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ملخص: 
نحاول من خلل هذه �لدر��سة تركيز �لأ�سو�ء على �لوقاية �ل�سحية يف �لإ�سلم در��سة 
عظيمة  خ�سائ�ص  من  �لإ�سلمية  �ل�رسيعة  يف  �لوقائي  �لطب  به  يتميز  ما  تظهر  مقارنة، 
على نظريه يف �لقرن �حلادي و�لع�رسين، فالإ�سلم مل يرتك �ساردة ول و�ردة تتعلق بالطب 

�لوقائي �إل ذكرها تلميحا �أو ت�رسيحا.
وقد ��ستملت �لدر��سة على �لت�رسيعات �لوقائية للرعاية �ل�سحية �لتي يقوم عليها بناء 
�ل�سحة �ملتكامل على م�ستوى �لفرد و�ملجتمع وهي �لنظافة و�لطهارة، وحترمي �خلبائث، 
و�أخطار �لتدخني، ومنع �قتناء �لكلب �إل لل�رسورة و�إجر�ء �لفح�ص �ملخربي قبل �لزو�ج، 
ودور  للدفن،  �ل�سحية  و�ل�رسوط  �حلو�دث  من  و�لوقاية  �لإ�سلمية،  �لطريقة  وفق  و�لذبح 
ولية �حل�سبة يف �لرقابة �ل�سحية، وبخا�سة على �ل�سناعات �لغذ�ئية و�ل�سناعات �لدو�ئية 

و�لطبية.
و�ل�سمولية  �ل�سبق  ف�سل  حيث  من  �ل�سحية  �لوقاية  خ�سائ�ص  على  �لدر��سة  وركزت 
�لقو�عد  �إىل  ثم تطرقت  قيام جمتمع متميز.  ل�سمان  �لدميومة  و�لتي�سري، و�سفة  و�لب�ساطة 
حترمي  وقاعدة  �ل�سحي،  �حلجر  وقاعدة  �لعزل؛  قاعدة  مثل  �لأوبئة؛  �نت�سار  ملنع  �ل�سحية 
�لتلوث. وحتدث  �لتعقيم و�حلذر من  �إىل  و�لدعوة  �لفطرة،  و�ل�رسبة، و�سنن  �لأطعمة  بع�ص 
�لبحث عن دور �لعباد�ت يف �لوقاية �ل�سحية، و�أثر �لإميان يف �ل�سفاء من �لأمر��ص باأذنه 

تعاىل . 
ويف نهاية �لبحث ُر�سدت �أهم �لنتائج و�لتو�سيات.

و�هلل ويل �لتوفيق
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Abstract: 
This paper examines health protection from an Islamic perspective. It 

specifically highlights the features of preventive medicine in Islamic Shari’a 
in comparison with its 21st century counterpart. Islam has not left one stone 
unturned pertinent to medicine and healthcare. There are numerous texts which 
refer explicitly or implicitly to this kind of medicine. The paper began with 
preventive legislations for healthcare on which integrated/ comprehensive 
preventive medicine, on the individual and community levels, builds on. 
These include cleanliness, purity, forbiddance of badness and avoidance of 
smoking health risks. Further, Islam has made it taboo to keep dogs at home, 
except for necessity. It has asked for a lab medical test before marriage and 
slaughter of animals in accordance with the Islamic tradition and accident 
prevention measures. It has set conditions for burial procedures. In addition, 
Islam has introduced the hisba system to ensure health protection when it 
comes to foodstuff industry and pharmaceuticals as well. The paper also dwelt 
on health procedures to prevent infectious diseases. These included isolation 
and quarantine measures, principle of banning some foods and drinks, like 
pork and alcohol, patterns of instinct control and call for sterilization and 
caution from pollution. The paper then examined the role of ibadat (actions of 
serving Allah) in health protection and impact of iman (belief/ conviction) on 
cure from diseases, God willing. The paper concluded with some important 
results and recommendations. 
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مقدمة: 

و�لعافية،  �ل�سحة  و�أ�سبغ عليه نعما كثرية، منها نعمة  �لإن�سان  �لذي خلق  �حلمد هلل 
وحث �مل�سلمني على �لهتمام بالتعليمات �ل�سحية و�للتز�م، و�رسرّع للبدن حقوقًا طبيعية 

�أوجبها على �لفرد نف�سه، وعلى �لدولة و�لهيئة �لجتماعية .
وقد �عتمد �لإ�سلم- ب�سكل �يجابي ملبادئ �ل�سحة �لعامة- على �لرتكيز يف �ملجالت 
�لت�رسيعية، ومن خ�سائ�سها �لتز�ن و�لعتد�ل و�لتو�زن �إز�ء �جل�سم و�لعقل و�لروح و�لنف�ص، 
وقد كانت عنايته بالتد�بري �لوقائية من �لأمر��ص و�ملخاطر فائقة وذ�ت �هتمام كبري، حيث 
طلب من �مل�سلم �أن يتخذ من �لتد�بري ما ي�سون به نف�سه و�أهله، ويجنبهم و�إياه كل �أ�سباب 

�لأذى و�لهلك يف �لدنيا و�لخره، قال تعاىل {...ول تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة})1(.
و�لوقاية من �لأمر��ص يتفق ومقا�سد �ل�رسيعة �لإ�سلمية، ويحقق للإن�سان م�سلحة 
كربى حيث يعي�ص �سليمًا معافى من �لأمر��ص و�مل�ساغل و�مل�سكلت .ويعد �لأ�سل �لت�رسيعي 
�لأ�سل كل  لهذ�  �لإ�سلم،حيث متنع طبقًا  �لوقائي يف  �ملنهج  قمة  �لذر�ئع،  »�سد  �ملعروف 
�لأفعال �ملباحة، �إذ� كان فعلها �سيوؤدي �إىل م�رسة �أو مف�سدة، ومن �لقو�عد �لفقهية للأ�ساليب 

�لوقائية،درء �ملف�سدة مقدم على جلب �مل�سلحة« 
�أ�سيًل يدخل �سمن �ملق�سد �لعام �لذي  �إ�سلميًا  ومن هنا تعدُّ �لوقاية �ل�سحية مبد�أ 

و�سعت �ل�رسيعة من �أجله، وهو جلب �مل�سالح للخلق ودرء �ملفا�سد عنهم .

هدف الدراسة: 

تهدف الدرا�شة التعرف اإىل جملة من االأهداف تتمثل فيما ياأتي: 
�لتعليمات و�لإر�ساد�ت و�لتوجيهات �لتي حتمي �لإن�سان من �لأوبئة  �إىل  �لتعرف  1 .

و�لأمر��ص �ل�سارية.
بيان �لإجر�ء�ت �لوقائية حلماية �لفرد و�ملجتمع من �لأوبئة قبل حدوثها. 2 .

�لطلع على �لإجر�ء�ت �لوقائية حلماية �ملجتمع من �لأمر��ص و�لأوبئة �لو�فدة. 3 .
بيان �لإجر�ء�ت �ملتخذة ملنع �لعدوى و�نت�سارها. 4 .

بيان �لعلقة �لتي تربط بني �لدين و�ل�سحة. 5 .
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دراسات سابقة: 

كثرية هي �ملر�جع �لتي حتدثت عن مبادئ �ل�سحة �لعامة يف �لإ�سلم، فهناك �لع�رس�ت 
من �ملوؤلفات �لقدمية و�حلديثة �لتي تناولت �لق�سية �لطبية، حيث لقيت �هتمامًا كبري�ً من 
علماء �ل�رسيعة �لإ�سلمية، فقد ن�ص عليها �لإمام مالك رحمه �هلل تعاىل يف �ملوطاأ، و�أفرد 
�لإمام �لبخاري جزء�ً من �سحيحة للطب، وو�سع �لإمام �ل�سافعي- ر�سي �هلل عنه- بابًا 
�إ�سافيًا يف �جلزء �ل�سابع من كتاب �لأم بعنو�ن »خطاأ �لطبيب« ومل تخل �لكتب �لفقهية من 
�حلديث عن هذ� �ملو�سوع يف �أبو�ب متعددة،وكذ� �أبو�ب �حل�سبة �ملوجودة يف كتب �ل�سيا�سة 

�ل�رسعية .
م�سالح  جللب  و�سع  كال�رسع،  »و�لطب  تعاىل:  �هلل  رحمه  �ل�سلم  عبد  بن  �لعز  يقول 

�ل�سلمة و�لعافية، ولدرء مفا�سد �ملعاطب و�لأ�سقام« )2(
�أما �ل�سحة �لوقائية باأمناطها �ملتعددة، فلم حتظ بقدر كاف من �لدر��سة و�لتحليل من 
�لز�وية �ل�رسعية يف وقتنا �حلايل،وهذ� ل ينفي وجود �لعديد من �ملقالت و�لدر��سات �لتي 
تتحدث عن هذه �جلزئية �أو تلك من جزئيات هذ� �لبحث، ومن هذه �لدر��سات �لتي تي�رس يل 
�لإطلع عليها: تفوق �لطب �لوقائي يف �لإ�سلم للدكتور عبد �حلميد �لق�ساة )3( ، حيث �أ�سار 
�أ�س�ص �لطب �لوقائي وخ�سائ�سه و�إر�ساد�ته، و�لطب �لوقائي يف �لإ�سلم للدكتور عمر  �ىل 
�لذي تناول �ملو�سوع ب�سمولية و��سعة، ولكنه مل يتناوله من خلل بعده  حممود عبد �هلل 
�لفقهي، وما يرتبط به من �أحكام و�سو�بط، كما هو �حلال يف هذ� �لبحث �إل نادر�ً، وهو ما 

�أمل �أن ت�سهم هذه �لدر��سة ب�سيء منه، و�هلل �ملوفق

منهج البحث: 

لأغر��ص  مللءمتة  نظر�ً  �لتحليلية  �سوره  باأحد  �لو�سفي  �ملنهج  �لباحث  ��ستخدم 
�لدر��سة، وذلك من خلل در��سة �ملو��سيع ذ�ت �لعلقة وحتليلها، و�جتهدت يف عر�ص �لأمور 
منه، وجمعت �ستات هذ� �ملو�سوع، و�جتهدت يف �إخر�ج زبدها فاألفت بني مو��سيعها،فكان 
هذ� �لبحث،وق�سمته �إىل �أربعة مباحث، كان �ملبحث �لأول: يف �لت�رسيعات �لوقائية للرعاية 
�ل�سحية يف �لإ�سلم، و�لثاين: يف خ�سائ�ص �لوقاية �ل�سحية يف �لإ�سلم و�لثالث: يف �لقو�عد 

�ل�سحية ملنع �نت�سار �لأوبئة، و�لر�بع: يف دور �لإميان و�أثره يف �ل�سفاء من �لأمر��ص
ثم �تبعت كل ذلك باخلامتة و�لتو�سيات 
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املبحث األول:

التشريعات الوقائية للرعاية الصحية يف اإلسالم: 
�أكد �لإ�سلم من هذه �لز�وية على �ل�سحة و�ملعافاة، ودعا �لإن�سان �إىل ح�سن �ل�ستفادة 
من هذه �لنعمة و�حلفاظ عليها، وعمل على تعزيزها وتقويتها وتنميتها لئل يعر�ص �لإن�سان 
�أيا كانت، )درهم وقاية خري من قنطار علج( ، وورد �أن )�حلمية ر�أ�ص كل  نف�سه للمكاره 

دو�ء( )4(، فخري علج للمر�ص هو �أن نتفادى �لوقوع فيه. 
�أم  �أكان ذلك مر�سا  �أن يقع �سو�ء  �أمر �لإ�سلم بالوقاية �تقاء لأي مكروه ميكن  لذلك 

�رسر�ً متوقعًا. )5( 
فالإر�ساد�ت �لنبوية و��سحة جلية يف �لوقاية بدرجة تكون �أقرب �إىل �لأمر و�لإلز�م، 
وكلما كانت �حلماية مرتبطة باملقا�سد �خلم�سة �لتي جاءت بها �ل�رسيعة، كلما كانت درجة 
�لإلز�م �أكرب، وقد طرق عليه �ل�سلة و �ل�سلم مو�سوع �لتلوث ب�سكل مبا�رس، حمذر�ً �أمته من 
�ملخاطرة، فقد حدد لهم م�سادر �لتلوث وعلمهم طرق �لوقاية منها، فاعترب ف�سلت �لإن�سان 
جن�سه )ملوثة( ، ويجب على كل م�سلم �أن يتنظف منها، وت�سخي�سها بهذ� �ل�سكل �ملحدد، هو 
خطوة كبرية يف م�سرية �لطب �لوقائي. قال- �سلى �هلل عليه و�سلم- : »�إذ� ذهب �أحدكم �إىل 

�لغائط فلي�ستطب بثلثة �أحجار فاإنها جتزي عنه«.)6(
وعن عائ�سة- ر�سي �هلل عنها- قالت: »ما ر�أيت ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم- 

»خرج من غائط قط �إل م�صرّ ماء«.)7(
�أو  بال�ستنجاء  �لتنا�سلية  و�لأع�ساء  �لرب�ز،  وخمرج  �لبول،  خمرج  تنظيف  فيجب 
�ل�ستطابة، وهو غ�سلها باملاء �أو م�سحها بالورق �أو �حلجرعند تعذر وجود �ملاء، لأنه يزيل 

�لنجا�سة بالكامل.
�لر�أ�ص  �سعر  �لأو�ساخ، وتعهد  �لتي ترت�كم فيها  �لأ�سعار  و�إز�لة  �لأظفار،  تقليم  ويجب 
بالنظافة. قال �سلى �هلل عليه و�سلم: »خم�ص من �لفطرة: �خلتان، و�ل�ستحد�د، ونتف �لإبط، 
و تقليم �لأظفار، وق�ص �ل�سارب«.)8( وعالج �لقر�آن �لكرمي �أهم �لأ�س�ص �لتي يقوم عليها بناء 

�ل�سحة �ملتكامل على م�ستوى �لفرد و�ملجتمع ومنها)9(: 

النظافة والطهارة: 
ح�ص  فقد  �لبيئة،  ونظافة  �ل�سخ�سية  بالنظافة  خا�سًا  �هتمامًا  �لكرمي  �لقر�آن  �هتم 
تعاىل:                     قال  و�لو�سوء.  �لطهارة  وهما:  �لفرد  حياة  يف  مهمني  �أمرين  على  �لكرمي  �لقر�آن 
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{يا �أيها �لذين �منو� �إذ� قمتم �إىل �ل�سلة فاغ�سلو� وجوهكم و�أيديكم �إىل �ملر�فق و�م�سحو� 
بروؤو�سكم و�أرجلكم �إىل �لكعبني}.)10(

وعلمنا  �ل�سنن،  عد�  ما  �سلو�ت،  خم�ص  هي  �ليوم  يف  �ل�سلو�ت  عدد  �أن  علمنا  فاإذ� 
�ملطهرون}.)11(  �إل  �مل�سحف {ل مي�سه  �لعتيق، ومل�ص  بالبيت  للطو�ف  �لو�سوء  ��سرت�ط 
�لبدن  �ملك�سوفة من  �لأجز�ء  �ل�سحية يف تخلي�ص  وفو�ئده  �لوقائي  �لو�سوء  تاأثري  �أدركنا 
من �لأو�ساخ �لتي تعلق بها با�ستمر�ر، ويف تن�سيط �لدورة �لدموية �لعامة، وجتديد حيوية 
�جل�سم بتنبيه �لأع�ساب وتدليك �لأع�ساء. وكذلك فقد حبب �لقر�آن �لكرمي �إىل �لطهارة عامة 

هرين})12(  باأ�سلوب رقيق، فقال تعاىل: {فيه رجال يحبون �أن يتطهرو� و�هلل يحب �ملطرّ
وميكن تق�سيم �لطهارة �إىل ق�سمني: طهارة �جل�سم وطهارة �مللب�ص وطهارة �جل�سم من 
من  �لطهارة  وكذلك  فاطهرو�}.)13(  جنبا  كنتم  {و�ن  و�لن�ساء  للرجال  بالن�سبة  �جلنابة 
�جل�سم  تن�سيط  منها  متعددة  �ل�سحية  �لطهارة  وفو�ئد  للمر�أة.  بالن�سبة  �لنفا�ص  �أو  �حلي�ص 

وبث �حليوية فيه، وتخلي�سه من �لأدر�ن �لعالقة به.
وهناك در��سات عديدة قام بها علماء متخ�س�سون منهم �لربوف�سور فايندوف �لذي 
ولأن  مليون جرثومة،  مائتي  �أكرث من  �لإن�سان  يزيل عن جلد  �لو�حد  �ل�ستحمام  �أن  �ثبت 
هذه �جلر�ثيم ل تقف حلظة عن �لتكاثر، فل بد من �إز�لتها ب�سكل دوري وم�ستمر. و�ملتتبع 
ملو�سوع �لغ�سل و�لنظافة، يجد كثري� من �ملنا�سبات �لتي يكون فيها تنظيف �لبدن، كالغ�سل 
يوم �جلمعة. قال عليه �ل�سلة و�ل�سلم: »ل يغت�سل رجل يوم �جلمعة ويتطهر ما ��ستطاع من 
طهر ويدهن من دهنه، �أو مي�ص من طيب بيته، ثم يخرج فل يفرق بني �ثنني، ثم ي�سلي ما 
كتب له، ثم ين�ست �إذ� تكلم �لإمام �إل غفر ما بينه وبني �جلمعة �لأخرى«.)14( �إن �لطهارة 
و�لنظافة جزء من تعاليم �لإ�سلم، وجزء من �لعبادة �ملقررة على �مل�سلم �أن ياأتي بها ، حتى 

يكون موؤمنا حقًا. 
وي�سرتط  و�لتجمل،  وللزينة  و�حلر،  �لربد  لدفع  وجل،  عزرّ  �هلل  نعم  من  كذلك  و�للبا�ص 
ل�سحة  �رسط  �لثياب  فطهارة  فطهر})15(  {وثيابك  تعاىل:  قال  و�جلمال  �لنظافة  فيه 
�ل�سلة �لتي ل تنقطع، وهذ� يتطلب من �لإن�سان حر�سًا د�ئما على طهارة ملب�سه من جميع 
�لنجا�سات، ول يخفى ما لهذ� �لأمر من قيمة يف �إبعاد �لإن�سان عن م�سادر �لتلوث بالعو�مل 

�ملعدية)16(
و�أما نظافة �لبيئة وطهارتها، فتعاليم �لإ�سلم تدعو �إىل حمايتها و�ملحافظة عليها 
من �لتلوث، وجتعل تلويث �لبيئة باأي ملوث من جنا�سة �أو خملفات �سارة، �أو مو�د �سامة من 

�لإف�ساد يف �لأر�ص، يحا�سب �هلل تعاىل عليه ح�سابًا �سديد�ً. 
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ومن �ملعلوم �أن تلويث �ملاء يوؤدي �إىل خماطر ج�سيمة، و�أ�رس�ر بالغة، ومينع �أ�سباب 
�حلياة، فكان �أمر ر�سول �هلل –�سلى �هلل عليه و�سلم- مبنع تلوث �ملاء وذلك بنهيه عن �لبول 
ينج�سه  �لبول  �أن  وذلك  �لر�كد«.)17(  �ملاء  �أحدكم يف  يبولن  »ل  قال:  �لر�كد حيث  �ملاء  يف 
�أ�سد، ويقا�ص  �أقبح و�لنهي عنه  �لتغوط؛ لأنه  ويلحق �ل�رسر مبن ��ستعمله. ويلحق بالتبول 
�مل�سانع  ف�سلت  كاإلقاء  �سحته  يف  �لإن�سان  وي�سيب  �ملاء،  به  يتلوث  ما  كل  عليهما 

و�حليو�نات �لنافقة، و�لقمامة يف �لأنهار و�لرتع.
و�عترب �لإ�سلم من �رسوط �سحة �ل�سلة �أن تكون �ل�سلة يف مكان طاهر من �لنج�ص 
و�لأقذ�ر، ول �سك يف �أن �عتبار �لبول و�لغائط و�مليتة وغريها من �لف�سلت جن�سًا يقت�سي 
�لأر��سي  ري  يف  ��ستخد�مها  وعدم  �ل�سبل،  باأح�سن  �لف�سلت  هذه  ت�رسيف  على  �لعمل 
و�ملزروعات مبا�رسة، فمن �ملعروف يف �لطب �لوقائي �أن �سوء ت�رسيف �لف�سلت من �أهم 

�أ�سباب �نت�سار �لأوبئة و�لأمر��ص يف �لبلد�ن �ملتخلقة.
حتريم اخلبائث: 

�أنو�عًا من �لطعام و�ل�رس�ب، و�أحلرّ ما طاب منها، قال تعاىل: {ويحل  حرم �لإ�سلم 
حلم  تعاىل:  �هلل  حرمها  �لتي  �لأنو�ع  ومن   )18( �خلبائث}.  عليهم  ويحرم  �لطيبات  لهم 
�خلنزير، وحلم �مليتة، وحلوم �حليو�نات �ملفرت�سة، وحلوم �لطيور �جلارحة، و�لدم �مل�سفوح، 
�هلل  لغري  �أهل  ومما  �خلنزير،  وحلم  و�لدم،  �مليتة  عليكم  {حرمت  تعاىل:  �هلل  قال  و�خلمر. 
به، و�ملنخنقة، و�ملوقوذة و�ملرتدية و�لنطيحة وما �أكل �ل�سبع �إل ما ذكيتم وما ذبح على 
�لن�سب}.)19( وعن عائ�سة ر�سي �هلل عنها، �أن ر�سول �هلل –�سلى �هلل عليه و�سلم- قال: »كل 

�رس�ب �أ�سكر فهو حر�م«.)20(
�خلبائث،  عليهم  ويحرم  �لطيبات  لهم  يحل  �لب�رس،  لنفو�ص  مطهر�ً  �لإ�سلم  جاء  لقد 
�أم �لكبائر، ويتبعها يف هذ� �لتحرمي �ملخدر�ت ب�سورها �ملختلفة، كما حرم  فاخلمر وهي 
�لتعامل بالربا، وحرم �لزنا وقتل �لنف�ص، وهذه كلها من �لبليا �لتي �بتليت بها �ملجتمعات 
�لغربية، فالنظام �لربوي �أوجد ظروفًا يرتتب عليها �إفل�ص كثرٍي من �لتجار مما ي�سلمهم �إىل 
�لكتئاب فالنتحار، و�نت�سار �ملخدر�ت و�خلمور يوؤدي �إىل كثرٍي من �حلو�دث �لتي يرتتب 
عليها �إزهاق �لنف�ص �لربيئة، و غياب �لعقل و�جلنون و�لإ�سابة باأمر��ص خمتلفة، �إ�سافة �إىل 

�نت�سار �جلر�ئم.)21(
حرم  �هلل  �أن  �أي  �سيء،  باأي  منها  �لنتفاع  وحرم  ورج�سًا،  �أذى  �مليتة  �لإ�سلم  وعدَّ 
�مليتة ملا يتوقع من �رسرها، لأن �مليتة �إما �أن تكون ماتت مبر�ص �سابق �أو بعلة عار�سة، 
وكلهما ل يوؤمن �رسره، بالإ�سافة �إىل �أن �لطباع �ل�سليمة تعافها وتكرهها وت�ستقذرها. 

و�هلل عزرّ وجلرّ مل يحرم �سيئًا �إل وفيه �رسر حمقق.)22(
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و�لعامل �لآن يئن من وطاأة �لأمر��ص �جلن�سية �لتي �أ�سبحت تت�سدر قائمة �لأمر��ص 
�ملعدية. وعليه فاإن حكمة �هلل بالغة يف حترمي هذه �لأ�سياء كما حرم جمرد �لقرت�ب منها 
و�لتفكري فيها، حيث يقول �هلل تعاىل: {ول تقربو� �لزنا �إنه كان فاح�سًة و�ساء �سبيل}.)23(
على  �لتدخني  �آثار  من  ك�سفته  وما  �ملعا�رسين،  و�لطب  �لعلم  مقرر�ت  �أن  ريب  ول 
�أ�سحابه، وكذ� على من يكون قرب �ملدخن، قد �أكدت وقوع �ل�رسر، فتلوث �لهو�ء يف �لغرف 
�أو �حلافلة �أو �لقاعة ي�رس �رسر�ً بالغًا باحلا�رسين، يقول عليه �ل�سلة و�ل�سلم: »ل �رسر 

ول �رس�ر«.)24(

أخطار التدخني: 
�إنه عادة ممقوتة؛ لأنه ي�رس بامل�سالح  �إذ� مرفو�ص من قبل �لإ�سلم، بل  فالتدخني 
�ل�رسورية للخلق، نظر�ً ملا يجلبه من �لأذى على مدخنه يف �لبدن و�لنف�ص و�ملال، و�أنه نوع 

من �لنتحار �لبطيء.

منع اقتناء الكالب إال للضرورة: 
فقد �أثبت �لعلم �حلديث �أن �لكلب تنقل �أمر��سًا كثرية للإن�سان كد�ء �لكلب و�لأكيا�ص 
�أو  �أو زرٍع  �ملائية ، و�لر�سول –�سلى �هلل عليه و�سلم- يقول: »من �تخذ كلبًا �إل كلب �سيد 

ما�سيٍة، �نتق�ص من �أجره لكل يوم قري�ط«.)25(
وقد �أخذ جمهور �أهل �لعلم من �حلنفية و�ملالكية و�ل�سافعية و�حلنابلة من هذ� �حلديث 

حترمي �قتناء �لكلب لغري حاجة م�رسوعة ككلب �ل�سيد و�حلر��سة.)26(

إجراء الفحص املخربي الطيب قبل الزواج: 
�أوىل �لإ�سلم عنايته بالأ�رسة، ور�سم لها �لأحكام �ل�رسعية �لكفيلة ببقائها و�سلحها 
للزو�ج  �ل�سمانات  توفري  على  �حلنيف  ديننا  وركز  �ملجتمع،  بنيان  يف  لبنة  متثل  فهي 
�لناجح، فاأمر بتحري �لدين يف �لأزو�ج، وحث على �لكفاءة بني �لزوجني لتوفري �سمانات 
ل�سحة �لن�سل، حيث �عترب �لإجناب مق�سد�ً �أ�سا�سيًا من مقا�سد �لزو�ج، وحثرّ على �لغرت�ب 
يف �لزو�ج و�لبتعاد ما �أمكن عن �لزو�ج من �لقريبات، وذلك ليكون �ملو�ليد �أقوياء و�أذكياء، 
وقد وردت يف ذلك �آثار عن �لر�سول –�سلى �هلل عليه و�سلم- و�أقو�ل من�سوبة �إىل �أمري �ملوؤمنني 
–ر�سي �هلل عنه- و�إيل بع�ص �ل�سحابة منها: »�غرتبو� ل ت�سوو�«، »ول  عمر بن �خلطاب 

تنكحو� �لقر�بة فاإن �لولد يخلق �ساويًا«، �أي �سعيفًا.)27(
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بع�ص  وجود  �لطبية  �لدر��سات  و�أثبتت  للنطف،  �لتخري  ��ستحباب  �إىل  �ل�سارع  و�أر�سد 
�لأمر��ص �لور�ثية �لتي تنتقل �إىل �لأبناء وي�ستع�سي علجها. وميكن تليف كثري من هذه 
�ل�سعادة  �لعقد. ويف ذلك حتقيق  �إجر�ء  قبل  للخاطبني  �لطبي  �لفح�ص  �أجري  �إذ�  �لأمر��ص 
لهما وجتنيب �لن�سئ �لأمر��ص و�لإعاقات، وحفظ �ملجتمع وحت�سينه بقوة �أبنائه. قال عليه 

�ل�سلة و�ل�سلم: »تزوجو� يف �حلجر �ل�سالح فاإن �لعرق د�سا�ص«.)28(

الذبح وفق الطريقة اإلسالمية: 

�أيدي  و�لذبيحة بني  �لكبرية،  �لدموية  �لأوعية  وقطع  �لذبح  يكون  �أن  �لإ�سلم  ��سرتط 
�لقائم بالفعل يف �أمت �سحتها ون�ساطها، وي�ستمر قلبها بالنب�ص حتى يطرح �أكرث ما ميكن 
�لذبح  وطريقة  دمها.  �أكرث  من  تخل�ست  قد  وتكون  متوت  حتى  هذه،  �لدفع  بقوة  �لدم  من 
�لإ�سلمي هي �لف�سلى، لأنها �أرفق باحليو�ن من جانب، و�أن �للحم �لناجت عن هذه �لطريقة 
�أطيب حيث يبدو طازجًا بينما �للحم �ملذبوح �لناجت عن �ل�سعق �أزرق �للون كاأنه خمنوق، 
�لذبيحة،  يغادر  مل  �لكربون  �أوك�سيد  بثاين  �مل�سبع  �لدم  لأن  كاملخنوق؛  حكمه  فعًل  وهو 

و�رسعان ما يتغري ويتف�سخ.)29(

الشروط الصحية للدفن: 

عليه،  و�ل�سلة  وتكفينه  �مليت  تغ�سيل  يف  �لإ�رس�ع  �لدفن:  يف  �لإ�سلم  تعاليم  ومن 
�لذين  �لتامة للأحياء  �لوقاية  �لإجر�ء�ت بعناية  �للحد، ويف تطبيق هذه  �لدفن يف  ويكون 
�جلر�ثيم  وتنت�رس  �جلثة  تتف�سخ  �أن  قبل   ، �لدفن  يف  و�لإ�رس�ع  �لغ�سل  ففي  �مليت،  ي�سيعون 

فتوؤذي من حوله من �مل�سيعني له، وخا�سة عند �نت�سار �لأوبئة. 
ويف طريقة �لدفن رحمة بالإن�سان �أن يحفظ رفاته �لرت�ب، ل كما تفعل بع�ص �ل�سعوب 
يف حرق �جلثة، و�ن كان يف ذلك وقاية تعادل �لدفن يف باطن �لأر�ص، ولكنها حتمل كثري�ً 

من �لإهانة و�لق�سوة بالإن�سان �لذي كرمه �لإ�سلم حيًا وميتًا.)30(

الوقاية من احلوادث: 

ول يجوز للم�سلم �أن يتخذ �سلوكًا يعر�سه للخطر، �أو يلقي به �إىل �ملهالك، كتعري�ص نف�سه 
وبيته للحريق، ، �أو تعري�ص طعامه و�رس�به للتلوث، وين�سحب ذلك على جميع �أنو�ع �لبلء 
)مثل حو�دث �ل�سيار�ت و�سائر �حلو�دث( . قال تعاىل: {ول تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة}. )31( 
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وقال عليه �ل�سلة و�ل�سلم: »�أطفئو� �مل�سابيح �إذ� رقدمت، وغلقو� �لأبو�ب، و�أوكو� �لأ�سقية، 
وخمرو� �لطعام و�ل�رس�ب«.)32( وهكذ� و�سع �لإ�سلم �لقو�عد �لأ�سا�سية للوقاية من �حلو�دث 
وحو�دث  �ل�سناعة  جمالت  يف  حمددة  �إجر�ء�ت  يف  ويتبلور  �ل�سلمة،  علم  يظهر  �أن  قبل 

�لطرق وحو�دث �ملنازل.

دور والية احلسبة يف الرقابة الصحية: 

�حل�سبة وظيفة دينية تعمل على �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وحمل �لنا�ص على 
�أ�سحاب �ملهن  �لعامة، وقد فر�ص �مل�سلمون نظام �حل�سبة للتفتي�ص على  رعاية �مل�سلحة 

�لغذ�ئية وحو�نيت �لأطعمة ومر�قبة �لنظافة، وعدم غ�ص �لأغذية وحفظ �ل�سحة �لعامة. 
وكان و�يل �حل�سبة ياأمر �لطباخني بتغطية �أو�نيهم وحفظها من �لذباب، وهو�م �لأر�ص 
بعد غ�سلها باملاء �حلار، ومينعهم من طبخ حلوم �ملعز مع حلوم �ل�ساأن. وكان يقوم بتفتي�ص 
بالدم.  �لطريق  تلويث  خ�سية  دكانيهم  �أبو�ب  على  �لذبح  من  ومينعهم  �لق�سابني،  حو�نيت 
وح�رس �لذبح يف �ملجازر وياأمرهم باإدخال �للحوم د�خل حو�نيتهم، فل يعلقونها خارجًا، 
لئل توؤذي �ملارة وتلوث ملب�سهم.)33( وكان و�يل �حل�سبة ير�قب �لطحانني ويلزمهم بغربلة 
�لقمح وتنقيته قبل �لطحن، وير�قب �خلبازين يف حو�نيتهم وخمابزهم، ويطالبهم بنظافة 

�ملعاجن ونظافة �ملاء �مل�ستعمل للعجني و�أن يكون �لعجان ملثما،)34(
وكان و�يل �حل�سبة ياأمر �لبقالني بغ�سل �لبقول وتنقيتها من �حل�سائ�ص، وينهى باعة 
�خل�رسو�ت عن بيع ما ف�سد، ومينع جلبي �لزبل من �لدخول �إىل �لأ�سو�ق، ملا فيه من �ل�رسر 
�ل�سيقة،  و�لطرقات  �لأ�سو�ق  يف  �ملحاكة  عند  �لنا�ص  لبا�ص  و�إف�ساد  �خلبيئة،  �لر�ئحة  من 
وت�سييق �أماكن �لبيع و�ل�رس�ء على �مل�سلمني، وعليه �أن يعني لهوؤلء �جللبني مكانًا خا�سًا 

يقفون فيه، وي�سعون ب�ساعتهم، ويق�سدهم من يحتاج �إليهم يف ذلك �ملكان.)35(
حتى �إن �ملحت�سب كان ير�قب �لأطباء وياأخذ عليهم عهد �أبو قر�ط، ويجرب �لطبيب على 
دفع دية �ملري�ص �إذ� مات ب�سبب �سوء ت�رسفه، ويتفقد �أحو�له �ل�سناع �لذين ي�سنعون �لأ�رسبة 

و�لأطعمة و�مللب�ص و�لآلت وغريها فيمنعهم من �سناعة �ملحرم على �لإطلق)36(
ومن مهمات املحت�شب: �إتلف �لب�سائع �لفا�سدة و�إر�قة �خلمور، ومنع �لتاجر �لغ�سا�ص 
من �لعمل، و�إعلن ��سمه ليتجنبه �لنا�ص، وكذلك كان ي�ستعمل عقوبة �لتجري�ص �أي �لت�سهري 

ببع�ص �ل�سناع �لذين ي�سيئون �لئتمان ويغ�سون.)37(
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املبحث الثاني: 

خصائص الوقاية الصحية يف اإلسالم: 

اإن املتتبع لنظرية الهدي ال�شحي يف االإ�شالم، ي�شتطيع اإدراك جملة من اخل�شائ�س 
االآتية: 

ف�شل ال�شبق:  1 .
�لنظم  دقيقة من خلل  معاجلة  �لأر�ص  على  �لإن�سان  ليعالج حياة  �لإ�سلم جاء  �إن 
و�لت�رسيعات �لتي تعمل على �سعادة �لإن�سان وخريه، ومن �سمن هذه �لت�رسيعات جمموعة 
�لأحكام  �آيات  ��ستنبطها فقهاء �مل�سلمني من  �ل�سحي، و�لتي  �لوقائية يف �ملجال  �لقو�عد 
باأمناط  تت�سل  �لتي  �لدينية  و�لتوجيهات  �ملطهرة،  و�ل�سنة  �لكرمي  �لقر�ن  يف  �لو�ردة 
�لإن�سان  �سحة  حفظ  �تباعها  يحقق  حيث  و�ملبا�رسة،  �لعديدة  �لإن�سان  و�سلوكيات  �حلياة 

وتعزيزها. 
�إن �إ�سار�ت �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم – يف �لطب �لوقائي و��سحة كل �لو�سوح يف 
ق�سايا كثرية ومنها �إ�سارته ، بل دعوته �إىل ��ستعمال �ل�سو�ك وقد �أورد �ملحدثون �أحاديث 
كثرية تدعو �مل�سلم �إىل ��ستعمال �ل�سو�ك، وهي من �لأحاديث �ل�سحيحة، كقوله �سلو�ت �هلل 
قرنًا وجد  وبعد 14   )38( بال�سو�ك مع كل �سلة«  لأمرتهم  �أمتي  �أ�سق على  �أن  »لول  عليه: 
�لأطباء فو�ئد ل حت�سى يف ��ستعمال �ل�سو�ك تتعلق بالطب �لوقائي، وجعلو� مقارنة بينه، 
وبني ��ستعمال �لفر�ساة و�ملعجون معًا ، فتبني لهم: )�أن �ل�سو�ك يفوق من �لناحية �لكيماوية 

و�مليكانيكية �لفر�ساة و�ملعجون مبر�ت عديدة(.)39(
ومما يفخر به كل م�سلم �أن �لإ�سلم يف �أول �رسوق �سم�سه على �لوجود، دعا �إىل �لتعقيم، 
وحذر من �لتلوث بامليكروبات، و�أطلق على ذلك م�سطلح �لطهارة؛ لتكون �لبيئة �لتي يعي�ص 
فيها �لإن�سان بعيدة عن �مليكروبات، وحذر من �لنجا�سة، ودعا �إىل �لوقاية منها و �إز�لتها، 
�إذ� وجدت، ومفهوم �حلجر �ل�سحي مل يعرفه �لعامل �إل يف �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�رس، بينما 
تكلم فيه من ل ينطق عن �لهوى قبل �أربعة ع�رس قرنًا، وهذه معجزة من معجز�ت �لر�سول- 
�سلى �هلل عليه و�سلم- �لباهرة فوق معجز�ته �لكثرية، يف �لوقت �لذي كان �لعامل يغط يف 

�سبات عميق. 
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ل�شمولية:  ا. 2
�أحكامه وت�رسيعاته، كما يت�سف بال�سمول يف مبادئه  يت�سف �لإ�سلم بالتكامل يف 
وتوجيهاته، وهذ� �ساأن �لقو�عد �لوقائية يف �لإ�سلم، لأنها تت�سف بال�سمولية �أي�سا، �إذ �إنها 
تتعامل مع �لإن�سان على �أنه مادة وروح، وعلى �أنها ملزمة، لكل من حتققت به �سفة �لإ�سلم، 
لذ� جند �لقر�آن �لكرمي يف كثري من �آياته يوؤكد �جلانب �لوقائي حلياة �لإن�سان، من �ملر�ص 
و�سلوكيته من �لنحر�ف و�لتجاوز، وجاءت �لتعليمات �لوقائية متد�خلة مع �لعباد�ت، على 

�لوجة �ملطلوب من �للتز�م و�جلدية و�لتطبيق �ليومي �مل�ستمر. 
وعدم  �لأمر��ص،  من  و�سيانته  �لعلل،  من  ج�سمه  حلماية  �إذن-   – مدعو  فاملوؤمن 
�لتفريط به فيما ي�رسه ول ينفعه، ومعرفة طاقة �جل�سد، ول يتعد�ها، و�ن يعطي �جل�سد حقه 
�لإن�سان، وقد قال  �لر�حة ل�ستجماع و��ستعادة قابليته ولياقته، ليكون مهيئًا خلدمة  من 

�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: )و�إن جل�سدك عليك حقًا( )40(
ويح�ص �لإ�سلم على �لتعلم، ويجعله فري�سة على كل م�سلم وم�سلمة، ويوؤكد على �لعمل 
للمتعلم، قال  �ل�سحي و�حل�ساري  �مل�ستوى  �لتعلم يرفعه من  �أن  ينفع، ولي�ص يخفى  �لذي 

تعاىل: {هل ي�ستوي �لذين يعلمون و �لذين ل يعلمون}.)41(
الدميومة:  3 .

�ن �للتز�م بقو�عد �لوقاية �ل�سحية يف �لإ�سلم لي�ص مرهونًا مبدة حمددة، ول ب�سن 
معينة، �إمنا ي�ستمر �للتز�م به طيلة حياته، لأنها جزء من عقيدته، فاإذ� تخلف عن تنفيذها، 
يكون قد ترك تكليفًا �رسعيًا، وعطل حكمًا من �أحكام �لإ�سلم يوؤثم عليه . وبهذه �لدميومة 

ي�سمن �لإ�سلم م�سلمًا قويًا، وجمتمعًا نظيفًا.)42(
الب�شاطة والتي�شري:  4 .

�ن �ملتتبع لنظرية �لطب �لوقائي يف �لإ�سلم يلحظ فيها خا�سية �لب�ساطة يف �لتكليف 
�لإبط  ونتف  �لأظافر،  وتقليم  و�ل�ستحد�د  و�خلتان  و�لو�سوء  فال�سو�ك  �لتنفيذ،  يف  و�لي�رس 
وحتري  و�لنفا�ص،  �حلي�ص  يف  �لوطء  عدم  �لثلث  �مللعن  وجتنب  و�لثوب  �لبدن  وطهارة 
�أمور  �إطار �لزو�ج وهي  �لغذ�ء �لطيب، و�جتناب �لغذ�ء �خلبيث وح�رس �لن�ساط �جلن�سي يف 
ل ت�ستلزم كلفة مالية تثقل �لكاهل، فيها خا�سة �لب�ساطة و�لي�رس، ويف ذلك �سمان لل�سحة 
�لإن�سان  ويف  و�ملجتمع،  و�لأ�رسة  �لفرد  ويف  و�لنف�ص  �جل�سم  يف  �هلل  �سنن  مع  و�ن�سجام 

وبيئته. 
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املبحث الثالث:

القواعد الصحية ملنع انتشار األوبئة:

يعدُّ النظام االإ�شالمي اأول نظام اإن�شاين �شن القواعد ال�شحية ملنع انت�شار االأوبئة 
كقاعدة العزل وقاعدة احلجر ال�شحي. 

قاعدة العزل:  ♦ 

�أو  �لبيوت  بد�ٍء معٍد يف  �مل�سابني  �ملر�سى  لعزل  و��سحة  تعاليم  �لإ�سلم  لقد و�سع 
�مل�ست�سفيات، وعدم �ل�سماح لهم بالختلط بعو�دهم �أو بالآخرين وعلى �ملري�ص �أيًا كان 
موقعه �أن ير�عي �هلل يف �لنا�ص يف �سحتهم، ويف ذلك �أ�سار ر�سول �هلل، �سلى �هلل عليه و�سلم، 
بقوله: »ل يورد ممر�ص على م�سح«)43(؛ �أي ل ياأتي �ساحب �لإبل �ملري�سة ليوردها �ملاء، 
�لعدوى  فتح�سل  �ختلطها،  �إىل  ذلك  فيوؤدي  قبله  ت�رسب  �سحيحة  �أخرى  �إبل  �ملاء  وعلى 

وينت�رس �ملر�ص، لذ� منع �لإ�سلم خلط �ملري�سة بال�سحيحة. 
و�إن كان لهذه �لعناية باحليو�نات، فالعناية بالإن�سان �أوىل و�أوجب، وهكذ� يكون عزل 
�مل�سابني بالأمر��ص �ملعدية كاخلانوق)44( و�ل�سل �لرئوي و�جلدري ود�ء �لكلب و�لكولري� 
و�أنفلونز� �خلنازير. »�رسورة حتمية حث عليها �لإ�سلم لي�سون �حلياة، ويبقي على �سلمتها، 

ويدفع عن �لإن�سان �لأذى و�ملكروه، وما يعكر �سفو �حلياة ويعطلها«.)45(
فعلى �مل�ساب �أن يخلد للر�حة �أيامًا عدة للحد من �نت�سار �ملر�ص، وما يوؤذي �لنا�ص، 
و�لأ�سو�ق  �مل�ساجد  يف  بهم  �لختلط  جر�ء  من  �لنا�ص  من  غريه  �إ�سابة  يف  �سببًا  فيكون 
و�ملحلت �لعامة، قال �لإمام �لطربي يف تهذيب �لآثار: »فانه غري جائز ملري�ص �أن يورد 
على �سحيح، ول ينبغي لذي �سحة �لدنو منه، ل لأن ذلك حر�م ، ولكن حذر�ً من �ن يظن 
�ل�سحيح �ن نزل ذلك به يوما �أو �أ�سابه، �إنه �إمنا �أ�سابه مبا كان من دنوه منه وقربه، �أو من 

موؤ�كلته وم�ساربته، فيوجب له ذلك �لدخول«.
ويبني هذ� ويوؤكده ويزيده و�سوحًا �أن �لد�ء، لو كان �ساأنه �أن يعدي، ملا �سلم �أحد منه، 
لذ� نرى �أن �أكرث من يلم�ص �ملر�سى من �أهاليهم وخد�مهم وملب�سهم ل ي�سيبهم �سيء من 

ذك مع طول �مللزمة وكرثة �ملجال�سة.)46(
قاعدة احلجر ال�شحي:  ♦ 

�أقر �لر�سول �لأكرم- �سلى �هلل عليه و�سلم- مبد�أ �حلجر �ل�سحي وقاية من �لأمر��ص 
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�ملعدية �خلطرية، وظهر ذلك جليًا يف مو�سوعني: مر�ص �لطاعون ومر�ص �جلذ�م: 
أ. مر�س الطاعون: 

قال عليه �ل�سلة و�ل�سلم: »�لطاعون رجز �أر�سل على طائفة من بني �إ�رس�ئيل وعلى 
من كان قبلكم، فاإذ� �سمعتم به باأر�ص، فل تدخلو� عليه، و�إذ� وقع باأر�ص، و�أنتم بها فل 
�ملوؤمنني  �أمري  �ل�رسيف، فقد فر�ص  �لنبوي  لهذ� �حلديث  و��ستناد�  تخرجو� فر�ر� منه«.)47( 
عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنهما، �حلجر �ل�سحي على مناطق يف بلد �ل�سام، وذلك حينما 
�نت�رس مر�ص �لطاعون �لذي عرف بطاعون عمو��ص ن�سبة �إىل بلدة عمو��ص يف فل�سطني �لتي 
ما  �أول  �لطاعون  مر�ص  �كت�سف  وقد  �لغربية،  �جلهة  من  كلم   30 �لقد�ص  مدينة  عن  تبعد 

�كت�سف فيها)48(. 
�هلل عليه و�سلم-  �لنبي- �سلى  �أمر  �لفتاكة �خلطرية، ولهذ�  �لأمر��ص  و�لطاعون من 
باأن ل يخرج من �لأر�ص �لتي وقع فيها، و�أمر �ل�سليم باأن ل يدخل �إليها، وذلك حتى يبقى 

�ملر�ص حم�سور�ً يف بقعة و�حدة، فل ينت�رس ول تت�سع د�ئرة �لإ�سابة به. 
وقد روي عن �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه ، �إنه قال: »�لطاعون فتنة على �ملقيم وعلى 
�أقمت فهلكت، و�إمنا فرَّ م�سلم من  �أما �ملقيم فيقول:  �أما �لفار فيقول فررت فنجوت،  �لفار، 
�أر�ص �لطاعون تاأديب  مل يجيء �أجله، و�أقام فهلك من جاء �أجله، فالنهي عن �لدخول �إىل 
ر فيه  وتعليم و�لأمر باملقام باأر�سه تفوي�ص وت�سليم.«)49( و�حت�سابه �متحان من �هلل يكفرّ

خطايا �ملبتلني حتى ي�رسف �هلل عنهم هذ� �لوباء، 
	. مر�س اجلذام: 

قال عليه �ل�سلة و�ل�سلم بحق مر�ص �جلذ�م »فر من �ملجذوم فر�رك من �ل�سد«.)50( 
و�ملجذوم هو �مل�ساب مبر�ص �جلذ�م من �لأمر��ص �ملعدية، وهو عبارة عن تاآكل يف �لأع�ساء، 
و��ستناد�ً �إىل هذ� �حلديث �لنبوي �ل�رسيف، فقد مر �أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب- ر�سي �هلل 
عنه- وهو يف طريقه �إىل �ل�سام على قوم جمذومني �أي م�سابني مبر�ص �جلذ�م من ن�سارى 
جنر�ن فاأمر مبعاجلتمهم، وفر�ص لهم �سي من �ملال، وهذ� يوؤكد �هتمام �لإ�سلم مبعاجلة 
�ملر�سى م�سلمني وغري م�سلمني على حد �سو�ء، كما ورد �أن �خلليفة �لر��سدي �خلام�ص، عمر بن 
عبد �لعزيز �لأموي قد عزل �ملجذومني و�أمر مبعاجلتهم، ويقا�ص على �لطاعون و�جلذ�م كل 
مر�ص معٍد، فالأمر��ص �ل�سارية �لتي تفتك بالنا�ص، فقد حر�ص �لإ�سلم على �سحة �لأفر�د 
و�جلماعات ، وبني للب�رسية �ن هناك �أوبئة وجر�ثيم تنقل �لعدوى من مكان �إىل �أخر، فت�رسي 
من �ملر�سى �إىل �لأ�سحاء، فهذ� بيان عظيم للب�رسية قاطبة. �إن �لإ�سلم ك�سف �رس �لكون قبل 
14 قرنا قبل ظهور �لأجهزة �حلديثة، بل �إنه مل يعطل �لعمل بالعلم ودو�عيه، و�إمنا حثرّ على 
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مو��سلة �لعلم و�لكت�ساف و�لتقدم �لتكنولوجي، فلم يقل بهذه �لأحاديث ويتوقف، بل �ساهم 
يف حل م�سكلت �لع�رس، ودعا �إىل مو��سلة �لتقدم �لعلمي و�كت�ساف �مليكروب. 

وعلى �سبيل �لوقاية �ل�سحية �لتي �رسعها �لإ�سلم للتخفيف من حدة �نت�سار �لأوبئة 
�هلل  ق�ساء  من  هروبًا  لي�ص  �أجمعني،  للنا�ص  �لعام  بالتطعيم  �أمر  فقد  �لفتاكة،  و�لأمر��ص 
وقدره، بل تر�سيخًا له، »فقد روي �أن ر�سول �هلل –�سلى �هلل عليه و�سلم – رد على رجٍل جاء 
، فقال ر�سول �هلل  �أمينع هذ� من قدر �هلل؟  �أدوية يتعاطاها للوقاية من �ملر�ص  ي�ساأله عن 
–�سلى �هلل عليه و�سلم- : بل هي من قدر �هلل«.)51( ومن �لرعاية �ل�سحية للأطفال تطعيمهم 
�سد �لأمر��ص �ملهلكة و�لتفريط بذلك نوع من �لت�سييع لهم، بل قتل لهم، وهو خ�رس�ن مبني، 

قال �هلل تعاىل: {قد خ�رس �لذين قتلو� �أولدهم �سفها بغري علم}.)52(
�نت�سار  �لتخفيف من حدة  �لإ�سلم �لأكيد على  وهذ� يعني لكل دللة، و�سوح حر�ص 
�لأوبئة و�لأمر��ص �لفتاكة، وذلك بح�سار �ملر�ص ومنع �نتقاله، و�حلجر �ل�سحي �سورة من 

�سور �ملحافظة على �لبيئة، و�سبب من �أ�سباب �ملحافظة على �سحة �لنا�ص يف �ملجتمع. 

املبحث الرابع:

دور اإلميان وأثره يف الشفاء من األمراض:
�لإن�سان،  بها  يتنعم  �لتي  �لنعم  �أعظم  من  وجعلها  �لإن�سان  ب�سحة  �هتم  �لإ�سلم  �ن 
باإنعام �هلل على عبده بعد نعمة �لإميان و�ليقني، وقد قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »�ن 

�لنا�ص مل يعطو� يف �لدنيا خري�ً من �ليقني و�ملعافاة، ف�سلموهما �هلل عز وجل. )53(
�ل�رسور�ت  من  بثلث  مبا�رس�ً  �رتباطًا  مرتبطة  �لإن�سان  �سحة  �إن  �لقول  وميكن 
�خلم�ص)54( �لتي �أمر �هلل باحلفاظ عليها ورعايتها، وهي �لنف�ص و�لعقل و�لن�سل؛ لأن �نتفاء 
�لرعاية �ل�سحية، �سيوؤثر �سلبًا على �لنف�ص، وعلى �لعقل وعلى �لن�سل، ويحتاج �لإن�سان �إىل 

�ل�سحة كذلك للحفاظ على �لدين وعلى �ملال. 
ويعدرّ �لإ�سلم �ل�سحة كحق من �حلقوق �لأ�سا�سية لكل �إن�سان، ت�ستند �مل�سوؤولية فيها 

يف ثلثة �جتاهات خمتلفة �لنف�ص و�ملجتمع و�لدولة.
�ملجالت  يف  �لرتكيز  على  �لعامة  �ل�سحة  ملبادئ  �إيجابي  ب�سكل  �لإ�سلم  و�عتمد 
�لتكوين و�لزدهار يف �حلياة �ملادية،  �أهم عنا�رس  �لت�رسيعية فالنظافة وهي و�حدة من 
�لنظافة يف كل �سيء  �لإ�سلم على  �لفتاكة، وقد حثَّ  �لأمر��ص و�لأوبئة  و�لتي حتمي من 
حيث ت�سمل �لبدن و�مللب�ص و�ملكان و�عترب �لنظافة من �لإميان، كما نهى عن تلويث �لبيئة، 
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ومنع من �لتبول يف �ملاء �لر�كد غري �جلاري. 
ومن ف�سل �هلل عز وجل علينا وعلى �لنا�ص، �أن �لتوجيهات �لدينية �لتي تت�سل باأمناط 
�لطعام  يف  �لإ�رس�ف  عدم  �إىل  دعوة  فهنا  ومبا�رسة،  عديدة  �لإن�سان  و�سلوكيات  �حلياة 
�أيدي �لنا�ص، وهناك  و�ل�رس�ب، وهناك حتذير من ظهور �لف�ساد يف �لرب و�لبحر مبا ك�سبت 
ثمة نهي عن �ل�رسر و�ل�رس�ر، وعن �إحلاق �لأذى بالنف�ص و�لغري، في�ستطيع �لإن�سان حفظ 
�مليز�ن ول  �عتد�ل فل يطغى يف هذ�  �ل�سحي، يف حال  �مليز�ن  باأن يحافظ على  �سحته 
يخ�رس �مليز�ن، �لتز�مًا مبا �أمر به �لقر�آن �لكرمي، قال تعاىل: {وو�سع �مليز�ن، �أل تطغو� يف 

�مليز�ن، و�أقيمو� �لوزن بالق�سط ول تخ�رسو� �مليز�ن}.)55(
فالعتد�ل يف �أي �أمر، هو �أ�سمى درجاته و�لعتد�ل يف �أمر �لطعام و�ل�رس�ب هو �لقاعدة 
�ل�سحية �لعري�سة �لتي �أقرها �لإ�سلم، فقد كان هذ� �لعتد�ل و�قعًا يف حياة �لر�سول- �سلى 
�هلل عليه و�سلم- وحياة �سحابته، فلم تقت�رس توجيهاته على عدم �لإفر�ط يف �لطعام، بل 
حذر �أي�سًا من �لتقتري فيه، ومنع �أقو�مًا عن �ل�سوم �أيامًا متتاليات دون �إفطار. يقول لقمان 
�حلكيم يو�سي ولده بقوله: »و�ذ� كنت يف �لطعام فاحفظ معدتك وعمر بن �خلطاب ر�سي 
�هلل عنه يحذر من �لبطنة فيقول: »و�إياكم و�لبطنة يف �لطعام فانها مف�سدة للج�سم، مورثة 

لل�سقم...«. )56(
على �أن �لدقة يف بيان �لعتد�ل يف �لطعام و �ل�رس�ب، تظهر جليًا يف حديث �لر�سول- 
�ً من بطنه، بح�سب �بن �آدم  �سلى �هلل عليه و�سلم- حيث يقول: »ما ملأ �آدمي وعاء قط �رسرّ
لقيمات يقمن �سلبه، فاإن كان ل بد فاعًل: فثلث لطعامه ، وثلث ل�رس�به، وثلث لنف�سه.« )57( 
وجاء �لإ�سلم يدعو �إىل مكارم �لأخلق، مما ي�ساعد على حتقيق �ل�سلم بني �أفر�د �ملجتمع، 

وي�ساعدهم على �لتمتع بال�سحة �لنف�سية. 
ول �سك يف �أن �تباع �مل�سلم للمنهج �لإ�سلمي �تباعًا �سادقًا هو خري ما ي�ساعده على 
و�لتوبة  �ل�ستغفار  �لعبادة هو  �لذ�تي من  �لعلج  ، فو�سائل  �سوية، متو�فقة  �سخ�سية  بناء 
و�ل�سرب و�لذكر وغريها، ي�ساعد �لفرد على �ل�سفاء من �لأمر��ص حيث يقوي �لإميان �لناحية 
على  �أقدر  �جل�سم  في�سبح  �ملناعة،  جهاز  وين�سط  �لقلوب،  �أمر��ص  من  ويحمي  �لنف�سية، 
للذنوب، وبهذ�  ار�ً  �أو كفَّ �لإ�سلم يرى يف �ملر�ص مكفر�ً  �أن  �لأمر��ص، علوة على  مقاومة 
�ملعنى يقول �سلى �هلل عليه و�سلم- : »ما من م�سلم ي�سيبه �أذى من مر�ص فما �سو�ه �إل حط 

�هلل به �سيئاته كما حتط �ل�سجرة ورقها«.)58(
وحث �لإ�سلم جموع �مل�سلمني على �لتحلي بال�سرب وهدوء �لأع�ساب حني حتل بهم 
م�سيبة �ملر�ص. فل يتربم من �ملر�ص ول ي�سخط لأن ذلك لي�ص من خلق �مل�سلم، فالر�سا 
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و�ل�رس�عة  بالدعاء  وحده  �هلل  �إىل  و�لتوجه  بذلك،  �لكامل  و�لت�سليم  تبارك  تعاىل  �هلل  بقدر 
يك�سب �لمن و�لأمان يف قلب �ملوؤمن، ويزيل من �لنفو�ص �لهم و�لغم. 

هكذ� دعا �لإ�سلم �إىل ��ستخد�م �جلانب �لروحي يف �لعلج، ولكنه ر�سد هذ� �ل�ستخد�م 
بالأدعية و�لآيات �لقر�آنية ملا يف ذلك من ر�حة للمري�ص وطماأنينة له ولأهله، لكنه �أنكر على 
�ملري�ص و�أهله �أن يهملو� �لعلج �لطبي على ح�ساب �لأدعية د�عيًا �إياهم �لأخذ بالأ�سباب 
لتحقيق �ل�سفاء، وهذ� يقت�سي �رسورة �ل�ستعانة بالطبيب لت�سخي�ص �لد�ء وحتديد �لدو�ء، 
فقد �أثر عن ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم- �أنه قال: »تد�وو� فاإن �هلل عز وجل مل ي�سع 

د�ء �إل و�سع له دو�ء، فاذ� �أ�سيب دو�ء �لد�ء بر�أ باإذن �هلل عزرّ وجل«.)59(

اخلامتة: 
ملنع  �ل�سحية  و�لقو�عد  وخ�سائ�سها  �ل�سحية،  �لوقائية  �لت�رسيعات  من  تقدم  مما 
و�لعافية، وجعلها  بال�سحة  �لإ�سلم  �هتمام  يتبني  �ل�سفاء  �لدين يف  ودور  �لوبئة  �نت�سار 
عليه،  عافيته  يدمي  �أن  �هلل  ويدعو  بها،  يفرط  ول  عليه،  �لإن�سان  يحر�ص  �رسوريًا  مطلبا 

باعتبار �ل�سحة و�لعافية من نعم �هلل على �لإن�سان. 
ومما تقدم يت�سح عناية �لإ�سلم بالتثقيف �ل�سحي من خلل تعاليم �لدين، ويحقق 
�تباعها حفظ �سحة �لإن�سان وتعزيزها و�سلمة �لعلئق �لجتماعية و�لإن�سانية، ففي ظل 

�ملنهج �لإ�سلمي تعي�ص �لأ�رسة حياة �سعيدة هانئة مطمئنة خالية من �لأمر��ص �ملعدية. 
وتزد�د �أهمية علم �لطب وف�سله لوروده يف �لقر�ن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية �ل�رسيفة، و�أنه 
من فرو�ص �لكفايات لت�ستغني عنه �جلماعة �لب�رسية. و�لتعاليم �ل�سلمية غنية بالتد�بري 
�أن  تبني  وقد  و�ل�سيطرة عليها  �مل�سكلت  �لتي حتدرّ من مدى  �ل�سحي  �ملجال  �لوقائية يف 
هناك عدد�ً كبري�ً من �لأمر��ص �ملعدية ميكن �ل�سيطرة عليها ومنعها من خلل �تباع تعاليم 

�لإ�سلم. 
ولذلك جند �أن �لإ�سلم مل يرتك جزء�ً من �لطب �لوقائي �إل �أ�سار �إليه بعموميات و��سعًا 
بذلك �خلطوة �لأوىل، تاركًا لعقل �لإن�سان وخمترب�ته �أن يبحث على هد�ها، وقد عني كثري 
من �لعلماء �لعرب و�مل�سلمني بجميع ما ورد عن �لر�سول �لكرمي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم 
يف �لأدوية، و�سنفو� يف ذلك موؤلفات م�ستقلة، ودونو� فيها ما �أثر عنه عليه �ل�سلة و�ل�سلم 

ون�رسو� ذلك بني �لنا�ص، لينتفعو� مبا جاء فيها من هدي نبوي ي�سفي �لقلب و�لبدن. 
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التوصيات: 
مما تقدم ميكن تخلي�س التو�شيات االآتية: 

�لوقائي،  بالطب  �ل�سلة  ذ�ت  �ل�سحية  �لتعليمات  بهذه  يلتزمو�  �أن  �مل�سلمني  على  1 .
لأنها جزء من �لدين، و�أنها ذ�ت قيمة كبرية على �ل�سحة. 

�جلن�سي  و�ل�سذوذ  �ل�سلوكية  و�لنحر�فات  و�لفو�ح�ص  �لزنا  عو�قب  من  �لتحذير  2 .
للأمر��ص  �ل�سليم  �لعلج  بالأخلق  و�لعناية  و�لعفة  �لطهر  ففي  �ملوبقات،  من  وغريها 

�لفتاكة �ملعدية و�مل�ستع�سية وبدون ذلك ل علج . 
و�لتحذير من �ملخدر�ت و�أكل �مليتة ملا يرتتب على ذلك من �لأمر��ص و�خل�سائر  3 .

�ملادية و�ملعنوية. 
�إجر�ء �لفح�ص �لكامل للدم، وذلك قبل �إجر�ء عقد �لزو�ج للتاأكد من �سلمة �خلاطبني  4 .

�أو �سلمة �حدهما: �ل�ساب �أو �لفتاة.
م�سلم  جمتمع  بناء  �أجل  من  و�لعلج(  )�لوقاية  �ل�سحية  �لرعاية  ��س�ص  وتطبيق  5 .

�سحيح �أقدر على حتمل �لأمانة، و�أد�ء �لر�سالة يف �لأر�ص.
و�لقانون  �لطب  كليات  يف  �لطبيب  و�أخلقيات  �لطبي  �لقانون  مادة  تدري�ص  6 .

و�ل�رسيعة. 
 ، �ملعدية  �لأمر��ص  لتقاء  بالتطعيم  �لأمر��ص  من  �لوقاية  �أ�سباب  جميع  �تخاذ  7 .

و�لبتعاد عن كل م�سدر من م�سادر �لعدوى. 
�رسورة ربط مو�سوع �ملحافظة على �ل�سحة بالرتبية �لإميانية، ذلك �أن �لإميان  8 .
هو �أف�سل �ل�سبل و�أمثلها يف �ملحافظة على �ل�سحة وحمايتها، ومنع �لتعدي عليها، ف�سًل 

عن دوره �لفعال يف �ل�سفاء من �لأمر��ص،.
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اهلوامش: 
�سورة �لبقرة �ية رقم 195. 1
�لعز بن عبد �ل�سلم: قو�عد �لأحكام يف م�سالح �لأنام 1/ 4. 2

 / �سو�ل 1424. 3  5 �مل�سجد،�لعدد  �لإ�سلم،ر�سالة  �لوقائي يف  �حلميد،تفوق  �لق�ساة،عبد 
2003

من كلم �حلارث بن كلده وكان يقول: ر�أ�ص �لطب �حلمية.وذكره علي بن �سلطان حممد  4 .
�لهروي �لقارئ يف �مل�سنوع رقم )306( حتقيق �ل�سيخ عبد �لفتاح �بو غدة 1/

172ww.al3ez.net/ vb/ showthreda.php 

 . �لها�سمي، عابد توفيق: مدخل �ىل �لت�سور �لإ�سلمي، �ص97. 5
�بن ماجة 1\114- 115- ورو�ه �حمد و�لن�سائي1/ 41و42. 6 و�بو  �بن ماجة: �سنن 
�لوطار  نيل  �ل�سوكاين:  ح�سن،  �سحيح  ��سناده  وقال  قطني  �لد�ر   )40( رقم  د�وود 

.90\1
ح�سن  باملاء.وقال  �ل�ستنجاء  يف  جاء  ما  باب  �لطهارة،  يف   7 .19 رقم  �لرتمذي  رو�ه 

�سحيح، �بن �لثري: جامع �ل�سول يف �أحاديث �لر�سول ج ب �ص 140 رقم 5125 
. م�سلم: �سحيح م�سلم جملد )1( ، �ص221، رقم �حلديث 257. 8

د. عبد �حلميد دياب/ د.�أحمد قرقوز: مع �لطب يف �لقر�ن �لكرمي �ص119- 123. 9
 . ) �سورة �ملائدة: �آية رقم )6. 10

. �سورة �لو�قعة: �آية رقم 79. 11
. ) �سورة �لتوبة: �آية رقم )108. 12

. ) �سورة �ملائدة: �آية رقم )6. 13
. �لبخاري: �جلامع �ل�سحيح، كتاب �جلمعة، باب �لدهن للجمعة، م2، �ص3. 14

. �سورة �ملائدة: �آية 6. 15
. دياب، عبد �حلميد و�آخر: مع �لطب يف �لقر�ن �لكرمي، �ص: 121- 123. 16

م�سلم �سحيح م�سلم جملد1 �ص238 رقم �حلديث 281. 17 �بن ماجة: �سنن �بن ماجة، كتاب 
�لطهارة، باب �لنهي عن �لبول يف �ملاء �لر�كد، م1، �ص123.

. ) �سورة �لأعر�ف: رقم )157. 18
. ) �سورة �ملائدة، �آية رقم )3. 19

. �لبخاري: �جلامع �ل�سحيح كتاب �ل�رسبة، باب �خلمر من �لع�سل، م7، �ص119. 20
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. �ل�سناوي، حممد حمرو�ص: بحوث يف �لتوجيه �لإ�سلمي، �ص12. 21
. �سربي، عكرمة: فتاوى يف �سوؤون �سحية: �ص16- 17. 22

. ) �سورة �لإ�رس�ء: �آية رقم )32. 23
.ومن  �بن ماجة: �سنن �بن ماجة، ج2، �ص: 784، �بن حنبل: م�سند �بن حنبل: ج5، �ص327. 24
م�سند عبادة بن �ل�سامت، حديث رقم 22830،ج ه �ص 326، قال  �سعيب �لرنوؤوط: حديث 

ح�سن 
. �لبخاري، �سحيح �لبخاري، كتاب �ملز�رعة، باب �قتناء �لكلب للحرث، ج2198. 25

. �بن قد�مة، �ملغنى، ج4، �ص: 191، �بن عابدين، رد �ملختار 5\134. 26
فعن �أبي مليكة �ن عمر بن �خلطاب قال: يابني �ل�سائب! �أنكم قد �أ�سويتم فاأنكحو� يف  27 .
�لنز�ئع؛ و�لنز�ئع: �لن�ساء من �لغر�ئب من ع�سريتكم �لهندي: علء �ملتقي بن ح�سام �لدين، 

كنز �لعمال يف �سنن �لقو�ل و�لفعال جملد 16 �ص 498
�حلافظ  �لفردو�ص.وقال  م�سند  يف  �لديلمي  .رو�ه  28 .130\1 �ل�سغري  �جلامع  �ل�سيوطي: 
�أنه ي�ستحب �لعمل به يف ف�سائل  �لعر�قي حديث �سعيف، و�لذي عليه جمهور �لعلماء 

�لأعمال �ملناوي/ في�ص �لقدير �رسح �جلامع �ل�سغري ج3/ 241رقم 3283 
. عبد�هلل، عمر حممود: �لطب �لوقائي يف �لإ�سلم، �ص: 165. 29

. �ملرجع �ل�سابق، �ص68. 30
 . ) �سورة �لبقرة: �ية رقم )195. 31

 . �لبخاري، جملد 6�ص250 معنى خمرو�: غطو�، �سحيح م�سلم، م3، �ص1594. 32
. عبد �لعزيز بن حممد: نظام �حل�سبة يف �لإ�سلم/ �ص: 117- 119. 33

. �لبكري، د عادل: �لطب �لإ�سلمي، �ص 333. 34
. �ل�سريزي: نهاية �لرتبة يف طلب �حل�سبة، �ص13. 35

. �بن قيم �جلوزي، �لطرق �حلكمية �ص219. 36
. �لرفاعي: �لنظم �ل�سلمية، �ص128. 37

، باب �ل�سو�ك يوم �جلمعة. �لبخاري،: �سحيح �لبخاري، جملد 1، �ص: 214. 38
 . عبد �لر�زق، عبد �هلل: �ل�سو�ك و�لعناية بال�سنان، �ص: 11. 39

م�سلم: �سحيح م�سلم، م2�ص 813 رقم �حلديث 1159. 40
. ) �سورة �لزمر: �آية رقم )9. 41

 ، �لق�ساة، عبد �حلميد: تفوق �لطب �لوقائي يف �ل�سلم، ر�سالة �مل�سجد، �لعدد 5، �ص77. 42
�سنة 2003م
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م�سلم، �سحيح م�سلم: جملد 4، �ص: 1743. رقم �حلديث 2221. 43
مر�ص �خلانوق: هو �لدفرتيا مر�ص معدي وخطري جد� يعرف مبر�ص �خلانوق وي�سيب  44 .
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