  ,1994ומובא בספרו של אחמד כנעא ,כנעא אינו מתכחש לעובדות ולקונוטציות השליליות
המלוות את מחלת האיידס אשר מתבטאות בהידבקות דר יחסי מי אסורי .לפיכ הוא מייחס חשיבות רבה
לדרכי ההידבקות האחרות במחלת האיידס שהוזכרו לעיל 57.ע זאת ,חברי המג'מע נוקטי עמדה חריפה מאוד
כלפי האד שמדביק אחרי ביודעי ואפילו בכוונה ,וראו בזה חטא מהחטאי הגדולי ,ואינ מסתפקי בכ,
ומתירי את הוצאתו להורג של המדביק 58.נראה שחברי המג'מע הזה מסתמכי בדעותיה על הפסוק הקוראני
שמציי את עונשו של הרוצח ,והעונש לפשע זה מחייב להרוג את הרוצח 59.יש לציי כי ברוב המדינות כיו אי
מבצעי הוצאה להורג .נוס על כ יש להבחי בי רצח בכוונה לרצח בטעות )הריגה( – העונש על הסוג הראשו
קשה יותר והוא הירצחו של הרוצח בעול הזה והכנסתו לגיהינו בעול הבא .אפשר להגיד שהמג'מע כנראה מכיר
בעובדה שלמחלת האיידס עדיי אי תרופה ,ולכ ההדבקה במקרה הזה דנה את הנדבק למוות ,ועל כ המדביק
משתווה לרוצח וצרי לרצוח אותו על פי הפסוק הקוראני .מחמד מתוולי אלשעראוי ) ,19971911חכ הלכה מצרי,
שר לענייני מקומות קדושי לשנת  (1976מסכי שמחלה זו עדיי חשוכת מרפא ,וטוע שביצוע המעשי המגוני
כגו הניאו הוא שגר לתפוצתה ,ושהסכנה היא לא רק לגבר ולאישה שביצעו מעשה זה אלא ג לאחרי ,ולכ
צרי להגביל אותה במסגרת הצרה ביותר .דעתו דומה אפוא לדעתו של הוועד ,וג הוא מתיר את הריגתו של חולה
האיידס כדי למנוע את הדבקת האחרי בחברה60.
אפשר להניח שאלשעראוי וג אלקרצ'אוי מסתמכי על העיקרו " ا را "סד אלד'ראא'ע" )מניעה מראש של
פעולות מותרות כשלעצמ א העלולות להביא לדבר עברה( שמצווה על האד להתרחק ממה שעלול לגרו לו או
לאחרי נזק כלשהו ,זאת אומרת :א אד יודע על מישהו שעלול לעשות מעשה שיגרו נזק כלשהו לעצמו או
לאחרי ,כגו התאבדות ,רצח ,גנבה ,ניאו ועוד ,עליו להקדי תרופה למכה ולעשות ככל שביכולתו ובכל
האמצעי העומדי לרשותו כדי למנוע את הנזק .אלקרצ'אוי ואלשעראוי מנסי בדעותיה לחסו כל דר
להדבקת האחרי במחלת האיידס בשל האינפורמציה שהוזכרה בעניינה לעיל.
מעיו ברשימת הדעות המלאה עולה שאפשר לחלקה לכמה קבוצות על קו רצ שבצדו האחד נמצא אבו יוס,
שמעלה את חולה האיידס לדרגת השהידי; באמצע – תופיק אלואעי ,שמעדי לשמור את סודו של חולה האיידס
מחשש שיואש בניאו ,מחמד סלימא אלאשקר ,חברי המג'מע אלפקה אלאסלאמי )הוועד ללימודי ההלכה
האסלאמית( ,בסירי באג'וא ) ,(1993עכרמה צברי וסעד ב מסעד אלת'בתי ,שמחייבי את הרופא לגלות את דבר
מחלתו שלו או של מטופליו מחשש להדבקת הבריאי ,ורואי בגילוי חובה דתית ,וא מתירי לאישה להגיש
בקשה לגירושי מבעלה א הוא נושא את נגי האיידס .במקו הזה אפשר למצוא ג את טה ג'אבר אלאלואני,
שמחייב שימוש בקונדו לקיו יחסי מי מחשש להדבקה ,יוס אלקרצ'אוי ,שחושש מהדבקה ומחפש למנוע אותה
א ג דוגל בעניי רחמי האל ,אוסאמה אלתאיה ,ג'לאל אלדי עמרי וג עטיה צקר ,שאוסרי את הריגתו של
הסובל ממחלה זו בהסתמכ על יכולת האל לרפא אותו; בצדו השני של הרצ נמצאי מג'מע אלפקה אלאסלאמי
_____________________________________

54
55
56
57

א' רובי ,הקורא ,עמ' .301
ראה :אלתאיה  ,מסא'ולית אלטביב אלג'נאאיה פי אלשריעה אלאסלאמיה ) 162157דאר אלביארק ;(1997 ,צקר "קתל
מרדא אלאידז – ראיא פקהיה"Umri, Suicide or Termination of Life, ISLAMIC AND ;(12/8/2003) www.islamonline.net ,
).COMPARATIVE LAW, QUARTERLY 7 136-144 (1987
 ;Umri, Suicide or Termination of Life, pp. 136144צקר "קתל מרצ'א אלאידז – ראיא פקהיה"www.islamonline.net ,
).(12/8/2003
מג'מע אלפקה אלאסלאמי "פתווא מג'מע אלפקה אלאסלאמי בשא' מרצ' נקצ אלמנאעה – אלאידז" תנביה אלנסאא' מ
מעצית רב אלסמאא' .(2001) 190

 58א' כנעא ,אלמוסועה אלטביה אלפקהיה ,עמ' .779
 59סורה .178 :2
 60מ' אלשעראוי אלכבאאר ) 136132קהיר.(1998 ,

48

רפואה ומשפט גיליו מס'  – 43ינואר 2011

מחלת האיידס בשיח המוסלמי המודרני :מתכו לגיהינו או מפתח לג עד?

)הוועד ללימודי ההלכה האסלאמית( ,אבו צ'בי ,(1994) ,ומחמד מתולי אלשעראוי ,שמתירי את הירצחו של
הסובל ממחלת האיידס מחשש להדבקת האחרי.

סיכו
מחלת האיידס נחשבת למחלה בעייתית בקרב אנשי דת ואתיקני מוסלמי ,והיא הייתה – ומוסיפה להיות כ ג
היו – נושא לדיוני .רוב המכריע מחייב רופאי לגלות את דבר היותו של פרט חולה במחלה לרשויות
המוסמכות ,למשפחתו ולאשתו העתידית או הנוכחית ,שעמה הוא בא במגע מיני במסגרת הנישואי ,מחשש
להדבקה .אמנ בעקיפי נפגעת פרטיותו של החולה ,א המטרה חשובה – לשמור על בריאות האחרי .לעומת
הרוב חלק מ המתבטאי בנושא מעדיפי את ההסתרה על הגילוי מחשש להאשמת החולה בחטא הניאו על כל
המשתמע מכ ,כולל העונש הקשה הכרו בזה ,בייחוד א היודע את הדבר איננו בטוח במאה אחוז .חלק אחר א
מחשיב את מחלת האיידס למבח שהאל מעמיד בו את האד כדי שיכפר על חטאיו ,ולכ עליו להיות חזק ולסבול
את הכאבי עד שיזכה בגמול .יש מי )אבו יוס( שא מרי את הסובל ממחלת האיידס לדרגות הגבוהות ביותר
באסלא – הוא משווה אותו לשהיד ,שלפי הדת האסלאמית מקומו בג העד מובטח ,וזאת א על פי שרוב
הפוסקי האחרי – רופאי או אנשי דת – רואי באיידס תוצאה של חטא גדול שמוזכר בקורא וג במסורת
הנביא מוחמד – קיו יחסי מי מחו למסגרת הנישואי ,א בי בני אותו המי )לואט( וא בי בני מיני שוני
)זנא( .נראה שאבו יוס מביא בחשבו ג את הדרכי האחרות להידבקות שהוכחשו על ידי האחרי ,ובה
הידבקות באמצעות מנות הד והידבקות במהל היריו )מהא לעובר(.
אפשר לסכ ולומר שרוב הפוסקי מסתמכי על הפסוקי הקוראניי ועל המסורות שנחשבות מהימנות .יש
לציי ג שהאסלא הסוני עושה כל שביכולתו כדי לשמור על חברה בריאה ,שלמה ונקייה מכל הנזקי העלולי
לפגוע בה .למשל :הקורא מטיל עונשי קשי על מי שמקיי יחסי מי מחו למסגרת המיועדת לה )נישואי(;
המסורת של הנביא מקללת את קהילתו של לוט על שה מקיימי יחסי מי ע בני אותו מי .יש לציי עוד
שהחוקרי ,האתיקני וחכמי ההלכה המוסלמי המודרניי מנסי להג על האסלא באמר שמקור מחלת
האיידס לא אסלאמי ,ובכלל ה מנסי להתעל מכל דבר שנגר מיחסי מי שלא כהלכה ולייחס אותו לדרכי
אחרות.
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הערות והארות למאמר :מחלת האיידס בשיח האסלאמי המודרני
ההתייחסות למחלת האיידס בעול המוסלמי כמוה כהתייחסות לשאר המחלות המידבקות והמסוכנות נוס על
הפרט החשוב שזאת מחלה חשוכת מרפא.
יסודות המשפט המוסלמי ) אצול אלפקה( מסתמכי על שני מקורות כתובי .1 :הקורא;  .2התורה שבעל פה
)הסונה( .המשפט המוסלמי ברובו הוא קבוע ובלתי משתנה פרט לסוגיות ומצבי שלא נזכרו באופ ספציפי בקורא
או בסונה .במקרי אלו המשפטני המוסלמי עוסקי במלאכת פרשנות ומפעילי היגיו דדוקטיבי והיקשי
)קיאס( כדי להגיע לקונצנזוס של העדה המוסלמית )אג'מאע( )זידא  .(1981:6962מקור חשוב אחר שהתפתח מאז
המאה ה 12הוא ספרות פסקי ההלכה )פתאוא( – במסגרת של "שאלות ותשובות" ,הסבר או הבהרה של סוגיה:
מוסלמי שאיננו איש דת מציג שאלה )בדר כלל על אודות בעיה מסוימת( בפני המופתי – שהוא משפט דתי מוכר –
שמשיב לשואל בפסק הלכה )פתווה( .בקרב המופתי עצמ נוכל למצוא ויכוחי ודעות שונות בסוגיות שונות.
הפתווה איננה מחייבת את השואל אלא א הוא משוכנע באמתותה )אסמ  .(2007:144היות שההלכה המוסלמית
)שריעה( משפיעה על כל תחומי החיי של המוסלמי ,הרי שג לנושא הרפואי יש שאלות ומבקשי תשובות .לפי כ
קיימת אתיקה רפואית ייחודית למוסלמי ,המנסה לפתור קשיי ייחודיי למאמיני ,ה ברמת החולה )הפרט(
וה ברמת הרופא והקהילה .חשוב לציי שכל שאלה שמועלית דורשת התייחסות של מומחה אתיקה מוסלמי בר
סמכא כדי שתיכלל בנורמה המוסריתאסלאמית המכובדת.
המופתי ה פוסקי ההלכה המוסלמית שבאי מחוגי אנשי הדת )עלמאא( .חשוב לציי שלא כל המופתי
משפיעי באותה מידה ,ואפשר להבחי בבירור בסגנונו המיוחד של כל מופתי לפי אישיותו ,ניסיונו ,מעמדו הדתי
וכישוריו .למופתי שמור תפקיד חשוב בהגדרת האתיקה הרפואית המודרנית .המופתי הוא שמייצג עמדות
מוסריות משפטיות כלפי מדעי הרפואה וחידושיה .ואילו הרופא משמש יוע למופתי ומחווה הדעה לקראת מת
הפתווה )ריספלרחיי  .(2002:496498שילוב בי הרופאי לבי המופתי הוא עדות לפשרה המיושמת הלכה
למעשה בי הדת לבי מדעי הרפואה לטובת הציבור )מצלחה( .חשוב לציי פה כי אישיותו של הרופא המוסלמי היא
בעלת משקל כבד ,כמגשר ומפשר בי חידושי הרפואה המערבית לבי אורח החיי של החולה המוסלמי .רופא זה
מוכר כאיש אמי ,הגו ) ְ
עדל( ,אחראי ,מוסרי ,רחמ ,ענו ,רחב לב ,וחשוב מכול – ירא שמי )ורע( 1.חשוב לציי
שתכונות אלה של הרופא המוסלמי מציינות באתיקה הרפואית שלמות מוסרית ודתית כאחת ,ומבטאות אמונה
בשיקול דעתו ובהגינותו שעה שהוא מייע לבטל חובה דתית או להעדי הלי רפואי על פני אחד מחוקי השריעה
)ריספלרחיי  .(2002:508על סמ העיקרו "אלצ'רוראת ת!יח אלמחט'וראת" ,הצרכי הדחופי מתירי את
האיסורי .אמינותו של רופא זה חשובה מאוד כדי למנוע התנגדות בקליטת חידושי רפואיי מודרניי )דרכי
טיפול ומכשור( על יסוד היות ִ! ְד ַעה – 2חידוש בלתי רצוי.
אחד העקרונות הבסיסיי ברפואה בעול המוסלמי הוא העובדה שהיא שואבת את התייחסותה למחלות
ולבריאות הציבור מ הקורא ומ הסונה של הנביא מוחמד .אחד הפסוקי בקורא המתייחס למחלות אומר" :לא
יפגע בנו אלא מה שאללה הועיד לנו ,כי הוא פטרוננו ,ובאללה בוטחי כל המאמיני" )קורא  ,(9:51ואילו בחדית'
)דברי הנביא מוחמד( נאמר באותו הקשר על מחלות ותרופות" :כל מחלה שברא אללה ,ברא לה תרופה"
) .(al-Bukhari,1974:395-453כ ג הרפואה המודרנית והמסורתית ,כולל הרפואה של הנביא )אלטב אלנבוי –
 ,(al-Jawziyya, 1998היא כלי שימושי שאללה ברא לטובת האנשי .אנשי הרפואה המודרנית והמרפאי
המסורתיי ה שליחי האל )אבורביעה  .(1999:1819רצוי לציי שהרפואה של הנביא היא אוס הנחיות
ופרקטיקות רפואיות ,כולל היגיינה ,שמטרתה שמירה על הגו והנפש ,וכול נסמכות על הקורא ועל דבריו
והתנהגותו של הנביא מוחמד המתועדי בחדית' .לעומת זאת יהיה אשר יהיה הידע הרפואי ,הוא תמיד מוגבל למול
הידע של אלוהי .לכ קיימת אסימטרייה בי המופתי לבי הרופאי ,על שו שהאחרוני מנסי לנבא את מועד
_____________________________________
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יִ ְר&ת ַָ $מיִ  ) ָו ַרע( באסלא מאופיינת בפסוקי מהקורא :אל תלכו רכיל ,אל תרבו לחשוד ,אל יבוזו אנשי לזולת,
יצניעו את מבט וישמרו על תומת ערוות ,עשיית צדק כשחורצי די ,הכרת חסד אלוהי ,הוצאת ממו בצורה שקולה,
אסור להתנשא על האנשי ,לקיי את חמש התפלות בזמנ ,לדבוק בדברי אלוהי ובמסורת הנביא מוחמד ולקיימ.
ְִ +ד ַעה – חידוש בלתי רצוי – תרגו של ריספלרחיי ) .(2002:503ברצוני לציי שיש למושג ְִ +ד ַעה משמעות חיובית
חידושי רצויי ,כמו התקנת רמקולי בצריחי של המסגדי ,או הכנסת שטיחי במסגד שמסומני בקווי ישרי
להקל על קהל המתפללי לעמודה בשורה /בטור בצורה ישרה )יוס מחמד זידא .(1991
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סיו החיי של החולה; מש החיי תמיד נמצא בידי האל )אלאעמאר ביד אללה( ולא בידי האד – כלומר
הרופאי.
לפי דעתי אלה ה הקווי המנחי והמחייבי את הרופאי המוסלמי בהתייחסות למחלות ולדרכי הטיפול
בה ,ומחלת האיידס היא אחת מה.
לכ היטיב מחבר המאמר בהזכירו מקורות אלה )קורא וסונה( נוס על מקורות מגווני וחשובי מההלכה
המוסלמית ומהרפואה המודרנית ,משו שכותרת המשנה למאמר ,המתייחסת לשאלה "הא מחלת האיידס
מובילה לגיהינו או לג עד?" ,נשענת על פתווה של השיח' אחמד אבו יוס ,שמי שמת ממחלת האיידס נחשב
לשהיד.
נכו שהמחבר מתייחס לפתווה זו בהסתמכו על כמה הנחות שלדעתו השיח' אבו יוס התייחס לאחת מה .א
ברצוני להתייחס לפתווה זו מנקודת מבט אחרת ,נוס על התייחסויותיו של המחבר .היות שאינני יודע מה הייתה
בדיוק כוונתו של השיח' אבו יוס ,אני מניח שהוא התייחס לתינוקות ולמבוגרי שנדבקו במחלה זו בלא עוו
בכפ ,כמו למשל במהל ההיריו ,בזמ לידה או בגלל עירוי ד הנגוע במחלה זו ,או מקרה של אונס .אינני מניח
שהוא מתייחס לחולי שנדבקו במחלה זו בעקבות קיו יחסי מי לא חוקיי וחזרו בתשובה ו/או הביעו חרטה.
ה*ִ +יפ&ת שלה )אלעז( .אכ ,לנושא החרטה מתייחס
הרי ג להבעת חרטה כנה יש תנאי נוקשי ,ובמיוחד מידת ַ
המחבר בצורה טובה ,א לפי דעתי הוא גולש יתר על המידה בפירושו לחרטה שמעול לא הייתה לבדה מפתח בטוח
לכניסה לג עד .נכו שבשל משברי ,מחלה ,אסו בני אד עשויי לחזור בתשובה ,ה מביעי חרטה כנה
ומבקשי סליחה מאלוהי .חולי כאלה עשויי להתייחס למחלת האיידס מ ההיבט התרבותי :אמונות
חברתיות נוס על האמונה הדתית .חולי כאלה עשויי לייחס את מחלת )האיידס( לרצונו של האלוהי להעמיד
אות במבח" :עוד נעמידכ במבחנ של סכנות ורעב ואבדות ברכוש ובנפש וביבול" )קורא  (2:155או לראות בה
עונש מאלוהי או מחלה שאלוהי שלח לה כדי לשנות את מהל חייה ומעשיה )הרעי והשליליי( לחיי
טובי וחיוביי ) .(Bear, Merrill and Susser. 1997:22נראה ששינוי זה בא בעקבות בקשת סליחות ,חזרה בתשובה
והבעת חרטה כנה .תהלי החזרה בתשובה והדבקות בקיו מצוות הדת הוא כלי בטוח לשמירה על בריאות האד
הגופנית והנפשית ,ודר לשיפורה .ההנחה המקובלת ,מנקודת מבט דתית ,היא שאי אפשר לשחד את אלוהי ,אבל
אפשר לרצות אותו במעשי טובי ובגמילת חסדי.
נקודה אחרת שמתייחסת לשהיד כפי שמובאת במאמרו של המחבר :אנשי שסבלו/נפטרו מכמה מחלות )ذات
ا َْ( ד'את אלג'נב :הש המדעי למחלה זו בעברית ובאנגלית הוא דלקת הצדר  ;Pleurisyהמחלה השנייה – הסבל
מהבט :א הכוונה מבטו ) ن( פירושו שלשול קשה  diarrheaכפי שזה מוזכר ברפואת הנביא )אלטב אלנבוי(,
והתרופה היא שתיית חלב נאקות[ .לפי מיטב ידיעתי ,א ב אד אחד שנפטר ממחלות אלה לא נכלל בקטגוריה של
שהיד .אולי דברי אלה נאמרי כדי לנח אבלי שקרוביה נפטרו ממחלת האיידס ולהפו אות מ"טמאי"
במחלת האיידס בעול הזה ל"טהורי וקדושי" בעול הבא.
מעמד של חולי האיידס :מאז קיי הדיו במחלת האיידס – שהיא מחלה קטלנית מידבקת ואי לה תרופה – יש
המצדדי )או שצידדו( בהריגת חולי איידס א כי יש מבחיני בי חולה במחלה לבי מי שמעבירה בכוונה תחילה
כדי להדביק אחר/אחרי במחלתו .במקרה האחרו א הנדבק נפטר ,חל על המדביק עונש מוות לפי חוקי השריעה.
חשוב לציי כי לחולה האיידס נשמרת הזכות לחיות כמו כל חולה חשו מרפא אחר .כל האצה בסיו חייו או עזרה
לסיי את חייו באמצעות מה שנקרא המתת חסד ,הוא בגדר פשע אנושי בדרגת הריגה .ברצוני להבהיר כי אי צור
בהוספת מקורות מצדי היות שההתייחסות להמתת חסד מובאת בשלמותה אצל המחבר במקורות מגווני והיא
ראויה להערכה רבה.
לא מצאתי שו אמרה המתאימה לסיו תוכ הערותיי אלה יותר מהפסוק הזה" :ואללה אעל وا أ" – רק
אלוהי יודע את כל האמת.
פרופסור עאר אבורביעה ,המחלקה ללימודי המזרח התיכו ,אוניברסיטת בגוריו בנגב
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