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  اإلهـــــــداء 
  
  
  

  
  . إىل والـدي الكرميـني اللذيـن رعيـانـي صغـريا وكبيـرا ■
  
   إىل شريكة دريب يف هذه احلياة اليت هضم إعداد هذه الرسالة جانبا ■

  .    من حقوقها 
  
  . إىل ابين عبد اهلادي الذي ساهم جبهد كبري يف إخراج هذه الرسالة ■
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  شكـــر خـــاص
  
  
  

  
  .أشكر اهللا العلي القدير الذي وفقين إلعداد هذا البحث 

 وتعاىل أن أتقدم بعده بالشكر والتقدير إىل        مث أنه من متام شكره سبحانه     
أستاذي الفاضل حممد خالد اسطنبويل الذي أشرف على إعداد هذه الرسالة           

 وأحسن توجيهي طيلة فترة اإلجناز وبعدها ، فجزاه اهللا         -رغم ثقلي –وحتملين  
   ■عن ذلك خري اجلزاء ودخر له ثوابه ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون 
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  شكـــر وتقديــــر
  
  
  

  
أتقدم يف هذا املقام بالشكر اجلزيل إىل كل من كانت له صلة بإجناز هذا            

أوالدي األعزاء الذين حرمتهم    : البحث من قريب أو بعيد ، وأخص بالذكر         
من كثري من حقوقهم بسبب طول انكبايب املتواصل على إعداد هذه الرسالة            

 هشام وأسامة ،    – عبد اهلادي    –  حسناء – مصطفى   – أمساء   –احممد  : وهم  
مع تقديري ملا قام به كل من عبد اهلادي وهشام يف مساعديت على إخـراج               

   ■هذا العمل يف هذه الصورة 
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  املقــدمــــة
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  املقدمــة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، ومن سيئات 
وأشهد أال اله إال اهللا وحده ال . أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له 

  . شريك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
              

102 ، عمران آل.   
        

             

    01 ، النساء.   


                    

            
 ، 71، 70األحزاب  
  

  : أما بعد 
  

 وشر األمور حمدثاا وكل فإن أصدق احلديث كتاب اهللا ، وخري اهلدي هدي حممد 
  .حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار 

  
مث صريه يف أحسن تقومي ، وأكرمه بالعقل ، لقد خلق اهللا اإلنسان فأحسن صورته ، 

  . وجعل له من احلواس ما يتذوق ا طعم حياته 
  



 
  

 ح

  . وما أكثر النعم اليت من اهللا ا على هذا اإلنسان وتستوجب الشكر هللا 
  

وهي نعم ال يعلم . ومن هذه النعم متتعه بصحة بدنه وسالمة أعضائه واكتمال حواسه 
ولذلك فسعداء الناس هم الذين يتمكنون من املباهاة ذه النعمة  . قيمتها إال من ابتلي بضدها

  .اليت تشمل سالمة العقل والبدن مجيعا 
  

واإلنسان اليوم أحوج إىل الصحة التامة من غريه من البشر يف العصور القدمية ، ألنه 
، فعليه مطالب بتحمل ما مل يسبق لغريه من ثوران النفس وضجيج احلياة واألمراض املستعصية 

أن جيد ما يناسبها من أدوية ، خصوصا وأنه ورث عن سلفه القدمي أنه مل يستسلم للسقم 
  .فكان جياه  وبإهلامه الفطري باملعاجلة مبا أويت من وسائل وتقاليد . الطارئ 

  
وكان أنه كلما تطور فكر . وجاءت الشرائع السماوية وأقرته على منهجه ذلك 

فكان لزاما عليه أن يعتين برعاية صحته وهو يعيش يف . ه وتنوعت اإلنسان تطورت معه أمراض
وظل كذلك يتدحرج عرب التاريخ . وال قوة بدون صحة . بيئة يسودها منطق البقاء لألقوى 

إىل أن عمه اإلسالم حبضارته الغنية بالثروة الفقهية فوقاه من شرور هذه األسقام بتشريع يقوي 
 كانت هذه الوقاية ؟ هذا ما جعلين أفكر يف هذا املوضوع فكيف. الصلة  بني روحه وبدنه 

الرعاية الصحية « : جبدية ودفعين إىل اختيار جماله ليكون ميدانا هلذه الرسالة املوسومة بـ 
  .» للفرد يف الفقه اإلسالمي 

  
    :التعريف باملوضوع وأمهيته

  
ثري من الناس مبا وصلت إليه إن ما يثري انتباه املتتبع ألحداث العامل وظواهره ، انبهار ك

احلضارة الغربية ، واندهاشهم بربيقها الالمع ، الذي سحر العقول وأعمى األبصار ، فمنعهم 
حىت كاد . من التفكري املنطقي يف معرفة األصول األوىل ألي تقدم عرفته العلوم املعاصرة 

  .تفكريهم يرد فضل كل شيء إىل هذه احلضارة 
  

 قد عرفت اليوم تقدما –الطب واحد منها و –لوم بصفة عامة ال يشك أحد يف أن الع
وسجلت بذلك نقلة نوعية ظهرت جلية يف . مهما حبيث غشيت مجيع مكونات احلياة البشرية 

وجات كثريا من التحديات اليت فرضتها الظواهر اجلديدة اليت طرأت على . مجيع املستويات 



 
  

 ط

غري أن هذا التطور . ألمراض العصر يف اال الطيب إنسان هذا العصر ، كما هو احلال بالنسبة 
وبالتايل فال . ال يعين بالضرورة أن كل شيء إجيايب عرفه إنسان اليوم ، هو وليد هذه احلضارة 

  .حظ لغريها من احلضارات السابقة يف االعتناء بصحة اإلنسان مثال 
  

ت وبطرق خمتلفة  وادع– بقصد أو عن جهل –ومن مثة حدث أن انزلقت بعض اآلراء 
أن النجاح العلمي يف اال الطيب الذي ميثل حمورا من حماور هذه الرسالة ، هو نتاج الفكر 

  .الغريب ومثرة اهودات املبذولة يف ظل حضارته املتحررة من القيود الدينية 
  

 هو حماولة لقصر العناية – كما هو ظاهر –والقصد من ورائه . فهذا ادعاء يف غري حمله 
مبا - احلضارة اإلسالمية بعادلى دور هذه احلضارة ، وبالتايل إباجلوانب الصحية لإلنسان ، ع

وكأن هذه الرعاية مل تكن تعرف قبل .  عن ذلك كله –تتضمن من تشريع واهتمام باملوضوع
  .هذا العصر 

  
ولترسيـخ هذا التفكري اخلاطئ يف األذهان جند معتنقوه كل الوسائل املتاحة هلم ، 

وصا الوسائل اإلعالمية ، واملؤلفات املغرضة اليت شحنت باالدعاءات اانبة للصحة ، خص
واليت صورت للناس أن التطور العلمي يف اال الطيب مل يكن من نتاج احلضارة اإلسالمية ، بل 
مل تكن لدى هذه احلضارة الدالئل اليت تشري إىل ذلك ، ال من حيث التنظري وال من حيث 

  .وأن املعاجلة عندها ويف أحسن األحوال مل تكن لتخالف ما عرفه اإلنسان البدائي . التطبيق 
  

إن مثل هذا التوجه ال يعكس حقيقة ما عرفته احلضارة اإلسالمية يف جمال الرعاية 
بصحة الفرد ، وتتبعها له منذ كونه جنينا يف بطن أمه ، فطفال فيافعا فكهال إىل أن يصبح شيخا 

  .ع له من فقهها ومقاصدها ما يتناسب مع كل طور من أطوار حياته وهي تشر. مسنا 
  

كما أنه ال يعكس حقيقة التطور الذي عرفه اإلنسان بصفة عامة يف ظل احلضارات اليت 
ألن تطور العلوم الطبية اليت ختدم صحة اإلنسان ، إمنا حدث . سايرها عرب تطوره التارخيي 

  .بتطور هذا اإلنسان بذاته 
  



 
  

 ي

موضوع هذه الدراسة تكمن يف إجالء احلقائق العلمية والتارخيية والتشريعية فأمهية 
واملقاصدية اليت عرفها اإلنسان منذ أن أظله اإلسالم حبضارته وألزمه بفقهه ، قبل أن تظهر معامل 

  .حضارة التقدم العلمي املفتقر إىل اجلوانب الروحية 
  

الضعيف ، فإن أمهية البحث تظهر وحيث أن املؤمن القوي أحب إىل اهللا من املؤمن 
والرعاية الصحية مبفهومها . كذلك من خالل اإلشارة إىل الوسائل احملافظة على بدن املؤمن 

  .الوقائي والعالجي من أجل الوسائل احملققة هلذا الغرض 
  

   : اإلشكاليـة
  

 تكن يف  ، على أا مل–بفكرها وفقهها–ينظر كثري من املفكرين إىل الشريعة اإلسالمية 
يوم من األيام يف مستوى التنظري لالهتمام بالرعاية الصحية للفرد ، ناهيك عن املمارسة 

حبيث أن دورها يقتصـر يف رأيهـم على جمال املمارسات التعبديـة اليت تربط . والتطبيق  
  .اإلنسان بربه

  
يها أما املعامالت األخرى كمجال الرعاية الصحية لإلنسان ، فإن باع الشريعة ف

بل حىت وإن اعتمد فيه على فقهها فإن املمارسة تظل دون املستوى احلضاري الذي . قصـري 
  .يعرفه الناس اليوم 

  
إن مثل هذه النظرة السطحية والتفكري العاطفي املغرض يطرح إشكالية وجوب إظهار 

عاية حقيقة الشريعة ، وعدم قصور فقهها يف معاجلة ما يتعلق مبوضوع صحة اإلنسان ، والر
ألن دعاة هذا التفكري السطحي مل يتعمقوا يف خبايا وأسرار ومقاصد الشريعة . اليت حيتاجها 

وكأم مل . وفقهها الذي تناول كل اجلزئيات اليت تشمل اإلنسان مبكوناته املادية والروحية 
ا معاجلة يدركوا أن الرسالة اخلامتة جاءت لتظل اإلنسانية برمحتها اليت ترتب يف أوىل أولويا

باعتبار أن حفظ الصحة يعني على أداء مقاصد الشريعة وحتقيق . األبدان ، قبل معاجلة األديان 
والنصوص الشرعية . واإلنسان العليل ال يقوى على ذلك . التكاليف وأداء الفرائض 

  .واالجتهادات الفقهية الدالة على ذلك كثرية بشكل يصعب حصرها 
  



 
  

 ك

لشريعة يف هذا اال من صميم اإلشكالية ، ألا يف وبذلك يبقى إظهار توجهات ا
بل حىت . حقيقة األمر أجل وأعظم وأشرف من تلك اليت تناوهلا البيان العاملي حلقوق اإلنسان 

وليست يف عمومها . ما حسن من مضمون هذا البيان ما هو إال استنباط من أحكام الشريعة 
لكهم أا من بنات أفكار العلماء والسياسيني كما خييل للمفكرين الغربيني ومن يدور يف ف

  .املعاصرين 
  

  : وهكذا فإن اإلشكالية األساسية هلذا البحث هي حماولة اإلجابة على السؤال التايل 
  

  هل يتضمن الفقه اإلسالمي من األحكام ما يكفل لإلنسان رعاية صحية ؟ 
  

ثري الواسع يف جمال رعاية ويكون اجلواب بإظهار اهتمام الشريعة اإلسالمية وفقهها ال
وهذا ما يستدعي الوقوف . صحة اإلنسان منذ كونه جنينا يف بطن أمه إىل أن يلحد يف قربه 

على الدالئل الفقهية وحتليلها حتليال علميا يضع حدا لكل االدعاءات واحلجج والذرائع الواهية 
واملقاصد اليت تضمنها الفقه اليت ال تقوى يف حقيقة أمرها على الوقوف أمام احلقائق واملعامل 

  .  اإلسالمي يف جمال الرعاية الصحية 
  

   : سبب اختيار املوضوع
  

إنه وبالرغم من قصر باعي يف هذا امليدان فقد رغبت يف ولوجه والبحث فيه لألسباب 
  : التالية 

أنه ميدان حيوي يستحق الدراسة املعمقة اليت جتعله يربز غايات علمية متعددة  -1
  .ة منها سببا كافيا النتقاء املوضوع تعد الواحد

حماولة إزالة الغبار عن احلقائق العلمية الثابتة اليت جاءت النصوص الشرعية  -2
متشبعة ا مع إظهار ما استخدمه اإلنسان منها منذ أن بزغت مشس هذه 

  .الشريعة 
دحض وبطريقة آلية شبهات املغرضني ورد كيد املتربصني بالشريعة يف عصر ال  -3

  .أصحابه إال بالعلم اليقني يؤمن 



 
  

 ل

أمهية املوضوع يف إظهار هيمنة الفقه اإلسالمي املبين على أساس اهتمامه  -4
باجلوانب الصحية لإلنسان بالوقاية من الوقوع يف ما يكون سببا يف إحداث 

خالفا للتشريع الوضعي املبين على أساس . األضرار ، قبل التصدي ملعاجلتها 
لنصوص العقابية يف حق من يتسبب يف جلبها ، دون جماة األمراض بإصدار ا

  .أن يسبق ذلك مبنهجية وقائية متنع حدوث املرض ابتداء 
كثرة األمراض وتنوعها يف هذا العصر نتيجة عدم االهتمام بالرعاية الصحية  -5

  .للفرد 
حدوث مستجدات تتطلب معاجلتها اإلملام باألحكام الشرعية املتعلقة مبمارسة  -6

  .جسد اإلنسان الذي ال ميلكه صاحبه التطبيق على 
  

   :أهداف املوضوع
  

  : أسعى من وراء هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية 
  
حماولة الوصول إىل إجناز الغايات األساسية اليت تضمنتها أسباب اختياري هلذا  -1

  .املوضوع واليت سبقت اإلشارة إليها 
بالرعاية الصحية من أمهات الكتب املسامهة يف مجع األحكام الفقهية املتعلقة  -2

وتبويبها بشكل يسهل استغالهلا مع بيان ما يعتريها من األحكام الشرعية 
  .خصوصا يف جمال التداوي 

تيسري عملية الصياغة الفقهية لدراسة القضايا الطبية املستحدثة واليت تربطها  -3
دة ، األمر عالقة بالرعاية الصحية ، نتيجة تطور الطب وتقدمه يف جماالت متعد

الذي يسهل على الفقهاء إصدار الفتاوى املعاصرة اليت تتناسب واحلاجيات 
  .الصحية لإلنسان يف هذا العصر 

إظهار منهجية الفقه اإلسالمي يف احملافظة على صحة اإلنسان مبفهومها الوقائي  -4
  .والعالجي 

العصور إعطاء فكرة خمتصرة عن تطور الرعاية الصحية اليت عرفها اإلنسان عرب  -5
  .واحلضارات املختلفة 



 
  

 م

الوصول إىل اعتبار الرعاية الصحية مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية  -6
  .والتأصيل هلا 

إظهار مدى اعتناء اإلسالم بصحة اإلنسان بسن الرخص واألعذار اليت جتسد  -7
  .مبدأ التخفيف ورفع احلرج وعدم التكليف مبا ال يطاق 

  .رعاية الصحية باعتماد أحكام الفقه اإلسالمي تيسري عملية التقنني يف جمال ال -8
إثراء املكتبة اجلامعية مبا ييسر دراسة املوضوع على من يريد التعمق يف جزئياته  -9

  .بالدراسة املستفيضة 
  

   : الدراسات السابقة
  

بعد االستقصاء والبحث الذي قمت به يف حدود إمكانيايت العلمية واملادية املتواضعة 
هذا املوضوع مل يسبق وأن تطرق إليه باحث بالشكل واملنهجية اليت غلب على ظين أن 

غري أن ذلك ال يعين أن جزئياته مل تعاجل مطلقا يف إطار البحوث العامة اليت . وضعتها ملعاجلته 
وعندما حبثت عن هذا النوع من الدراسة توصلت إىل . تندرج ضمن ما يتعلق حبقوق اإلنسان 

  : لمية ذات صلة جبزئيات املوضوع وهي العثور على ثالث دراسات ع
  

رسالة دكتوراه للدكتور عماد زهري حافظ من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  : األوىل
واشتمل البحث فيها على بابني . » منهج القرآن الكرمي يف رعاية ضعفاء اتمع « : عنواا 

رعاية أصحاب الضعف الطبيعي منهج القرآن يف : حيث ضمن املؤلف الباب األول منها 
وعالقة حمتوى هذا الباب ببحثي متثلت . وقصد م املرأة والطفل والوالدين يف حال كربمها 

يف كون هذه الفئات هي اليت قصدا وأنا أحبث عن الرعاية الصحية اخلاصة ببعض الفئات ، 
  .وهي فئة األطفال وفئة النساء وفئة املسنني 

  
ب الثاين من رسالته إىل أصحاب الضعف الطارئ ، وقصد م وتطرق املؤلف يف البا

  .الفقراء واملساكني والغارمني واملستضعفني يف األرض واملرضى والزمىن 
  

ويظهر أن هذه الدراسة يف عمومها مل تكن مقصورة على الرعاية الصحية إال يف 
 جوانب متعددة ، مشلت جزئياا املتعلقة باملرضى والزمىن ، ألن صاحبها كان يقصد بالرعاية



 
  

 ن

وحىت تعلقها بتلك ااالت مل يلزم . ااالت املالية والنفسية واملعامالتية وحىت األخالقية 
صاحبها بالتطرق لألحكام الفقهية املتعلقة مبوضوع البحث وال سيما املختلف فيها ألن ذلك 

  .ليس جمال حبثه كما قال يف مقدمته 
  

. فإنه ال يلتزم إال بالراجح منها لتوضيح فكرته املقصودة وحىت وإن ذكر أقوال الفقهاء 
ألن غايته من الدراسة مل تكن فقهية ، وإمنا كان قصده اإلسهام يف جانب التفسري املوضوعي 

  .للقرآن 
  

لألستاذ عبد اهللا » املسؤولية اجلسدية يف اإلسالم « : رسالة ماجستري بعنوان  : الثانية
  . كلية اإلمام األوزاعي ببريوت إبراهيم موسى من 

  
وتضمنت هذه الرسالة حبوثا عن مسؤولية الفرد عن جسده من جوانب متعددة ذكر 

  .غذاء اجلسد ، الغريزة والتناسل ، الطبابة واملعاجلة : منها املؤلف 
  

  .وتطرق إىل حكم التصرف يف اجلسد البشري وحدود ترفيهه وزينته 
  

ة واتمع عن احلماية اجلسدية من خالل ما يقومان به وتكلم فيها عن مسؤولية األسر
 كان يعتمد على إثبات أصل القضية –وكما قال يف رسالته –ولكن املؤلف . من تربية ورقابة 

اليت يبحثها من القرآن والسنة مبينا أن اإلسالم اهتم بذلك ، دون أن يتوغل يف األحكام 
ع املتعلقة بالتصرف يف اجلسد ، فيتوسع يف وال يتوسع يف ذلك إال يف املواض. الفقهية 

  .اخلالفات الفقهية باعتبارها أمورا مستجدة 
  

وكان يزاوج يف تطعيم أفكاره بني الشرع والطب إذا وجد حقيقة علمية تؤكد احلكم 
والغرض من الرسالة يف عمومها كما هو ظاهر من عنواا هو إظهار مدى مسؤولية . الشرعي 

  .ة عن اجلسد البشري يف اإلسالم اإلنسان فردا ومجاع
  

حقوق اإلنسان العاجز يف الشريعة اإلسالمية دراسة « : رسالة دكتوراه بعنوان  : الثالثة
  .للدكتور حيىي عز الدين من جامعة اجلزائر »  أصولية فقهية 
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وحيث أن الدراسة فيها أصولية فقهية فقد تطرق مؤلفها إىل إبراز كل ما يتعلق ذه 
من حيث املفاهيم ومن حيث النظريات والقواعد اليت حتكم تلك احلقوق ، مث توصل احلقوق 

حتديد مفهوم : ومما تضمنت الرسالة مما له عالقة بالرعاية الصحية . إىل إبراز هذه احلقوق 
العجز والعاجز وحتليل النظريات اليت تضمن هذا احلق ، ال سيما تلك املتعلقة برفع احلرج 

وبيان الفئات اليت يشملها العجز مبفهومه . ية وقواعد اليسر والتخفيف والضرورات الشرع
. الواسع كالطفولة العاجزة واألمومة املرهفة واملرأة العاجزة واملريض املزمن وكبار السن 

  .حيث جعل حبثه دراسة تطبيقية فقهية عمت هذه الفئات 
  

   : املنهـج املتبـع
  

   العلمي واملنهج العملي املنهج: و أقصد ذا املنهج منهجني 
  

   : أوال املنهج العلمي املتبع
  

وحيث أن هذه الدراسة تندرج ضمن البحوث الشرعية ، فإنه يصعب أن يعتمد فيها 
على منهج علمي واحد ، ألن طبيعتها تقضي التوسع باستخدام أكثر من منهج ، ولذلك فإنين 

  : ومن أهم هذه املناهج هي . ة اعتمدت جمموعة من املناهج ولكن وبدرجات ونسب متفاوت
  

حيث اعتمدته يف تتبع املوضوع واستقراء جزئياته من مظان الفقه  : املنهج االستقرائي
  .املختلفة 
  

واستعماله كان ظاهرا يف حتليل املعطيات العلمية اليت توصلت إىل  : املنهج التحليلي
  .مجعها مع أدلتها الشرعية مع استظهار ما خفي بني طياا 

  
والتركيز عليه كان يف استنتاج واستنباط األحكام واآلراء  : املنهج االستنتاجي

  .واألفكار من النصوص الشرعية املختلفة 
  

وإن كان استخدامه يتزاوج مع غريه من املناهج إال أنه يتجلى  : املنهج االستداليل
اية الكامنة ضمن أكثر يف استغالل النصوص واالستدالل ا على ما تضمنت من مفاهيم الرع

  .طياا أو املستفادة من املقاصد الباطنية لتلك النصوص 
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إن تعدد استعمال املناهج العلمية املختلفة يف البحث الواحد ال ينقص من أمهيته ، إن مل 
يكن ذلك دليال على خصوبته ، إذ املعيار الوحيد هو أن حيسن استعمال هذه املناهج يف 

  .ملعطيات العلمية اليت استخدمت إلبرازها ميادينها حيث تنسجم مع ا
  

   : ثانيا املنهج العملي املتبع
  

  : وأقصد به طريقة العمل اليت اعتمدا يف هذه الدراسة واليت تلخصها البيانات التالية 
  
عملت على نقل املعطيات العلمية من مظاا األصلية كلما وجدت إىل ذلك سبيال ، -

طة إال إذا تعذر احلصول على املصدر وكانت املعلومة املنقولة من وال أجلأ إىل النقل بالواس
  .األمهية مبكان 

  
وقد اكتفى باملصدر الواحد إذا وجدته شامال وحيتوي على املعلومات املختلفة إذا -

وجتلى ذلك باخلصوص يف اال التارخيي حيث . كانت مبثوثة يف مصادر شبيهة دون زيادة 
ال الفقهي حيث تتعدد مع تكرارها لنفس املعلومة ، حىت تكاد تكون تشح املصادر ، ويف ا

  .موحدة الصياغة عند كثري من الفقهاء ، وإن اختلفت مذاهبهم 
  
كثريا ما كنت أنظر إىل النص الشرعي نظرة مقاصدية فأجتهد يف استنباط حكمته -

يت استنبطتها هي فعملي هذا ال يعين أن الغاية ال. الصحيحة وسره يف جمال رعاية الفرد 
تولد عنه حكم وأسرار يف ااالت األخرى تاحلكمة الوحيدة اليت تضمنها هذا النص ، فقد 

  .غري اال الصحي 
  
عندما أقف على حكم خيتلف فيه الفقهاء بني كونه شرع للغاية الصحية ، أو كونه -

كونه يأيت خادما شرع لعلة أخرى فإنين آخذ بالرأي الذي له عالقة بالرعاية الصحية ، ل
ملقصدي من البحث ، ولو كان الرأي خمالفا لرأي اجلمهور ، باعتبار أن أحكام الشريعة مبنية 

لذلك تراين يف . وهذا ما اقتضى مين عدم التقيد مبذهب بعينه . على التخفيف ورفع احلرج 
رة إىل أحيان كثرية اقتصر يف توثيق احلكم أو الرأي على كتاب من مذهب واحد دون اإلشا

  .اآلراء األخرى إال نادرا 
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كتبت اآليات القرآنية وفق الرسم العثماين برواية حفص ، مع عزو كل آية يف -
  .اهلامش إىل سورا وذكر رقمها 

  
  : ويف جمال ختريج األحاديث كان عملي فيه على الشكل التايل -
  
  .تفي بذلك  البحث عن احلديث يف الصحيحني فإذا وجد فيهما أو يف أحدمها أك●
  . إذا مل يكن احلديث يف الصحيحني اجته إىل بقية الكتب التسعة ●
  .  فإن مل أجد يف إحداها أحبث عنه فيما تيسر يل من مصادر أخرى ●
 مع اإلشارة إىل أنين أجتهد قدر اإلمكان يف إدراج أقوال العلماء يف احلكم على ●

حني ، مع االعتماد على االختصار يف احلديـث أو األثر إن مل يكن مذكورا يف أحد الصحي
  .ذلك 

 له ا أو حكما قد أثبت احلديث الذي خيتلف يف احلكم عليه إذا وجدته يعضد رأي●
عالقة بالقضية موضوع االستدالل ، خصوصا إذا كان مندرجا حتت قاعدة كلية أو أصل 

  .معتمد أو رجح معناه مبرجحات أخرى
  

  : لي وأما منهجي يف التوثيق فتمثل فيما ي
  
عند اإلحالة إىل كتاب أصدر باسم املؤلف مث الكتاب مث اجلزء مث الصفحة وال أثقل -

اهلامش باملعلومات األخرى عن الكتاب ، تاركا ذكرها بالتفصيل يف الفهرس اخلاص باملصادر 
  .واملراجع 
  
عند اإلحالة إىل كتاب سبق ذكر امسه واسم مؤلفه ، أكتفي بذكر اسم الكتاب -
  .مع اجلزء والصفحة خمتصرا 

  
وإذا تكرر للمؤلف الواحد ذكر مراجع أخرى ، فأثبت اسم املؤلف واملرجع معا يف -

  .املرة األوىل ، وأكتفي يف باقي اإلحاالت بذكر العنوان مع اجلزء والصفحة 
  
وإذا كانت اإلحالة لعناوين متشاة لعدة مؤلفني فإنين اضطر إىل ذكر ما مييزها -

  .ف مع العنوان ، مث اجلزء والصفحة كذكر اسم املؤل
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عند تكرار النقل من مصدر واحد ويف صفحة واحدة ومل يفصل بني النقلني إحالة -
  .أخرى ، فإنين أكتفي بذكر عبارة املرجع السابق مع ذكر اجلزء والصفحة 

  
فكنت استخدم . حرصـت على توخـي األمانـة العلمية يف النقل واالقتباس -
 ،أما إذا مل استخدمها مع وجود اإلحالة . لداللة على نقل النص حرفيا ل« … »  عالمة 

  .فهذا يعين أنين تصرفت يف النص أو نقلته باملعىن 
  
وباعتبار أن الدراسة ذات طابع فقهي حمض ، مل أشأ أن أثقلها بترمجة األعالم -

 فيها فال والفهرسة هلم ، ألن ذلك خيرجها يف نظري عن طابعها احلقيقي ، ويكون حشوا
  .يفيدها كما يفيد جمال التحقيقات 

  
فهرس اآليات    ، : وأما الفهارس فأقصرا على ما له عالقة مبوضوع الدراسة وهي -

فهرس األحاديث واآلثار ، فهرس القواعد ، فهرس املصادر واملراجع ، فهرس تفصيلي 
  .للموضوعات 

  
   : الصعوبات املعترضة

  
ري أن أهم ما واجهين من صعوبات يف إعداد هذا البحث ال خيلو حبث من صعوبات ، غ

  : يتلخص فيما يلي 
  
قلة املصادر املتعلقة مبوضوع البحث باعتبار أن مادته العلمية مل تكن جممعة يف مصدر -

واحد ، إمنا هي عبارة عن معطيات مبثوثة يف كثري من املظان الفقهية اليت حتتاج إىل وقت 
  .قاء منها ما يناسب الدراسة لغربلتها وتصفيتها ، وانت

  
سعة جمال البحث ، حيث اعتقدت يف البداية أن جماله ضيق ، فإذا به يشمل تصرف -

اإلنسان يف مجيع جماالته التعبدية واملعامالتية ، وعالقته مبحيطه وبيئته ، وهذا ما تطلب الوقت 
  .الكايف لتتبع املوضوع من جوانبه املختلفة 

  
وإصابيت بداء السكري ، وتعدد مسؤوليايت األسرية ، من تقدم سين وضعف بصري -

كل ذلك . حيث االهتمام بأعضاء األسرة وتأمني معاشهم ومتابعة حتصيل الدارسني منهم 
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منعين من السفر إىل املكتبات العريقة والبحث عن املراجع باعتبار تواجدي يف حاضرة تفتقر 
  .ة احلديثة مكتباا إىل أمهات املصادر والدراسات العلمي

  
   : خطـة البحـث

  
لقد اعتمدت يف دراسة هذا املوضوع خطة قسمته مبقتضاها إىل هذه املقدمة وبابني 

  .وخامتة 
  

 وعنوانه الرعاية الصحية لإلنسان رؤية تارخيية ومقاصدية فقد قسمته الباب األولأما 
عاية الصحية حيث جعلت الفصل األول حمال إلعطاء نظرة تارخيية عن الر: إىل فصلني 

خصصت املبحث األول : لإلنسان وتطورها يف اتمعات القدمية ، وجعلته يتألف من مبحثني 
وقسمت هذا املبحث . للكالم عن الرعاية الصحية لإلنسان يف اتمعات قبل ظهور اإلسالم 

 جعلت املطلب األول خيص هذه الرعاية يف بعض احلضارات القدمية ، واملطلب: إىل مطلبني 
وأما املبحث الثاين من هذا الفصل األول . الثاين خيص هذه الرعاية يف اتمع العريب اجلاهلي 

فجعلت : وقسمته أيضا إىل مطلبني . فخصصته إلبراز الرعاية الصحية بعد ظهور اإلسالم 
املطلب األول خيص الرعاية الصحية يف احلضارة اإلسالمية ، واملطلب الثاين يتعلق بالرعاية 

وأما الفصل الثاين من هذا الباب فخصصته لتأكيد أن الرعاية . صحية يف احلضارة الغربية ال
فجعلت املبحث : وقسمته هو أيضا إىل مبحثني . الصحية لإلنسان مقصد من مقاصد الشريعة 

اختص املطلب األول : األول لتأصيل مقصد الرعاية الصحية لإلنسان ، وتوزع على مطلبني 
صد الشريعة والرعاية الصحية لإلنسان ، واملطلب الثاين اختص بالتأصيل بالكالم عن مقا

مث جعلت املبحث الثاين خيتص بالقواعد املتضمنة مفهوم الرعاية . الشرعي للرعاية الصحية 
اختص املطلب األول بتعريف القواعد وبيان أنواعها ، : الصحية ، وتوزع على مطلبني 
  . ذج من القواعد الفقهية ذات العالقة بالرعاية الصحية واختص املطلب الثاين بإعطاء منا

  
  . فعنوانه معامل الرعاية الصحية للفرد يف الفقه اإلسالمي الباب الثاينوأما 

فجعلت الفصل األول حمال إلظهار الرعاية الصحية : وقسمته هو أيضا إىل فصلني 
  : املشتركة بني الناس كلهم ، وهو يتألف من أربعة مباحث هي 
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املبحث األول وعنوانه الطهارة ومسامهتها يف الرعاية الصحية ، وتضمن ثالثة مطالب 
  : هي 

  املطلب األول وعنوانه وسائل الطهارة 
  املطلب الثاين وعنوانه جماالت ممارسة الطهارة 

  املطلب الثالث وعنوانه سنن الفطرة 
. ة اإلنسان ، ومظهره املبحث الثاين وعنوانه الرعاية الصحية من خالل االهتمام ببيئ

  : وحيتوي على مخسة مطالب هي 
  .املطلب األول البيئة الصحية املطلوبة 

  .املطلب الثاين الرعاية الصحية من خالل االعتناء مبظهر اإلنسان 
  .املطلب الثالث الرعاية الصحية من خالل االعتناء باملأكل واملشرب 

  .اء براحة اجلسم املطلب الرابع الرعاية الصحية من خالل االعتن
  .املطلب اخلامس الرعاية الصحية من خالل االهتمام باملنكح 

املبحث الثالث وعنوانه الرعاية الصحية من خالل ممارسة العبادات وبعض املعامالت 
  : وبعض العقوبات ، وحيتوي على ستة مطالب 
  .املطلب األول الصالة وحفظ الصحة 
  .املطلب الثاين الزكاة وحفظ الصحة 

  .املطلب الثالث الصوم وحفظ الصحة 
  .املطلب الرابع احلج وحفظ الصحة 

  .املطلب اخلامس الرعاية الصحية من خالل ممارسة بعض املعامالت 
  .املطلب السادس الرعاية الصحية من خالل تنفيذ احلدود والتعازير والكفارات 

يض ، وحيتوي على املبحث الرابع وعنوانه الرعاية الصحية من خالل االعتناء باملر
  : مطلبني 

  .املطلب األول الدعوة إىل التداوي 
  .املطلب الثاين مراعاة حالة املريض من خالل بعض األحكام الفقهية 



 
  

 ش

وأما الفصل الثاين من هذا الباب فخصصته للرعاية الصحية اخلاصة ببعض الفئات ، 
ت املبحث األول للرعاية فخصص. وقسمته إىل مباحث ثالثة بعدد الفئات املقصودة بالدراسة 

املطلب األول خصص ملفهوم الطفولة ، : الصحية اخلاصة بالطفل ، ويتوزع على ثالثة مطالب 
وأما املطلب الثاين فيتعلق خبصائص مرحلة الطفولة ، وأما املطلب الثالث فتضمن األحكام 

  .الفقهية املتعلقة بالرعاية الصحية عند الطفل 
  

: للرعاية الصحية اخلاصة باملرأة ، وقسم إىل ثالثة مطالب أما املبحث الثاين فخصص 
جعل املطلب األول إلبراز املرأة ومركزها االجتماعي ، واملطلب الثاين إلبراز اخلصائص 
املميزة للمرأة ، أما املطلب الثالث فخصص لألحكام الفقهية املتعلقة بالرعاية الصحية عند 

  .املرأة 
  

ه الرعاية الصحية اخلاصة باملسنني ، وقسم هو أيضا إىل وأما املبحث الثالث فعنوان
اختص املطلب األول بإبراز مفهوم املسنني ومركزهم االجتماعي ، وجعل : مطالب ثالثة 

املطلب الثاين إلبراز خصائص املسنني ، واختص املطلب الثالث بإظهار األحكام الفقهية 
  .املتعلقة بالرعاية الصحية عند املسنني 

  
  . امتة فضمنتها مجلة من النتائج والتوصيات املستفادة من هذه الدراسة أما اخل

  
 



  
  

  
  
    

  الباب األول
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  الرعايـة الصحيـة لإلنـسـان  : الباب األول
  رؤيـة تارخييـة ومقاصـديــة                

  

  :مدخـل
  

قبل أن أتناول الرؤية التارخيية واملقاصدية ، املوسوم ما هذا الباب ، أرى ضرورة 
وضع هذا املدخل املوجـز الذي أود أن أحقق من خالله غاية ال أرى مكاا مناسبا يف صميم 
الرسالة ، إذ األمر يتعلق بالتحليل والتوضيح لبعض القضايا املرتبطة عضويا باملوضوع ، واليت 
ال ميكن إدراجها عمقه باعتبارها ممهدات أساسية من جهة ، وألن إمهاهلا كلية من شأنه أن يبتر 

  .من البحث جانبا مهما من متعلقاته من جهة أخرى 
  

هو حتديد بعض املفاهيم ، والتطرق إىل املوضوع من وأهم ما أقصد تناوله يف هذا الباب 
الناحية التارخيية إلعطاء نبذة موجزة عن تطور اهتمام اتمعات البشرية باجلوانب الصحية 
ألفرادها ، مع إظهار الرؤية اإلسالمية هلذا اجلانب باعتبار حفظ الصحة مقصد من مقاصد 

  .الشريعة اإلسالمية 
  

 من – وعند مجيع الشعوب –ية للفرد منبثق من اعتبارها وحديثي عن الرعاية الصح
أهم األركان اليت يعتمد عليها يف بناء جمتمع سليم مؤهل ألداء أفراده أدوارهم يف شىت ااالت 

ومن مثة فإن هذه الرعاية ال تتمثل عند اتمعات الراقية يف جماة . على الوجه املطلوب 
دأ منذ اللحظة األوىل اليت يتكون فيها اجلنني يف بطن أمه ، إذا األسقام احلسية فحسب ، وإمنا تب

مل أقل قبل ذلك بكثري إذا نظر إىل أن هذه الرعاية تشتمل حىت وضعية األبوين ، كما هو الشأن 
 بإجراء فحوصات واستشارات طبية -وقبل ارتباطهما-عند اتمعات اليت تلزم الزوجني 

  .شاملة 
  

اية يف احلقيقة نابع من كون صحة اإلنسان وحياته تتصدران عنده إن االهتمام ذه الرع
  .رأس األولويات ، فهما الوسيلتان احملققتان لسعادته يف الدارين معا 
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 يقاس مبا حققت من إجنازات علمية غري – يف عصرنا احلايل –وإذا كان رقي اتمعات 
يف ااالت املختلفة ، فإن تقدم أي جمتمع هادمة للقيم اإلنسانية ، ومبدى عنايتها بتربية أفرادها 

ال يعترب إذا ما أمهل ما يتعلق برعاية صحة أفراده ، ألن منو كل جمتمع وتطوره مرتبطان مبدى 
  .سالمة وفعالية الربامج املعدة إلسعاد اإلنسان فيه ، باعتباره الغاية والوسيلة يف آن واحد 

  
 إن تقدم أي جمتمع «: فولة عندما قال ولعل هذا ما قصد أحد املهتمني برعاية الط

يعتمد بدرجة كبرية على مدى سالمـة وفاعلية خططـه وبراجمـه اليت يتبعها يف رعايـة 
وإذا أمهلت اتمعات ثروا … أبنائه ، وحتقيق االستفادة الكاملة من إمكانياتـه البشرية 

ية والتشتت الفكري البشرية سيطـر عليها الضعف واجلهل والفقـر والتأخـر والسلب
   .�»والقلق النفسي 

  
وهكذا فإن مدلول الرعاية الصحية ال يقتصر على ما قد يتبادر إىل الذهن من مساع 

ولعل هذا ما دعا كثريا من العلماء إىل التعرض ملعانيها بوضع مفاهيم وتعريفات ، وإن . لفظها 
  .تظاهرت من حيث العدد فإن غايتها واحدة 

  
  لصحية مفهوم الرعاية ا

  
ليس املقصود من حتديد مفهوم الرعاية الصحية التظاهر بصعوبة مدلوهلا لدى القارئ ، 
وإمنا الغرض هو حماولة وضعها يف إطار حمدد ييسر فهم مقصد الباحث من استعماالته املتعددة 
هلذا املصطلح ، ليكون هناك هامش من التفاهم املسبق بني الباحث والقارئ جيعل اإلرسال 

  .ستقبال بينهما ميران بسالسة دومنا حاجة إىل تذليل صعوبات حمتملة واال
  

وذا العمل يتحقق القصد من إدراج هذا التعريف ، وهو الوقوف على املعاين احلقيقية 
  .للمصطلح واملستنبطة من آراء علماء اللغة والشريعة والقانون 

، وهو ما " الصحة "و" الرعاية: "وكما يظهر فإن هذا املصطلح مركب من لفظني 
جيعلين أتناوهلما بالتعريف اللغوي منفردين كل لفظ على حدى ، مث أمجعهما يف التعريف 

  .االصطالحي 
                                     

    .7 عبد السالم بشير الدويبي ، المدخل لرعاية الطفولة ، ص - �
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تعد من األلفاظ املشتركة اليت تدل على كثري من املعاين ؛ وبالتايل " الرعاية"إن مفردة 

د مفهومها ضمن هذه املساحة لذلك فإن حتدي. فاملراد منها ال يدرك إال بالقرينة املرافقة هلا 
  .التمهيدية من األمهية مبكان ، خصوصا وأن استعماهلا مع قرينتها قد يتعدد يف هذه الدراسة 

  
   :الرعاية لغة -أ

  
، وتبني يل من خالل �»رعى«لقد تناول علماء اللغة هذه الكلمة فبحثوها يف مادة 

  .ف استعماهلا وما يرفقها من قرينة لفظ له دالالت متعددة ختتلف باختال" الرعي"آرائهم أن 
  

  .فالرعي بالفتح هو املصدر وبالكسر يعين الكأل 
  

ومن اللفظ يشتق الراعي الذي جيمع على رعاة مثل قاض وقضاة ، كما جيمع على 
:  وقد جيمع على رعاء كما يف قوله . رعيان مثل شاب وشبان    

   � .  
  

وما مسي بذلك إال . والراعي بدون قرينة تعود الناس على أن املقصود به راعي املاشية 
وقد يدل لفظ الراعي إذا اقترن بالرعية على . ألنه حييطها وحيفظها ، فوظيفته تسمى رعاية 

. الوايل وهو من يتوىل أمر قوم فيسوسهم وحيفظهم ويسمون الرعية وبالقرينة تتحدد املعىن 
  .ورعى األمري رعيته رعاية . يقال رعيت اإلبل وأرعاها رعيا 

  
.  أي راقبتها » ورعيت النجوم «: وتأخذ هذه املفردة معىن املراقبة كما يف قولك 

.   أي أنبت هلا ما ترعاه » أرعى اهللا املاشية «: تقول العرب . وتأيت مبعىن إنبات املرعى 
   .�» من استرعى الذئب فقد ظلم «: رب يف أمثاهلا تقول الع. واالسترعاء هو طلب الرعي 

  

                                     
 ؛ 4/337قاموس المحيط ،  ؛ الفيروز آبادي ، ال14/325ور ، لسان العرب ، ـ ابن منظ- �

   .6/2358الجوهري ، الصحاح ، 
   . 23/ القصص- �
إميل بديع يعقوب ، / يضرب المثل لمن يأتمن الخائن أو يضع األمانة في غير موضعها ؛ د- �

   .5/424موسوعة أمثال العرب ، 
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. وهناك معاين أخرى كثرية تشملها املفردة ، ولكنها ال تفضي إىل املعىن الذي أنشده
لذلك تراين استغين عن سردها ، وأكتفي مبا ذكرت من دالالت ؛ إذ بتحليلها نتوصل إىل أن 

 مقاليد األمر الذي فظ ، والعناية ، وتويلهذا اللفظ ال خيرج يف داللته اللغوية عن مفهوم احل
  .هو بذاته حفظ ، ورعاية ، وهذا هو املنشود واملطلوب إيضاحه 

  
   :الصحة لغة -ب
  

انطالقا من فعل صحح ، مث أجروا عليها " الصحة"لقد حبث علماء اللغة مفردة 
  :االشتقاقات باعتبارها مصدرا فقالوا 

  
حص حصي حوهي ذهاب املرض . والصحة هي خالف السقم . ا الصحة مصدر ص .

  .يقال صح فالن من علته ، واستصح . واملتلبس ا يسمى صحيحا ، واجلمع صحاح 
  

ويقال . ويقال صححه اهللا فهو صحيح وصحاح بالفتح ؛ وأصحه اهللا إذا زال مرضه 
  .صح املريض : للمريض إذا سلم من علته 

  
رجل صحاح وصحيح وهو من قوم أصحاء : حة للرجل فيقال عنه وتسند صفة الص

امرأة صحيحة وهي من نسوة صحاح : وإذا أسندت الصفة للمرأة يقال هلا . وصحاح 
  . وصحائح 
  

ويستعمل فعل أصح للتدليل على ارتفاع العاهة اليت كانت م ، فيقال أصح القوم ، 
وورد لفظ مصح كدليل على . أمواهلم عاهة مث ارتفعت إذا كانت قد أصابت : فهم مصحون 

   .�  :   السالمة من العلة يف مثل قوله
  

 بالفتح ، ويراد ا وسيلة من وسائل كسب الصحة » مصحة «وتستعمل مفردة 
  .عيادة باملصحة السفر مصحة ، والصوم مصحة ، ومنها مسيت ال: وجلبها ، فيقال 

  

                                     
يرة وال  ؛ مسلم في السالم ، باب ال عدوى وال ط4/22 البخاري في الطب ، باب ال هامة ، - �

   . 2/288يورد ممرض على مصح ، 
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وإذا كانت ألفاظ الصحة بالكسر ، والصح بالضم ، والصحاح بالفتح ، تعين يف 
جمملها ذهاب املرض والرباءة من كل عيب ، فإن لفظ الصحة مل يقتصر يف الداللة على ما 
تواضع عليه الناس يف نفي اعتالل اجلسم وإثبات صحته ، بل جتاوز ذلك إىل إعطاء مفاهيم 

  : أذكر منها االشتقاقات اآلتية . ى قد ال تعين املفاهيم احلسية املتداولة أخر
  
  . وهو ما كان مالئما للصحة أو منسوبا إليها " : الصحي "-
  
والصحيح يف النحو هو ما .  والصحيح يف الصرف هو الفعل اخلايل من حروف العلة -

  .كان مجعه ساملا 
  

ريب ، واخلرب الصحيح هو الثابت املطابق واألمر الصحيح هو اخلايل من كل عيب و
   .�للواقع

  
والصحة عند الفقهاء تأيت مبعىن مطابقة الفعل للشريعة ، وعكسها البطالن كصحة 

  .الصالة وصحة العقد 
  

هو املسند الذي يتصل بإسناده بنقل العدل : وعند احملدثني فالصحيح من احلديث 
   .�ون شاذا وال معلال الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه وال يك

  
ومبقارنة بسيطة بني هذه االشتقاقات اليت مشلـت لفظ الصحة ، أخلص إىل أنه ورغم 
تظاهر معاين اللفـظ من خالل استعماالته املتنوعـة يف ااالت املتعددة ، يبقى يفيـد يف 

ت سواء كانت الواقع معىن ال خيـرج عن اإلطار احملدد له ، وهو السالمة من األسقام والعاها
  . حسية أو معنوية 

                          

                                     
 ؛ المنظمة العربية 1/241 ؛ القاموس المحيط 2/507 ؛ لسان العرب ، 1/381 الصحاح ، - �

   . 721 ، المعجم العربي األساسي ، ص ALESCOللتربية والثقافة 
   .09 مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث ، ص - �
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   :الرعاية الصحية اصطالحا -ج
  

املكونني هلذا التركيب ، " الصحة"و " الرعاية"بعد الوقوف على املدلول اللغوي للفظي 
  .وجب تبيني مفهومه االصطالحي 

  
  األمـر بالكيفية احلفـظ واالهتمام وتويل–يف ما تعين–وإذا كانت الرعاية تعين 

 هي حالة أو ملكة ا تصدر األفعال «: املطلوبة ، فإن لفـظ الصحـة كما يقول اجلرجاين 
   .�»عن موضعها سليمة 

  
االهتمام ، وحفظ امللكة : وبتركيب املعنيني ومزجهما ، يصبح املدلول االصطالحي هو 

  .اليت ا تصدر األفعال عن موضعها سليمة 
  

اء العلماء يف حتديد املعىن املقصود ، إذ كل عامل وانطالقا من هذه الغاية اختلفت آر
على أنه ومهما تنوعت . حياول أن جيعل من مفهومه حمققا أكرب قدر من الداللة املنشودة 

آراؤهم ، فإا يف النهاية تصب يف قالب واحد غايته حفظ الصحة من كل ما يلثمها ، أو مينعها 
  . من أداء وظائفها بشكل سليم 

  
  .لك أسرد فيما يلي بعض اآلراء احملددة هلذا املفهوم يف إطار الصحة اجلسديةوتأكيدا لذ

  
 جمموعة من اخلدمات والربامج اليت تقدمها الدولة «: نظر بعض العلماء يف فهي 

ملواطنيها يف شكل برامج وقائية عالجية ، من خالل شبكة من األجهزة واملؤسسات الطبية 
   . �»ت ، واملعامل الطبية ، ومصانع إنتاج األدوية والصحية كاملستشفيات ، والعيادا

  
 جمموع اخلدمات واإلجراءات اليت تقدم ألفراد اتمع عامة «: وهي عند آخرين 

   . �»دف رفع مستواه الصحي واحليلولة دون حدوث األمراض وانتشارها 
  

                                     
   .108 الجرجاني ، كتاب التعريفات ، ص - �
   .360، ص ) المفاهيم ، النشأة والمجاالت( عبد الخالق محمد عفيفي ، الرعاية االجتماعية - �
   . 11عبد المجيد الشاعر وآخرون ، الرعاية الصحية األولية ، ص / د- �



  
  

8

 هي عند ويفهم من هذا التعريف أن الرعاية الصحية أمشل من الرعاية الطبية ، اليت
 اخلدمة أو اخلدمات العالجية أو التشخيصية اليت يقدمها أحد «: أصحاب التعريف السابق 

   .1»أعضاء الفريق الطيب إىل فرد واحد أو أكثر من أفراد اتمع 
  
وهذا التدقيق يف مفهوم املصطلح ، ال مينع الرعاية الطبية من املسامهة يف تقدمي رعاية   

 الفرد ليتجنب الوقوع يف املرض مستقبال ؛ فتجعل القائم ا كأنه أدى صحية وقائية ، كتوجيه
  .دوره يف الرعاية الصحية إىل جانب دوره يف الرعاية الطبية 

  
، الة التوازن النسيب لوظائف اجلسمقد عرف الصحة بأا عبارة عن حبعضهم وإذا كان 

 حالة التوازن النسيب لوظائف فإن الرعاية الصحية مبقتضى هذا احلد تكون هي احملافظة على
   .2اجلسم ، وذلك بتكييفه مع العوامل الضارة اليت يتعرض هلا

  
 ما يتم احملافظة ا على حالة من املعافاة الكاملة جسديا «:  بأا آخرون وعرفها ■
   .3»ونفسيا 

  
ويبدو أن هذا التعريف مستنبط من التعريف العاملي للصحة ، الذي أقر يف اجتماع 

 هو التمتع حبالة جيدة جسمانيا «:  والذي نصه 1984مة الصحة العاملية يف سنة منظ
مع اإلشارة إىل أن كلمة روحيا أضيفت ألول مرة إىل تعريف   . »واجتماعيا ونفسيا وروحيا 

  .4املنظمة العاملية للصحة يف ذلك االجتماع
  

من خالل جمموعة من وبولوج ميدان القانون اجلزائري ، أجده يتعرض ملفهوم الرعاية 
النصوص ، حبيث لو مجعت مدلوالا ألفادت بأن الرعاية الصحية يف نظر هذا القانون هي 

                                     
   . 11عبد المجيد الشاعر وآخرون ، الرعاية الصحية األولية ، ص / د- 1
   . 13 ، ص المرجع السابق - 2
هيثم الخياط كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية في محاضرة له بثت /  هذا التعريف اختاره د- 3

   .16/12/2000على القناة المصرية األولى يوم 
 ، مجلة النفس المطمئنة ، »التنشئة السوية أساس الصحة النفسية«: طه بعشر ، مقال بعنوان /د. أ- 4

  . ) 1997جانفي ( ، 12 ، السنة 49العدد 
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احملافظة على الصحة العمومية ، اليت تعين جمموعة التدابري الوقائية والعالجية والتربوية 
  .واالجتماعية اليت تستهدف احملافظة على صحة الفرد واجلماعة وحتسينها 

  
ذا التعريف تدرك غاية املشرع املتمثلة يف أن محاية الصحة وترقيتها تساهم بشكل ومن ه

مباشر يف رفاهية اإلنسان اجلسمية واملعنوية وتفتحه ضمن اتمع ، ومن مثة فإا تعد عامال 
   .�أساسيا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد

  
ماية صحة الفرد هو حتقيق التنمية الشاملة ، وكأين ذا التعريف جيعل الغرض النهائي حل

وهذا . فتشتم منه رائحة االهتمام بالفرد ال لذاته ، وإمنا ملا ينتج عنه من مزايا تعود على البالد 
  . يف نظري قصور جيب جتاوزه ألن صحة اتمع ال تزدهر إال بصحة أفراده 

  
الحظ أنه أوسع من أن يوضع وإذا حبث هذا املصطلح من وجهة نظر علماء اإلسالم ، ي

له إطار حيدد مدلوالته ، باعتبار أن منطلقات الرعاية الصحية يف اإلسالم هي النصوص 
واملدقق يف معاين الكليات اخلمس اليت . الشرعية ، وأن تطبيقاا هي العبادات واملعامالت 

ية تعلقا واضحا جليا جاءت الشريعة للمحافظة عليها ، جيد أن ثالثة منها تتعلق بالرعاية الصح
 والواقع أن السقيم يف .»  حفظ األبدان مقدم على حفظ األديان «: عمال باملبدأ القائل 

  .حاجة إىل من يقوم به فكيف ميكنه أن حيفظ غريه 
  

وهكذا فالرعاية الصحية يف اإلسالم تستلهم من خمتلف التوجيهات والتشريعات اليت 
بوية املطهرة ، وتسعى إىل متابعة الفرد جسديا ونفسيا ويف احتواها القرآن الكرمي والسنة الن

خمتلف أطـوار حياته ، بغية حتقيق مرامي الشريعة يف جعل اإلنسان يقوم بواجب اخلالفة 
  . وهذا ال يتأتى على أكمل صورة ملن كان عليال . املطلوب 
  

تنمية املادية ، وجعل القيام باخلالفة هدفا للرعاية الصحية أمشل وأمسى من استهداف ال
  .كما تذهب إىل ذلك خمتلف القوانني الوضعية 

  

                                     
 ، 1985 فبراير 16 الموافق 1405 جمادى األولى 26المؤرخ في ) 05-85: ( القانون رقم - �

  . والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم 



  
  

10

احملافظة على اإلنسان بشكل : وباالستقراء يستنتج أن الرعاية الصحية يف اإلسالم تعين 
يشمل مجيع أطوار حياته ونواحي جسمه ونفسه ، ذلك أن صحة البدن تعترب اجلوهر الذي 

  .حيقق الغاية من سالمة اإلنسان 
  

قد أن هناك تعريفا ملفهوم الرعاية الصحية يف نظر علماء اإلسالم خيرج عن وال أعت
 : السياق العام ، الذي يتناوله مفهوم احلديث الشريف 

  �.   
  

 يفهم منه هو ما: وهكذا أخلص إىل أن التعريف الذي أقصده من وراء هذا البحث 
احملافظة على جسم اإلنسان وبأي شكل شرعي ، حىت ولو أدى إىل جتاوز أمر شرع اهللا فعله يف 

ألنين أرى أن هذا املفهوم يؤدي يف مآله إىل معرفة مدى اهتمام الشريعة . حالة الصحة 
حتول اإلسالمية باحملافظة على جسم اإلنسان ، باعتماد األحكام الفقهية والرخص الشرعية اليت 

ه ، ألن يف ذلك تعطيل لوظيفته يف أدون أن يصاب هذا اجلسد بأي شيء يلثمه أو يؤخر بر
وبذا يندرج مفهوم الرعاية الصحية يف إطار مقاصد . جمال عالقته بربه أو عالقته بعباد ربه 

  .الشريعة اليت جاءت لتحافظ على الكليات اخلمس اليت تشمل اجلسد ضمنيا 
  

نسان يف هذا العصر ال تعكس حقيقتها الثمرة اليت جننيها اليوم يف والرعاية الصحية لإل
وال يتأتى ذلك إال بالعودة إىل ما كان عليه اإلنسان يف . هذا اال ، لذلك وجب إظهارها 

  . األزمنة املاضية ألن األشياء بضدها تتميز 
  

  . وهذا ما سأحاول بسطه يف الفصل املوايل 
                                

                                     
   . 2/461 أخرجه مسلم في القدر ، باب في األمر بالقوة وترك العجز ، - �
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  الفصل األول





نظرة تارخيية عن الرعاية الصحية 
  لإلنسان يف اتمعات القدمية وتطورها
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  نظرة تارخيية عن الرعاية الصحية لإلنسان  : الفصل األول

   يف اتـمـعات القديـمة وتطــورها                   
هوم الرعاية الصحية ، والذي  ملف– يف املدخل السابق –بعد التعريف الذي وضحته 

يسخر إلجالء كل ما ميكن أن يكون راناً خيفي املدلول املقصود ، فإنين يف هذا الفصل سأركز 
على ما اعتربه متهيدا هلذا الدراسة ، وهو التطرق إىل إعطاء نظرة تارخيية استشفها من أفواه 

اتمعات اإلنسانية املختلفة يف الباحثني واحملققني ، واستخدمها أداة لنفض الغبار عن أوضاع 
 – وهو احملور الرئيسي يف هذه العملية –جمال االعتناء بالرعاية الصحية ، خاصة وأن اإلنسان 

قد اندفع وبفطرته إىل البحث عن معاشه ، وانتقاء منه ما يصلح لبدنه وإمهال ما يتصور ضرره 
  .منذ أن وجد نفسه على هذه البسيطة 

    
البدائي البسيـط تتبلور اإلشارة الدالة على مدى اهتمامه برعاية ويف ذلك االجتاه 

وما اخلطوات العملية األوىل اليت انتهجها يف معاجلة أمراضه الظاهرة إال دليل على أنه . صحته 
  . كان مهتما فعال بصحته –وهو جيرب كسره ويستخدم النبات يف عالج علله–

    
هل اجلماعة السياسية اليت انضوى : اب غري أن السؤال الذي يطرح وحيتاج إىل جو

حتتها هذا اإلنسان البدائي ، وأضحت تسوسه نتيجة التطور البطيء الذي عرفه اهتمت به 
أيضا ، ورعت جوانبه الصحية بالدرجة نفسها اليت خص ا جسمه عن طريق اإلهلام الفطري 

ها يف عصوره األوىل كانت وهو مستقل يف حياته األوىل ؟ وهل اتمعات اليت اندرج حتت لوائ
على نفس املستوى من االهتمام برعايته الصحية ؟ أم أن ذلك خضع لظروف اختلفت 

  باختالف احلضارات وتطورها ؟ 
    

هذا ما أريد كشفه من خالل هذا الفصل ، ألن بإبراز واقعه يتجلى اإلنصاف العلمي 
ت بني اهتمام الشريعة اإلسالمية املطلوب ، عندما أقارن يف ذروة التسلسل التارخيي للمجتمعا

بالرعاية الصحية للفرد وجتسيد ذلك يف فقهها الثري ، وبني اهتمام القوانني الوضعية ملن أراد 
  .الدراسة املقارنة 
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وللوصول إىل هذه الغاية بشكل موضوعي ، تراين أقسم الدراسة يف هذا الفصل إىل 
صحية يف اتمعات البشرية قبل ظهور أجعل املبحـث األول يتناول الرعاية ال: مبحثني 

اإلسالم ، وأخصص املبحث الثاين إلظهار الغاية نفسها يف اتمعات البشرية بعد ظهور 
  .اإلسالم 
  

  الرعايـة الصحيـة لإلنسان يف اتمعات  : املبحث األول
    البشـريـة قبـل ظهـور اإلســالم                  

    
أعطي نبذة موجزة عن الواقع التارخيي الذي يعكس مدى أحاول يف هدا املبحث أن 

 باجلوانب -اليت بسطت وجودها قبل ظهور اإلسالم-اهتمام اتمعات اإلنسانية القدمية 
وما هي الدوافع احلقيقية لذلك االهتمام ؟ هل هي معاجلة فطرية أهلمها . الصحية ألفرادها 

ليات وخدمات التزمت ا اجلماعة احلاكمة ، اإلنسان مفردا وعاجل ا أسقامه ؟ أم أا عم
  ونفذا لصاحل أفراد جمتمعها ؟ 

  
أجعل املطلب األول يتناول املوضوع من : وتسهيال للعملية أقسم املبحث إىل مطلبني 

وأجعل . خالل ما ذكره الباحثون ، ووقف عليه الدارسون من آثار بعض احلضارات القدمية 
  . حقيقة ذلك يف ما كان سائدا يف اتمع العريب اجلاهلي املطلب الثاين يتناول إجالء

  
   الرعاية الصحية لإلنسان يف بعض احلضارات القدمية : املطلب األول

  
إن احلديث عن الرعاية الصحيـة لإلنسان يف بعض احلضارات القدمية ليس مقصودا 

االقتصار على مناذج من وعليه فإن . لذاته ، فهو ال يعدو كونه أمرا متهيديا ملا يأيت بعده 
احلضارات القدمية ، وإظهار ما كان سائدا فيها ، يكفي للوصول إىل تصوير واقع الرعاية 

  .الصحية يف تلك اتمعات القدمية 
  

كما أن احلديث عن حضارة ما ، يعين احلديث عن العلـم الذي سادها يف اال 
  .تسب مكانتها اليت متيزها عن مثيالا املقصود ، باعتباره املعلم احلضاري الذي جعلها تك
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وأعتقد أن العلم الذي يساعد على اكتشاف مدى اهتمام حضارة ما برعاية صحة 
فهو الدليل املرشد هلذه احلقيقة ، ألنه العلم الذي كلما عرف . اإلنسان فيها هو علم الطب 

الوسيلة املثلى اليت ومن مثة فإن تطور الطب يبقى . تقدما انعكس إجيابا على صحة اإلنسان 
  .تساعد على معرفة مدى اهتمام جمتمع ما برعاية صحة أفراده 

  
وهذا يفيد أن الكالم عن الرعاية الصحية يف أية حضارة ، يعين الكالم عن تطور علم 

ألنه والرعاية الصحية وجهان لعملة واحدة ، خاصة وأن الواقع احلي يف كل . الطب فيها 
 يؤكد أن الرعاية الصحية ال تبلغ مداها إال إذا كان االعتماد فيها –  قدميا أو حديثا–جمتمع 

  .مبنيا على ما توصل إليه األطباء من نتائج يف جمال تطوير علم الطب 
  

إن التطرق إىل معرفة العناية بالرعاية الصحية يف بعض احلضارات القدمية ، يأيت ليربز ما 
  .هور اإلسالم حيث بلغ الفكر اإلنساين نضجه بذله اإلنسان يف تلك احلضارة ، خاصة قبل ظ

  
ولذلك فليس من الضروري أن يشيد الباحث يف مثل هذه الدراسات إشادة مطلقة 
حبضارة بعينها ، ويسند هلا الفضل كل الفضل على غريها ، ألن العلم املتوصل إليه حينذاك 

ا يف حضارة متأخرة كان باجتهاد بشري حمض من جهة ، ويكفي عنه أنه حىت ولو ظهر متقدم
زمنيا فإن فضله يرجع ملن كان له السبق يف اكتشافه ، وتأسيس قواعده ، وتيسري سبل البحث 

  . فيه من جهة أخرى 
  

غري أن هذا ال مينع الدارس من استشفاف احلقيقة ، واالنتصار جلهة بعينها ، باعتبار ما 
  .جمتمع ما يف حضارة ما حلظه من اهتمام أكرب لدى اجلماعة السياسية املشرفة على 

  
ولكن ومهما كانت النتائج املتوصل إليها ، فإن من اخلطأ الفاحش أن يزعم الدارس أن 
اإلنسان يف حضارة ما هو أفضل من اإلنسان نفسه يف حضارة أخرى ، إال إذا تعلق األمر 

  .بالتقوى ، ألن كل جمتمع ومهما اختلف العصر واملصر إال ومتيز بعبقريته النسبية 
  

واحلديث عن بعض احلضارات اليت اخترا كعـينات عن غريها ، ال يعين أنين أغفل 
فترة طويلة من حياة اإلنسان الذي حنن بصدد تتبع تطور اهتمامه بالرعاية الصحية ، وهي 

 متهيدا لكل حضارة جاءت بعدها ، باعتبار أن الالحق يأخذ - وبال منازع–الفترة اليت تعترب 
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وأقصد ذه الفترة عصور ما قبل التاريخ ، واليت ال ميكننا معرفة ما حوته . بق دائما من السا
إال من خالل نفاذ بصرية العلماء الدارسني ، وقدرم على التخيل مبا أوتوا من إشعاع فكري 
مستنري ، جعلهم يصفون لنا حالة اإلنسان البدائي البسيط يف جمتمعه الصغري ، اعتمادا على ما 

  .تحجرات من آثار متكنوا من تفكيكها وقراءة مدلوالا احتوت امل
  
  الرعاية الصحية لإلنسان يف عصور ما قبل التاريخ  ■
  

. إن الوصول إىل إظهار هذه الرعاية ال ميكن إال باالعتماد على نوع الطب املستعمل
باعتبار أن وعلم الطب ذاته ال ميكن بالتدقيق معرفة املكان والزمن الذي نشأ فيه ألول مرة ، 

   .�الطب ليس وليد بيئة أو فترة زمنية معينة
  

فالطب صناعة مارسها اإلنسان بفطرته وإن كانت يف البداية غري مصقولة من الدجل 
والشعوذة ، العتقاد اإلنسان يف تلك األحقاب أن املرض الذي يصيبه ، ما هو إال غضب 

   . �وجب للتكفري عن ذنب اقترفه أو خطيئة ارتكبها
  
د ينسب إنسان ما قبل التاريخ مجلة من أمراضه إىل األرواح الشريرة اليت تسكنه ، وق

ومل يقف حائرا أمام آالمه وجروحه ، فكان يبادر إىل معاجلتها بلعق دمه بلسانه قصد ختدير 
وقد يلجأ إىل الطني والتراب فيتداوى ا من . اجلرح إلسكات األمل ، ووقف نزيف الدم 

، فبقاؤه وانتصاره على هذه احليوانات ، وعلى نده �هلوام اليت حتيط بهلدغات احلشرات وا
  . من بين جنسه يفرض عليه أن ال يبقى بدون عالج

  
ويرجح بعض الباحثني أن املرأة كانت أكثر من الرجل يف ممارسة فن العالج ، الرتباطها 

النساء بصفة خاصة واشتهرت . باألرض وما يظهر عليها من نبات تستغلها يف تطبيب املرضى 
   .�يف االهتمام بفن التوليد ، وما يتطلب من عناية لصاحل املرأة واملولود معا

                                     
   .63عند العرب ، ص محمد عبد الرحمان مرحبا ، المرجع في تاريخ العلوم / د- �
   . 09عبد اهللا عبد الرازق مسعود السميد ، نشأة الطب ، ص / د- �
   .63 المرجع في تاريخ العلوم عند العرب ، ص - �
   . 63 المرجع السابق ، ص - �
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وبالرغم من أن الطب يف تلك العصور كان يشوبه نوع من السحر ، فإن أطباء ما قبل 
 مل يقف نشاطهم عند حد التمائم «: حممد عبد الرمحان مرحبا / التاريخ كما يقول د

 لقد مارس بعضهم نوعا بدائيا يف الطب اجلراحي ال بأس به ، فقد عرف واخلرافات ، بل
اجلراحون يف عصور ما قبل التاريخ طائفة متنوعة من اجلراحات واألدوات اجلراحية ، فالوالدة 

   .�»كانت تتم على الوجه املطلوب وكانت اجلروح والكسور تضمد وتلف مبهارة 
  

عند اإلنسان القدمي ، اختاذه كسوته ولباسه من ومن مظاهر االعتناء باجلوانب الصحية 
جلود احليوانات وعظامها ، ليقي ا جسمه من تأثريات املناخ ومن اهلجمات الغادرة 

واكتشافه عن طريق احملاولة واخلطأ ألنواع متعددة من النباتات اليت . للحيوانات املفترسة 
 فكأين به قد وضع اللبنة األوىل .صنفها ، فجعل منها ما يصلح لغذائه وما يصلح لعالجه 

  . لصناعة األدوية 
  

 وجند بني األساليب «: حممد عبد الرمحان مرحبا فيقول /د هذا التوجه دـويؤك
الصيدلية الكثرية اليت يلجأ إليها البدائي اليوم ، وقياسا على إنسان ما قبل التاريخ ، صنوفا من 

فقد عرف اإلنسان األول كثريا . وتسهيل اجلراحة املخدرات املنومة اليت أريد ا ختفيف األمل 
درات يغلب على الظن أا أقدم تارخيا من التاريخ ، كنبات القنب واألفيون ـمن املخ
حىت لريجع أحد املخدرات الشائعة بيننا اليوم إىل استخدام سكان البريو لنبات . والكافور

   .�»الكوكا هلذه الغاية 
  
ن الرعاية الصحية لإلنسان كانت تتمثل يف اهتمام خلص من هذه الفترة إىل أأو

الشخص برعاية نفسه بنفسه ، ومل تتجاوز العملية ويف أحسن األحوال ما يلتزم به األب أو 
إذ مل يسجل التاريخ أن هذه الرعاية وعلى بساطتها ، كانت . األم حنو أنفسهما أو أوالدمها 

  . أو نتيجة وازع ديين جيعل الفرد يلتزم به نتيجة أمر تفرضه اجلماعة السياسية املهيمنة ،
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 اليت يؤرخ هلا العلماء حبياة إنسان ما قبل التاريخ ، تبدأ معامل احلقبةوباخلروج من هذه 
وكان الكتشاف العلماء للمدونات الكتابية عن طريق الصدفة . احلياة تظهر بشكل أوضح 

 مل يتوفر الدليل القطعي عند املؤرخني على أن أثره اإلجيايب يف معرفة احلضارات املتعاقبة ، واليت
ونتيجة لتحليل مكنونات تلك املدونات الكتابية ، ترجح لدى . هذه احلضارة أقدم من تلك 

   .�البعض أن أول مهد للحضارة البشرية هو بالد ما بني النهرين
  

ق الترتيب وعليه فإنين سأتناول الرعاية الصحية لإلنسان يف بعض احلضارات املتعاقبة وف
  :اآليت 

  
   : ما بني النهرينحضارةيف  -1
  

 أا احلضارة اليت ترجحت عند الباحثني – كما سبق وأن أشرت –تعد هذه احلضارة 
وتعرضت هذه . وأن اإلنسان عرفها بعد خروجه املعنوي من مرحلة ما قبل التاريخ . بقدمها 

قل حتضرا ، مما تسبب يف طمس احلضارة حلروب كثرية شنها عليها جرياا من الشعوب األ
  .كثري من املعامل اليت تبدي مالمح وضعية اإلنسان فيها 

  
غري أن ما سلم من تلك املعامل كانت هي اآلثار الوحيدة اليت حللها العلماء ، ومتكنوا 
من خالل ذلك من إعطائنا صورة تقريبية ملدى الرعاية النسبية اليت كانت حتظى ا صحة 

ك نتيجة التطور النسيب الذي عرفه فن الطب ، الذي وصف آنذاك بأنه كان اإلنسان ، وذل
ويستدل بذلك على أن عقل . مزجيا بني األدوية املكتشفة والتمائم املوروثة عن السلف 

اإلنسان يف حضارة ما بني النهرين ما زال حمال لسيطرة األفكار ، اليت ترجع مصدر األمراض 
شياطني واألرواح الشريرة ، األمر الذي جعلهم يستخدمون إىل غضب اآلهلة ، أو تصرف ال

   .�التنجيم يف الطب ، والعالج بالطالسم والتعاويذ ، واالستعانة بإله الطب عندهم
  

ومل يأبه تفكري هذا اإلنسان بالتناقض الذي وقع فيه ، بإرجاعه أسباب أمراضه إىل تأثري 
  .ة ميرض بسبب غضبها الشياطني ، وسحر الساحرات ، وهو يؤمن بوجود آهل
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يبني الدكتور مرحبا طريقة معاجلة هذا اإلنسان لنفسه ، وخروجه من ذاك التناقض 
 وإذا كانت اآلهلة هي مصدر اخلري والشر والصحة واملرض ، فإن الطريق الوحيد «: فيقول 

 البخور إىل الشفاء ال يكون إال بالصالة والدعاء وتقريب القرابني إلرضاء اآلهلة ، وباستعمال
. والعقاقري املضادة للشياطني أو حبمل التعاويذ أو الطالسم اليت متنع اإلصابة بالعني مثال 

وإذا ما استخدمت فإا مل تكن تستخدم لتطهري جسم . والعقاقري الطبية وحدها ال جتدي كثريا 
 املريض ، بل إلرهاب الشيطان وإخراجه من اجلسم ، ولذلك فإن الطبيب والكاهن كانا

   . �»يعمالن معا ولعل الطبيب كان كاهنا أيضا 
  

يفهم من هذا الكالم أن االعتماد يف املعاجلة الصحية يف هذه احلضارة ، مل يكن مبنيا 
على تأثري ما توصل إليه األطباء من عقاقري وأدوية ، بقدر ما كان يهدف إىل إخراج تلك 

ومن مثة علم األطباء . ملرضى فأعلتهم األرواح الشريرة اليت كانوا يعتقدوا سكنت أجسام ا
  .أن الصنف املطلوب منهم من األدوية هو ما زاوج بني الطب والكهانة 

  
ورغم بساطة التفكري وطريقة املعاجلة ، فقد متكن بعضهم من إحصاء بعض األدوية 
وختصيصها لبعض األدواء ، بل متكن بعضهم كما استنتج الباحثون من وضع وصفات طبية 

  .بطابعها العلمي مبفهوم ذلك العصر تتميز 
  

وظلت املعاجلة يف هذا العصر خاضعة لبعض االستعماالت السحرية اليت كان األطباء 
الكهنة جيروا على سبيل االعتقاد ، أو يفعلوا إرضاء ملرضاهم باعتبارها مل تكن تتجاوز 

ال تتسبب يف إحداث فكانت وبقدر ما تساعد على جناعة مفعول الدواء ، . دورها النفسي 
   .�األضرار احلسية

  
وقد تكون فعلتهم تلك عبارة عن تغليف الدواء العلمي املر بقشرة حلوة ، يستسيغ 

  .املريض بلعها براحة ، كما هو الشأن اليوم يف إعطاء بعض األقراص املرة حماطة بطبقة حلوة 
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ه على التداوي ويبدو أن هذا التطور الذي عرفه اإلنسان يف رعاية صحته باعتماد
واملعاجلة بالوصفات ، كان نتيجة منطقية ملا توصل إليه األطباء آنذاك من اكتشاف تأثري بعض 
النباتات ، ومتييز الضار منها والنافع واملسكر واملنشط ، خصوصا وأن عمل الطبيب مل يكن 

بنتيجة مستقال بعد عن عمل الصيديل ، فكان الطبيب يبحث ويكتشف مث جيرب إىل أن يقتنع 
  .عمله 

  
ويستنتج من خالل هذه الصور اليت عكست لنا واقع ما كانت عليه حضارة ما بني 
النهرين يف جمال الرعاية الصحية ، أن املعاجلة عندهم كانت تدفع اإلنسان ليشفى طوعا أو 
كرها ، ليتمكن من القيام بدوره األساسي ، وهو الذود عن نفسه وعشريته ، وهو ما ال يتأتى 

  . إال إذا كان صحيحا قويا له 
  
   :حضارة وادي النيليف  -2
  
تستشف العناية الصحية لإلنسان يف حضارة وادي النيل إال مبعرفة مدى تقدم الطب ال 

  .  ، ونظرم إىل أنواع األمراض اليت يبتلون ا فيها ، ومدى إقبال الناس على مراكز اإلشفاء
  

وبالرغم من التقدم اهلائل الذي عرفه الطب يف  –يقول الباحثون يف هذا اال ، أنه 
إذ ظلت عامة الناس فيها .  مل تتغري أفكار الناس كثريا –هذه احلضارة مقارنة مع من سبقها 

كغريها من األمـم السابقة ، مهتمة يف عالج نفسها بالتمائم والتعاويذ ووجوه السحر 
حىت على حبوب الدواء اليت توصل بل كانوا يفضلون هذا األسلوب من العالج  . �املختلفة

إليها األطباء يف ذلك العصر ، العتقاد العامة كذلك أن املرض ما هو إال تقمص للشيطان يف 
جسم اإلنسان ، وبالتايل فإن العالج ال يكون إال بالوسائل السحرية املنتشرة ، وبالرقى 

. ى عنهم وتشفي سقمهم وبالتمائم وزيارة املعابد وقضاء الليايل فيها ، لعل اآلهلة ترض
وساعدهم على ذلك األثر اإلجيايب يف دئة النفس املريضة ، الذي حيدثه االعتكاف الطويل يف 

   .�املعبد ، حبيث خيرج املريض منها معاىف
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وإذا كانت أوضاع الناس واعتقادام اخلاصة مل تساير التقدم الذي عرفه فن الطب يف 
ن شأن ذلك التطور املذهل الذي عكسته اآلثار احلية اليت هذه احلضارة ، فإن ذلك مل يقلل م

  : تركتها هذه احلضارة ، من خالل استنطاق املؤرخني للدالالت اآلتية 
  
 اجلثث احملنطة اليت تزخر ا األهرامات واملقابر القدمية ، واليت تتضمن إشارات بالغة -

  .يف مدى االهتمام برعاية صحة اإلنسان 
  
 على كتاب طيب مصري حيتوي أوصافا ألعراض 1862الباحثني سنة  عثور العلماء -

  . أمراض خمتلفة ، مع ذكر األدوية املناسبة لكل داء 
  
 اشتهار هذه احلضارة مبميزات طبية كاستزراع النباتات الطبية ، واالنتقال يف هذا -

  .ره اال من مرحلة االكتشاف والتجربة إىل مرحلة إعداد الدواء بعد معرفة مصاد
  
 حفر أسنان اإلنسان وربطها بالذهب ، وجتبري الكسور ، ومعاجلة لدغ الثعابني مبراهم -

  . مستخلصة من الزيت 
  
    . بلوغ األطباء مرحلة التخصص ، حبيث خيتص كل طبيب مبرض معني وال يتعداه -
  جلوء بعض امللوك والشعوب ااورة إىل االستعانة باألطباء املصريني يف احلاالت-

  .املرضية املستعصية 
  
 تعدد أمساء األطباء الذين ذاع صيتهم يف ذلك الزمن ، نتيجة جناحهم يف معاجلة -

   .�وغريهم" احموتب"و " هرمس الثالث"و " حتوت: "األمراض وتطوير فن الطب أمثال 
  

فتعتين بالطب -إن احلضارة اليت تصل إىل هذا املستوى من الرقي يف ذلك الزمن الغابر 
 ال شك أن دورها يف جمال الرعاية الصحية ألفرادها يكون مميزا ، خاصة إذا علمنا -طباءواأل

أن اإلنسان املصري يف خمتلف األزمنة ، معروف بسالمة جسمه وقوة بدنه ، فإذا مل يكن 
كذلك ملا متكن من بناء األهرامات ، اليت تظل شاهدة على شكيمته وجلده ، حىت ولو كان يف 

  .ا ال بطال عمله ذلك مكره
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   :احلضارة اليونانيةيف  -3
  

قامت احلضارة اليونانية كياا على حب االستعمار وإقامة احلروب وكسب ألقد 
فانتهجت الدولة فيها هذا املنهج وسعت إىل تقوية جيشها وتدعيمه . األموال بأية طريقة 

  .باحملاربني ، ومل تبال يف ذلك إال مبا حتقق به هدفها 
  

اح مثل هذه السياسات تستدعي وجود أمة قوية جسديا قبل القوة وال شك أن جن
والقوة اجلسدية ال تتأتى إال مبا يضمن هلا . املعنوية ، اليت تتوصل إليها باالنتصار يف احلروب 

  .من رعاية صحية 
  

فهل متكن إنسان هذه احلضارة من االستفادة من الرعاية الصحية ؟ وهل وضعت هذه 
ألولويات ما دام كل فرد قوي معين باالخنراط يف جيش هذه احلضارة ؟ الرعاية على رأس ا

فاجلواب على هذا التساؤل يعكس وضعية الطب وتطوره ووسائل العالج املعتمدة ، وهو ما 
  .يظهر حقيقة الرعاية الصحية يف هذه احلضارة 

  
 ح ذلك ال مندوحة من اإلشارة إىل أن التعرض هلذهيولكن وقبل اإلسهاب يف توض

فهي من جهة تعكس الرقي الذي وصل إليه اإلنسان يف . احلضارة بالذات له أكثر من داللة 
جمال املعاجلة واالعتناء بالنفس البشرية ، من خالل ما ورثه اليونانيون عن غريهم من األمم اليت 

ومن جهة أخرى فهي من احلضارات املتأخرة اليت يكاد . سبقتهم ، أو األمم اليت عاصرم 
وهم بذلك حياولون ختطي . علماء الغربيون ينسبون هلا الفضل كله يف جمال التقدم العلمي ال

  .مرحلة مهمة من مراحل التاريخ اإلنساين ، وحلاجة يف أنفسهم ال يريدون اإلفصاح عنها 
  

وحىت ال أقع يف نفس اخلطأ ، أحاول أن أجعل من هذه الدراسة دراسة علمية موضوعية 
 يف –عة العاطفية ، بالتركيز أكثر على إظهار مدى اهتمام اتمع اليوناين غري متأثرة بالرت

هذا اإلنسان الذي ينظر إليه على أساس أنه حامي .  بالرعاية الصحية للفرد –حضارته الطويلة 
احلمى ، وأن محاة احلمى يتطلبون عناية خاصة بصحتهم ، ألم مدعوون باستمرار خلوض 

  . احلضارة على أساسها احلروب اليت أقيمت هذه
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وحىت يتجلى الواقع الصحي الذي كان مييز جمتمعات هذه احلضارة ، أرى من 
 على توضيح مدى تطور الطب ووسائل العالج ، – هنا أيضا –الضـروري التعريج 

  .باعتبارمها الوسيلتني اللتني تعكسان واقع الرعاية الصحية املقصودة 
  

    : ريا العتبارات موضوعية كثرية منها إن إظهار هذا التطور قد يكون يس
  . إن اليونانيني ورثوا التطور الذي وصل إليه هذا العلم على يد املصريني ومن سبقهم -
  
 قد بلغ مستوى معينا من النضج – يف زمن هذه احلضارة – إن العقل البشري -

  .خاصة الفكري ، ميكنه من االقتباس واستنباط املعلومات الطبية اجلديدة بقرحية 
  
 إن بناء هذه احلضارة على إقامة احلروب ، يدفع بالطبيب واملريض إىل ضرورة -

وهكذا ونتيجة هذه احلروب تطور الطب وتطورت كفاءة . االعتناء بالصحة وسرعة املعاجلة 
األطباء يف جمال اجلراحة ، ودفعتهم إىل االعتناء بالطب الباطين ، واستخدام العقاقري على 

  .ها خمتلف أنواع
  

وإذا كانت العمليات اجلراحية هي من اختصاص األطباء يف الظروف العادية ، فإن 
اجلراحة يف ساحات الوغى قد يقوم ا عامة الناس الستحالة تواجد األطباء يف كل مكان ، 
وألن اجلندي اروح ال ميكنه البقاء يف انتظار الطبيب وهو يتأمل ، فيبادر بنفسه أو مبساعدة 

  .ىل جتبري كسره ، أو تضميد جرحه غريه إ
  

وكان للمرأة اليونانية إسهاماا املعتربة يف حفظ الصحة ، حيث امتهنت بعض احلرف 
   .�الطبية كالتوليد ، والتمريض ، ومجع األعشاب ، وإعداد العقاقري اليت باتت فائدا معلومة

  
طباء من جناحات يف ومهما قيل عن تطور الطب يف هذه احلضارة ، وما توصل إليه األ

إجراء العمليات اجلراحية ، ومن تدقيق يف حتديد مفهوم الصحة الذي هو التوافق بني أجزاء 
 مل يتمكنوا -فإم وكغريهم من بشر تلك األزمنة-مهما قيل يف ذلك كله . اجلسم املختلفة 

ا كانوا كثريا من أن يتخطوا يف عالجهم دور املعابد ، والتجاء املرضى إليها خاصة وأن كهنته
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ما يفلحون يف عالج هؤالء املرضى املستنجدين م ، إما عن طريق العقاقري اليت أدركوا 
جناعتها ، أو عن طريق اجللسات النفسية اليت كانوا يعتمدون فيها على ما يسمعونه من سرد ملا 

جيه النفسي يعاين املريض منه ، فتتكون لديهم الفكرة اليت تساعدهم على عالجه عن طريق التو
   .�الذي يناسبه

  
وال أريد أن استفيض يف سرد األوصاف اليت وجد عليها الطب يف هذه احلضارة ، إذ 

  . يكفي يف ذلك ما يربز ما حققه هذا التطور من رعاية صحية أفادت اإلنسانية 
  

ورغم ذلك فإن الدراسة تبقى مبتورة إذا جتاوزت ذكر أمساء بعض األطباء الذين متيزوا 
  : تفوق والريادة يف عصرهم وأمههم بال

  
  ) : (Alcmaen of gretonالقصابون القروطوين -أ

  
اهتم كثريا بتشريح احليوانات احلية منها . وهو أحد مؤسسي علم وظائف األعضاء 

وهو . وامليتة ، فاكتسب من ذلك خربة كبرية جعلته يكتشف العصب البصري واملخ والدماغ 
 ، » التوافق بني أجزاء اجلسم املختلفة «: صحة ، فهي عنده من توصل إىل وضع تعريف لل

   .�وقال أن املرض إمنا ينتج عن اختالل التوازن بني قوى البدن
  
  ):Empedocles (أمبيذوقليس -ب
  

أحدث هذا الطبيب آراء كثرية يف اال الفسيولوجي ، فكان يعتقد أن التنفس إمنا يتم 
فكأنه تنبأ بالطريقة التموجيية اليت جاء . م فيه صعودا ونزوال بواسطة اجللد كله نتيجة حترك الد

غري أن حقيقة ذلك ظلت غامضة إىل أن صححها الطبيب ابن . بعده وشرحها " جالينوس"
  .النفيس بعدهم 

  
وكان هذا الطبيب اليوناين يرى أن العناصر اليت تتطلب حفظ توازا لتجنب املرض 

   .� ، اهلواء ، النار ، التراباملاء: هي عناصر اجلسم األربعة 
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  ):Hippocrate (إبقراط -ج
  

فكان يعتمد يف معاجلته . ويعترب أبا الطب اليوناين بسبب تفوقه فيه ومتكنه من دقائقه 
ملرضاه على أشياء تستعمل اليوم يف الطب املعاصر كذلك ، مثل الرياضة البدنية واألغذية 

فتميز .  إىل األدوية إال يف الضرورة القصوى وكان ال يعدل عن هذه الوسائل. الطبيعية 
عالجه بالبساطة والوضوح ، ونبذ النظرية القدمية اليت كانت سائدة عند أسالفه ، واليت ترجع 

. األمراض إىل غضب اآلهلة ، بل حارا وجعل من مرضاه يقنعون بأن عللهم أسقام طبيعية 
افية ، حيث كان مهه يف العالج هو مساعدة ي فكرة القوة الطبيعية الشبقراطفساد يف الطب اإل

اجلسم على الوصول إىل احلالة الطبيعية ، اليت تتأتى بتوفري كمية مقبولة من الغذاء ، وقسط 
  . مناسب من الراحة واهلدوء 

  
على ما يف : ي كذلك بأن اجلسم إمنا يعاجل على مخسة أضرب بقراطواشتهر الطب اإل

البطن بالقيء ، وعلى ما يف البدن بإسهال البطن ، وعلى ما يف الرأس  بالغرغرة ، وعلى ما يف 
  .اجلسد بالعرق ، وعلى ما بداخل العروق بإسالة الدم 

  
وتولد عن أصوله هذه ، أن املعاجلة وفقها تقتضي استعمال املسهالت ، واملقيئات ، 

ملعدنية ، واهلواء واملنعشات ، والكمادات ، والفصد واحلجامة ، والتدليك ، واحلقن ، واملياه ا
  .الطلق ، والنصح بالصوم 

  
 باالعتناء بوظيفته الطبية ومتيزها عن غريها من احلرف ، فوضع زيادة إبقراطومل يكتف 

على أصوله السابقة ميينه الشهري ، الذي ال يزال األطباء إىل اليوم يقسمون به قبل االلتحاق 
  . ذه الوظيفة النبيلة 

  
لطب يف عصر هذا الرجل قد عرف تطورا ملحوظا ، يشمل وهكذا ميكن القول أن ا

   .�إبقراطالشكل واملضمون خصوصا عندما يقارن مبا كان عليه من قبل 
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   ):Galenus ( جالينوس-د
  

إن احلديث عن هذا الطبيب ، يعين احلديث عن مرحلة جد متأخرة يف تاريخ احلضارة 
يف اال الطيب ، وأثره على الرعاية الصحية وتألق هذا الطبيب ميثل قفزة نوعية . اليونانية 
  .لإلنسان 
  

 وجالينوس ، فإن هذا األخري إبقراطوبالرغم من الفاصل الزمين الكبري الذي يفرق بني 
 ، بدليل اهتمامه املتواصل بتطوير علم الطب ، وقيامه بتأليف العديد من بقراطيعد امتدادا إل

وما يعاب على جالينوس هو .  من تآليف قراطبالكتب اليت اهتمت بشرح بعض ما نسب إل
إخضاعه الطب لبعض النظريات الفلسفية اليت كان يؤمن ا ، حىت أنه كان يستخلص النتائج 

وبىن صرح طبه على استدالالته واستنتاجاته الفلسفية ، . الكربى من معطيات جد حمدودة 
لية ، وهو ما جعل بعض أخطائه ومنطقه الرياضي ، وتسلسله العلمي الدقيق ، وأساليبه اجلد

يمن على الطب ، وترافق تطوره حىت بعد عصره ، إىل أن حرر املسلمون الطب من تلك 
  . التخمينات الفلسفية واجلدل العقيم  

  
فهو الذي توصل إىل . غري أن هذه املآخذ ال تنفي دور جالينوس اإلجيايب يف هذا اال 

 ، كاجلمجمة والعمود الفقري ، بعدما استفاد من وصف بعض أجزاء اإلنسان وصفا دقيقا
التجارب اليت كان جيريها على احليوانات ، بعد أن منع من إجرائها على اآلدميني أحياء أو 

وهو الذي أطلق على األورام اخلبيثة اسم السرطان ، وكان كسابقيه يعتمد يف املعاجلة . أموات 
 ، وكان يهتم بالعقاقري ويبحث عنها ، إال أنه جتاوز ابتداء على نوع التغذية ، وممارسة الرياضة

   .�يف عالجه االعتماد على السحر والتعاويذ اليت كانت منتشرة قبله
  

وما ينبغي التأكيـد على إبـرازه هو أن هذا التطور الذي عرفه الطب يف عهد 
.  يف حينه زربيجالينوس ، ما كان لينتقل إىل احلضارات املعاصرة لوال دور املسلمـني الذي س

ألم هم الذين حافظوا على مؤلـفات جالينوس ومنعوها من االنـدثار واهلـدم املعنوي 
الذي مشل آثار اليونانيـني ، وسلموها بأمانة للعلماء يف الشرق والغرب ، بعد أن ترمجت من 
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 يف ولوال عملهم هذا ما كان جلالينوس أن يتبوأ ريادة الطب. العربـيـة إىل الالتينيـة 
وهذا ما رجحه . جامعات أوربا ، وأن حتظى كتبه باهتمام الطالب طوال القرون الوسطى 

 لقد فقدت أوربا كل كتابات جالينوس تقريبا يف «: الدكتور حممد عبد الرمحان مرحبا بقوله 
رب حفظوها لبالد الشرق ، مث عولكن علماء ال. أثناء الفوضى اليت أعقبت غزوات الربابرة 

ه املؤلفات من اللغة العربية إىل الالتينية ، وأصبح جالينوس بعدئذ عمدة األطباء ترمجت هذ
فكانت كتبه مقصد الطالب طوال القرون الوسطى كلها . واملرجع املعصوم من اخلطأ 

فأعيدت كتابتها مرارا ووضعت هلا الشروح واحلواشي . اإلسالمية واملسيحية على حد سواء 
   .� »والتعليقات 

  
ة خاطفة عن رواد الطب يف احلضارة اليونانية ، وبأعماهلم اجلليلة نسبيا ميكن هذه حمل

  .تصور احلالة الصحية ألفراد تلك اتمعات 
  

غري أن املدقق يف هذا األمر ، يالحظ أن الرعاية الصحية لإلنسان يف هذه احلضارات مل 
كافة أفراد الشعب ، فظلت دون ذلك بكثري ألا مل تشمل . ترق إىل مستوى تطور الطب 

فلوال اخلوف من غضب اآلهلة يف . النعدام الدافع احلقيقي لتلقي العالج والوقاية من األمراض 
العصور األوىل ، وحاجة الدولة إىل بعض أفرادها لتجنيدهم يف العصور املتأخرة ، ملا وجد عند 

  .الناس رغبة يف معاجلة أجسامهم 
  

صدته ال ميكنها أن تعم مجيع أفراد اتمع إال إذا والرعاية الصحية باملصطلح الذي ق
كان هناك شعور باملسؤوليـة من طرف الدولة القائمة جتاه رعاياها ، أو كان هناك وازع ديين 
جيعل الراعـي الصحـي يسهـر على أداء وظيفتـه ، رجاء نيـل الثواب العظيـم أو 

  .خوفا من عذاب أليـم 
  

ذه احلضارات القدمية الراقية ، اليت اختذا كعينات عن وهذا ما مل يتجسد فعليا يف ه
مما جعل فن الطب يبقى جمرد علم يتطور نتيجة تطور الفكر البشري ، دون أن تكون . مثيالا 

  . له مثرة تنعكس نتائجها على الرعاية الصحية لعامة الناس 
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   ليالرعاية الصحية لإلنسان يف اتمع العريب اجلاه : املطلب الثاين
لقد متيز العرب عن غريهم من األمم القدمية بأم كانوا يسكنون الصحاري والبوادي ، 

غري أن ذلك مل ينف عنهم التواجد االجتماعي الذي . وال مييلون إىل املدن واحلواضر إال نادرا 
  .يلزمهم خبصال تعود فوائدها على أفرادهم ومجاعام 

    
مل تكن لتمنعهـم من ممارسة عاداـم وحىت احلواضـر اليت شيـدها العرب 

وتقاليدهـم اليت ألفوها ، وهم يسكنـون البوادي حتت اخليـم اليت كانت تظلهم ، 
  .وحترسهـم يف إقامتهـم ، ويوم ظعنهـم 

  
ومل يكن عند العرب يف جاهليتهم ما يصح أن يسمى طبا مقارنة مع ما سيعرفونه 

نهم كانوا كسائر األمم القدمية يهتمون مبعاجلة ولك. بدخوهلم اإلسالم وتشييدهم حلضارته 
أنفسهم ، معتمدين على ما عرفوه من عالج بواسطة الصدفة ، أو ما ورثوه عن أسالفهم 

   . �بالتواتر ، أو ما استفادوه من الشعوب واألمم ااورة هلم
  

لطب ، ولذلك فجاهليتهم مل متنعهم من التكيف مع ما يعود عليهم بالنفع يف مثل جمال ا
  .الذي أثرت يف أساليب تعاطيه من نواح متعددة 

    
فمن حيث التسمية مثال كانوا يطلقون اسم الطبيـب على الساحـر والكاهن ، 
العتقادهم أن الطاب احلقيقي هو ذلك الساحر الذي يستثمر معارفه ويستخدمها يف معاجلة 

م أن الطـب ما هو إال كهنة وظلت هذه التسمية عالقة يف أفكارهـم دوام اعتقاده. املرضى 
وتعاويذ ورقى تستعمل لطرد النفوس الشريرة ، اليت علقت باملصابني وأثرت فيهم تأثريا تسبب 

ومل تنبذ عقوهلم هذه األفكار إال بانغماسهم يف حضارة اإلسالم اليت صقلتهم . يف عدم توازم 
   .�من مثل هذه الشوائب
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لجأ هلم وال منجى يف أمورهم إال الكهنة وهكذا كانت العرب قبل اإلسالم ال م
يوضح الدكتور عبد اهللا . والعرافني ، وكانت أهم وسائل العالج عندهم الدجل والشعوذة 

 لقد كان معظم العرب يعتمدون على الكهنة والعرافني يف شؤون «: السميد ذلك فيقول 
م ويستطبوهم يف حيام ، فيعرضون عليهم أمورهم ليستشريوهم ويستفسروهم عن أحواهل

أمراضهم ، ألن اجلاهليني كانوا يعتقدون أن الكهنة والعرافني كانوا يعرفون الغيب ، وبيدهم 
   .�»الشفاء من أمراضهم بالتكهن 

  
 فكان الكاهن سواء كان رجال أو امرأة أو العراف «: مث يستطرد يف املوضوع ويقول 

 والرقى والتنجيم وأبراج الكواكب والسحر �يعاجل مرضاه بالدجل والشعوذة والتمائم والتولَة
والتطري وشق بطون الطري ، ومبناجاة روح أو شيطان أو ملك ، وباستعمال أدوية أو باألحرى 

   .�»وصفات ما أنزل اهللا ا من سلطان ، تشمئز منها النفوس ورمبا سببت املوت ملستعمليها 
  

اهلي يف نظر عامة الناس ، فهناك وإذا كانت هذه هي احلالة العامة للطب يف العصر اجل
من األشخاص من شذ عن هذا الوضع واهتم باجلانب الطبيعي للطب ، وأدى دورا إجيابيا يف 
جمال ترقيته وتطويره ، معتمدا على ما توصل إليه من نتائج من خالل التجارب اليت مارسها ، 

  .اء والدواء معا ومعاينة األعشاب ودراستها ، حىت متكن من الوصول إىل تشخيص الد
  

وكان هلذا الفريق من الباحثني يف الطب الطبيعي فضل كبري يف تغيري وجهة نظر عامة من 
يلجؤون إليهم ، فيتحول اعتقادهم من أن عالجهم ال يكمن يف ذلك السحر والشعوذة املبنية 

على التجربة على اخليال ، بقدر ما هو كامن يف النتيجة احلسية اليت توصل إليها الطب املعتمد 
  .واحلداقة ، وما بلغه الفكر اإلنساين من تطور انعكست إجيابياته على الرعاية الصحية لإلنسان 

  
لقد كان للبيئـة الصحراويـة اليت يسكنها الطبيـب العـريب أثرها البارز يف 
مساعـدة من جنـد نفسـه خلدمـة الصحـة ، فقد جيـد نفسـه منفـردا أمام ظاهرة 
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ي التجارب املطلوبـة بإرادتـه القويـة ، وهذا األمـر بذاته يدفعه إىل املرض فيجـر
فذلك كله كان هلم . الوصول إىل مبتـغاه ، باإلضافـة إىل حاجـة الناس إىل العـالج 

ق ذه النتائج الفردية ، فكان كثريا ما ذ التجارب ، ومل يكتف الطبيب احلاميدانا خصبا لتزكية
.  احمليطة باجلزيرة لتطعيم جتاربه ، واستزادة املعرفة يف جمال التخصص ينتقل إىل حواضر العامل

 حنن ال ننكر أن «: يقول الدكتور مرحبا وهو يتكلم عن هذه النقلة يف تاريخ الطب العريب  
الطب يف العصر اجلاهلي كان طبا بدائيا يقوم على الكهنة والتعاويذ والتمائم ، أكثر منه على 

لكن ذلك ال مينع أنه قد وجد إىل جانب . أسباب الداء قبل وصف الدواء االستقصاء ومعرفة 
العرافني والكهان مجاعة من األطباء الطبيعيني قدموا ملرضاهم بعض النصائح السليمة ووضعوا 

  . لعالجهم طائفة من األعشاب والنباتات ذات األمهية املعروفة يف العالج 
  

كثري من األمراض ، وباحلذق يف فهم خواص فقد اشتهر العرب منذ اجلاهلية مبعرفة 
وكانت هلم آراَء سديدة أحيانا ، وجتارب فجة ناقصة أحيانا أخرى ، . األغذية واحلشائش 

   . �»… يتوارثوا من مشائخ احلي وعجائزه تعتمد على الكي والفصد واحلجامة اخل 
  

جية تندرج وهكذا وعن طريق التوارث والتجارب ، اضطلع الطب العريب مبهام عال
ضمن الرعاية الصحية لإلنسان ، خصوصا وأنه يف هذه البيئة ال يسلم من لدغة عقرب أو أفعى 

  .وهو ال يهدأ له بال إال خبوض احلرب تلو احلرب . أو من طعنة سيف أو تكبد جرح 
  

وأهم العمليات اجلراحية اليت عرفها اإلنسان العريب املعاجل أو املعالَج متثلت على 
  : يف اخلصوص 

  
ومل تكن موقوفة على اإلنسان فحسب ، بل مشلت حىت  : جتبري العظام املكسورة -

  .وكان التجبري يتم بقطع من القماش أو الطني أو أغصان األشجار . احليوان املرافق له 
  

لقد انتشرت ظاهرة احلجامة يف الوسط العريب بشكل ملفت لالنتباه ،  : احلجامة -
  . دم اإلنسان وكان القصد منها جتديد
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ولعل . وهو نوع من احلجامة اليت ختتص بتقطري الدم من عرق معني  : الفصـد -
  .القصد منها هو تصفية الدم من السموم أو من األمراض اليت تصيبه 

سم بصب الزيت يم الطعنات واجلروح اليت تصيب اجلويتمثل يف حتس : التحسيم -
ال العظام الرميمة والنباتات الصحراوية وزيوا، املغلي عليها ، ويستعان على ذلك باستعم

ومشتقات التربة من طني وتراب وجبس ورماد ، وكانوا يستعملون فيها السكني املعقمة احملماة 
  .على النار 
ويستعمل ملعاجلة بعض األمراض املستعصية ، كما هو الشأن اليوم يف بعض  : الكـي -
عالج بالكي ملا حيدثه من آالم ، ولضرره الذي قد ولكن العرب كانوا يؤخرون ال. البيئات 

   . �» كل داء حسم بالكي وآخر الطب الكي «: يتجاوز نفعه لذلك كانوا يقولون 
ووجد عند العرب من األطباء من ذاع صيته غري الكهنة والعرافني ومنهم على 

  : اخلصوص 
   :احلارث بن كلدة الثقفي-أ

 ، فقد استفاد كثريا من خربات الشعوب وهو من أشهـر األطباء يف ذلك العصر
ااورة ، وانتقل بالطب من الصفة البدائية إىل الطب الطبيعي ، الذي ال يعتمد على الشعوذة 

  .وقد جعلته شهرته قبلة لكل املرضى يف بيئته وخارج بيئته . والسحر 
  

لذين وكان على صلة به ، وكان من األطباء ا  لقد عاصر احلارث بن كلـدة النيب
 : فقد روي عن سعد بن أيب وقاص أنه قال  . �  بعض أصحابه بإتيانهأمر 
  � .  

                                     
   . 2/08 ؛ موسوعة أمثال العرب ، 2/23 اإلسالمي ، تاريخ التمدن - �
   . 66 نشأة الطب ، ص - �
قال المنذري في مختصر سنن أبي  ؛ 2/365أخرجه أبو داود في الطب ، باب في تمر العجوة ، - �

قال أبو حاتم الرازي لم يدرك مجاهدا سعدا ، إنما يروي عن مصعب بن سعد ، وقال أبو : داود 
 ، باب دواء الفؤاد  في الطب ؛ وأخرجه الهيثمي5/359مجاهد عن سعد مرسل ، : زرعة الرازي 

فيه يونس بن الحجاج الثقفي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ، مجمع : بألبان اإلبل وغير ذلك ، وقال 
   .5/88الزوائد ، 
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  .�» املعدة بيت الداء واحلمية رأس الدواء «: ومن أشهر أقوال هذا الطبيب 
  

     :النضر بن احلارث بن كلدة-ب
وهو جنل احلارث بن كلدة ، كان يتعاطى الطب أيضا ، تعلمه عن أبيه وتقلب مثله يف 

  .البالد ااورة ، واطلع على علوم أخرى كالفلسفة زيادة على الطب 
  

    :ابن خدمي التيمي  -ج
  .وكان كغريه من أطباء عصره يعاجل اإلنسان واحليوان على حد سواء 

  
     :راينالشمرذل بن قباب الكعيب النج -د

   يف وفد جنران وكلمه يف صنعته ، مث أقر أن الرسول  وهو ممن وفد على الرسول 
   .�أعلم منه بالطب

  
خلص من هذا أن العرب يف جاهليتهم حىت ولو مل يبلغ الطب عندهم الذروة اليت أو

 بلغها يف العصر اإلسالمي ، فإنه عرف نوعا من التطور الذي أخرجه على العموم من دائرة
الشعوذة إىل دائرة العلم املبين على التجربة ، املناسب ملا وصل إليه العقل البشري من نضج 
وتطور ، وخري دليل على ذلك إقباهلم على بعض املعامالت الصحية اليت تؤكدها الفطرة وال 
تنفر منها ، كاخلتان الذي ألفوه قبل اإلسالم ، وتعقيمهم ألدوات اجلراحة ، وحصرهم لكثري 

   .�أمساء األمراض ، وتشخيص األدوية املناسبة هلامن 
  

ويبـدو أن الطـب يف هذا العصر مل يبـق مقصورا على فئة معينة من الناس ، بل 
وكان الغريب فيهم . مشلـت رعايتـه مجيـع أفـراد اتمـع املتحديـن يف احلل والترحال

انت تشملها الرعاية مبختلف كما أن احليوانات املالزمـة هلم ك. حيظـى بنفـس العنايـة 
  . أنواع اجلراحة من كي وفصد وجتبري 

                                     
تمييز الطيب من : انظر  .  فال يصح رفعه إليه  يخطئ من ينسب هذا الكالم للرسول - �

   . 245يبع ، ص دن الالخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث الب
   . 2/152 ابن حجر العسقالني ، اإلصابة في تمييز الصحابة ، - �
   . 58 نشأة الطب ، ص - �
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ومن مثة ميكن القول أن اإلنسان العريب كان من أرقى الناس يف عصره يف جمال الرعاية 
  .الصحية ، إما باملعاجلة أو بالوقاية 

  
م ففي جمال الوقاية مثال ، كان العرب يتناصحون باستعمال السواك لنظافة الفم كما يفه

  :من قول شاعرهم 
  

     نٍ كأنهتصٍ غَريِ شطُو بِرِخعلٍ◙وتساويك إِسحظَيبٍ أو م اريعأَس     �  
  

على السواك ، كما أقرهم على كثري من  وملا حباهم اهللا باإلسالم أقرهم الرسول 
  .املعامالت الصحية اليت تعاطوها عن طريق الفطرة 

  
هم ال جيدهم يقفون حيارى أمام الطوارئ اليت كانت واملتتبع آلثار العرب يف جاهليت

جتاهم ، فكانوا كثريا ما يطورون وسائل املعاجلة عندهم ملا كانت هلم من رغبة مستمرة يف 
جعل أفراد األسرة أقوياء أصحاء ، ألم يرون يف هذه الصحة رأس املال الذي يدخرونه ليوم 

  .تندلع فيه احلرب اليت كانت بينهم سجاال 
  

وهكذا ومن خالل استعراض هذه الوقائع ، تتبني الصورة اليت كانت عليها الرعاية 
  .الصحية لإلنسان يف خمتلف احلضارات اليت سردنا تطور الطب وطرق املعاجلة فيها 

  
غري أنه ومهما قيل عن خصال هذه احلضارة أو تلك ، فإنه ال ينبغي البتة القطع بأن 

لصحية لإلنسان كان هلذه احلضارة دون تلك ، ألن األمر يف إسناد السبق يف االهتمام بالرعاية ا
الفضل يبقى نسبيا بني هذه احلضارات من جهة ، وألن واقع الرعاية الصحية بالشكل املطلوب 
ال تظهر حقيقته إال بعد حتليله يف اتمعات الناشئة بعد ظهور اإلسالم ، حيث جتلت الرعاية 

رت بشكل بني وواضح ، خصوصا عندما تقارن مبا كان عليه الصحية مبفهومها الراقي وظه
العامل الغريب الذي أهدر هذه الرعاية بالكلية ، ومل حيافظ حىت على أجبديات الصحة اليت ورثها 

  .  وهذا ما سيتضح يف املبحث املوايل. عن أسالفهم األوائل 
                                     

 البيت المرئ القيس يتغزل بحبيبته ويصفها بأنها تتناول األشياء ببنان لين ناعم ، كأنه صنف من - �
ل المتساوية األغصان ، فكأن أصابع الدود يوجد في األماكن الندية ، أو مساويك تؤخذ من شجرة اإلسح

  .حبيبته غير خشنة لينة كالدود وتشبه أغصان هذه الشجرة في الدقة واالستواء 
   . 23 انظر شرح المعلقات السبع للزوزني ، ص 
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   الرعاية الصحية لإلنسان بعد ظهور اإلسالم : املبحث الثاين
  

هور اإلسالم يف اجلزيرة العربية يكون العقل البشري قد بلغ مداه يف النضج ، بدليل بظ
  .وهو خامت األنبياء والرسل ، كانت معجزة عقلية  أن املعجزة اليت بعث ا رسول اإلسالم 

  
كان رسوال للعاملني   وبالرغم من أن الرسالة اخلامتة كانت شاملة وعامة ، وأن حممدا

 رسالته للناس ولقد بلّغ الرسول .  أن إميان الناس ا مل يكن على نفس الدرجة أمجعني ، إال
مجيعا ، حيث خرجت من حدود اجلزيرة العربية وعمت األصقاع يف مجيع االجتاهات ، 
وازدهرت اتمعات بفضل هذه احلضارة اليت غرس بذورها اإلسالم ، وأكلت مثارها اإلنسانية 

ا يف مشارق األرض ومغار.  
  

وأمتها خلفاؤه من بعده ،  ورغم اتساع رقعة الدولة اإلسالمية اليت أسسها الرسول 
  :إال أن الكون ظل منقسما قسمني 

  
قسم أظلته احلضارة اإلسالمية بكل مميزاا ، ومشل العامل اإلسالمي بقسميه العريب 

لغريب الذي متثله القارة وقسم بقي خارج دائرة احلضارة اإلسالمية ، ويشمل العامل ا. والعجمي 
  .املسنة ، القارة األوربية ااورة للعامل اإلسالمي 

  
 يف ذلك الزمن يقتضي أن الرؤية لدى اإلنسان البشريةوالتطور الفكري الذي عرفته 

تكون موحدة ، وبالتايل فإنه سيستفيد وبنفس احلجم من التراث الذي ورثه من احلضارات 
ك فرق بارز يف جمال الرعاية الصحية لإلنسان ، سواء وجد يف السابقة ، وأن ال يكون هنا

اتمع اإلسالمي أو يف اتمع اآلخر الذي ال يدين باإلسالم ، خصوصا وأن العقل البشري 
ولكن التاريخ أكد لنا عكس ذلك ، حبيث استنريت . هبـة من اهللا لإلنسانيـة مجـعاء 

:   يقول احلـق . قلوب وعميت أخرى      

    � .   
  

                                     
   . 46/ الحج- �
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وهذا ما سأتناوله بالتحليل والتوضيح مظهرا الرعاية الصحية اليت مشلت اإلنسان بعد 
    : وسأقسم احلديث يف هذا املبحث إىل قسمني . ظهور اإلسالم 

ل ، وأخصصه للحديث عن هذه الرعاية يف القسم األول ويتضمنه املطلب األو
اتمعات اليت استظلت بظالل احلضارة اإلسالمية ، مربزا الرقي الذي وصلت إليه بفضل 

    .اعتمادها على التشريع اإلهلي 
والقسم الثاين ويتضمنه املطلب الثاين ، وأخصصه للحديث عن هذه الرعاية يف 

سالمية ، مربزا التدهور واالنتكاسة اليت عرفتها اتمعات الغربية اليت عاصرت احلضارة اإل
  .نتيجة حتجر العقل فيها 

  
   الرعاية الصحية لإلنسان يف احلضارة اإلسالمية : املطلب األول

  
وبالصورة العامة اليت سبق وصفها عن حالة اإلنسان الصحية ، وطرق عالجه ، ظلت 

جتلت ذروة احنطاط هذه اتمعات يف و. اإلنسانية تعيش جاهليتها يف فوضى عارمة من أمرها 
 ألمراض متعددة ، فاقت يف أحيان كثرية األمراض احلسية اليت تعودت -وبإرادا–اكتساا 

  .على معاجلتها بفطرا 
  

 مبعاقرة اخلمر واملقامرة باملال واألهل –ومنها اتمع العريب–فافتخرت هذه اتمعات 
وكل ذلك أثر سلبا على احلالة الصحية للفرد . القتل محية واالجتار بالربا واستباحة الزنا و

  .ونتج عنه تدين خميف يف تدهور سلوك الفرد االجتماعي واخللقي . عندهم 
  

ن التمسك بالتوجيهات الدينية ـذا اإلنسان عـة بعد هـني بلـوما زاد الط
لتعصب لرأيه ث استعوضت عنده باـحي. ها ـة إليـة ماسـة ، اليت كان يف حاجـالصحيح

وك كرب اهلوة ـداد ، وهو سلـه اآلباء واألجـد األعمى إىل كل ما تركـد والتقليـالفاس
. ان ـادة األوثـرك وعبـدة الشـدهلا بعقيـه ، اليت استبـه لربـني عبادتـه وبـبين

وعرفت اتمعات . ل اإلنسان وبدنه ـل عقـر ومشـرب والبحـر الفساد يف الـوظه
كاسا يف ـورا وانتـدهـت ول ـة الرسـل بعثـ قبي–مـلعرب منه وا–ة ـريـالبش
دوي حني وصف هذه ـن النـو احلسـن أبـد أحسـولق. اة ـع جماالت احليـمجي
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وباجلملة مل تكن على ظهر األرض أمة صاحلة املزاج ، وال … «: ة بقوله ـة املزريـالوضعي
سسة على أساس العدل والرمحة ، جمتمع قائم على أساس األخالق والفضيلة ، وال حكومة مؤ

   . �»وال قيادة مبنية على العلم واحلكمة ، وال دين صحيح مأثور عن األنبياء 
  

وما كان هلذا الوضع املتدهور والذي مل يكن يف صاحل البشرية بأي وجه أن يهيمن 
 :وما كان اهللا ليعذب الناس دون أن يبعث هلم رسوال وهو القائل . طويال  

     �  .   
  

وكان من حكمته ورمحته بعباده أن التقت السماء مع األرض مرة أخرى وأخرية ، 
فكانت .  برسالة حنيفية مسحة ، هي آخر الرساالت  رسوله حممدا وكان أن بعث اهللا 

 واخللقية واملعامالتية ، جامعة شاملة وعامة ، فتضمنت مجيع األحكام االعتقادية والفقهية
وتضمنت ضمن مقاصدها العامة حفظ مصاحل الناس ، اليت ترجع يف جمملها إىل أصول مخسة 

وجعلت كل اعتداء على هذه الكليات . حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال : هي 
 يف وبالتايل حافظت على صحة اإلنسان ورعتها أميا رعاية ، ويكفي. جرمية يعاقب عليها 

  .التدليل على ذلك أن ثالثا من هذه الكليات جاءت حمافظة على الصحة 
  

س دعائم اتمع اجلديد وفق مضامني الرسالة اليت بعث ـ يف تأسيوشرع الرسول 
  .ا ، واملبنية على قواعد صلبة ال تتأثر بتغيري الزمان أو املكان 

  
 بالتغذية املستمرة ألرواح أتباعه  يف أول ما بدأ بإرساء قواعد التوحيد ، وذلكوبدأ 

 مبا يرتل عليه من الوحي ، وبالتربية املتواصلة ألنفسهم باإلميان واإلذعان واخلضوع األوائل 
  .فكانوا يزدادون كل يوم مسوا يف الروح ونقاًء يف القلب تشفيهم من األمراض . هللا وحده 

  

                                     
   . 91 أبو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، ص - �
   . 15/ اإلسراء- �
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علتها ، انتقل م إىل مرحلة  وفعلت فيهم فوملا متكنت عقيدة التوحيد من صحابته 
تأسيس اتمع ، الذي بناه على قواعد حتدد جبالء العالقة اليت تربط اإلنسان بكيانه ، فيحافظ 

  .وتربطه بأفراد جمتمعه فيتقوى م . عليه 
  

 وبتوجيه من ربه هذا اتمع املشيد على األخالق الفاضلة ، والسلوكات اليت وأبقى 
 ، واليت ال ختالف يف حاهلا أو مآهلا الفطرة –ومنها العالجات الصحية -تعارف عليها الناس 

وقضى باملقابل على كل التصرفات املشينة املخالفة للتشريع اإلهلي الذي بينه مجلة . السليمة 
    . وتفصيال 

    . على هذا املنهج السليم وأصبحوا قدوة لغريهم وترىب أصحاب الرسول 
تمع اجلديد إىل الفرد ، وكيفما كان مركزه االجتماعي وتوجهت العناية يف هذا ا .

وأُشعر يف هذا املنظور بأن عليه رقابة . فرعي رعاية مشلت مجيع جماالت حياته املادية واملعنوية 
فانقاد أعضاء هذا اتمع . غيبية منطلقها ضمريه ، وزكاا عبادته وخضوعه لربه وحده 

  .قوها حرفيا يف سلوكام ، فصحت عقوهلم وأجسامهم  ، وطباجلديد لتوجيهات الرسول 
  

وما هي إال فترة زمنية يسرية حىت تآخى املسلمون على اختالف انتماءام ، وتوحدوا 
  ، فأصبحت حجرة صلبة تكسرت وكونوا العصابة األوىل اليت استلهمت قوا من سريته 

تضر باإلنسان ، واليت تعود عليها قبل على أيديها كل االختالالت السلوكية واالجتماعية اليت 
  .الرسالة اخلامتة 

  
وخرج املسلمون برسالتهم من حيام التقليدية املادية إىل حياة أكثر اتزانا ، وجد 
اجلسد والروح فيها غذاءمها وصحتهما ، وتبوؤا املكانة املناسبة لوضعهم اجلديد ، فصاروا أمة 

  .انوا قدوة ملن جاء بعدهم واحدة فتحت البلدان وحررت العباد ، وك
  

وهكذا نشأت احلضارة اإلسالمية ، ومتيزت عن غريها من احلضارات السابقة والالحقة 
بأا مؤسسة على قواعد منضبطة ، وقائمة على أسس سليمة ، مستلهمة آفاقها من الكتاب 

درة الفعلية مما جعلها تكتسب الق. والسنة ، ناظرة إىل اإلنسان نظرة واقعية مالئمة لفطرته 
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وال غرو يف أن تسمو عن القصور والنقص املالحظ . إلصالح الفرد يف حياتيه األوىل واآلخرة 
  .يف غريها من احلضارات ، ألا من وضع خالق البشر 

  
وإذا نظر إىل هذه احلضارة على أا حلقة من سلسلة احلضارات اإلنسانية ، فإا تنفرد 

فهي احلضارة .  ملا تشمل من معىن حقيقي لكلمة احلضارة خبصائص جتعلها ترقى عن غريها ،
األوىل اليت قامت على أساس الوحدانية املطلوبة يف جمال االعتقادات ، حيث ال وجود فيها لغري 
اهللا اإلله األوحد ، الذي يعز ويذل ، ويعطي ومينع ، ويشفي ويطعم ، وكان هلذه اخلاصية أثرها 

  .  جسده من األدران  يف حترير عقل اإلنسان ، وتطهري
  

وهي احلضارة العاملية ذات الرتعة اإلنسانية ، اليت ال جمال فيها لالفتخار بالعبقرية املبنية 
  .على اجلنس الواحد أو األمة الواحدة 

  
وهي . وهي احلضارة اليت جعلت من املبادئ األخالقية األرضية اخلصبة مليادين نشاطها 

  . قلب معا ، فيترسخ فيها العلم بأصدق أصوله احلضارة اليت ختاطب العقل وال
  

وهي احلضارة الوحيدة اليت جعلت من التسامح الديين وسيلة للتعايش السلمي بني بين 
   .�البشر

  
وما ينبغي حلضارة على هذا . تلك هي معامل احلضارة اإلسالمية وخصائصها املميزة 

. حة اإلنسان الذي ميثل حمورها األساسي القدر من االعتبار ، أن ال تعطي األمهية املطلوبة لص
  .فلقد مشلته برعاية صحية تضمنت مجيع نواحي حياته 

  
وللوقوف على الرعاية الصحية اليت مشلت اإلنسان يف اتمعات اليت أظلتها احلضارة 
اإلسالمية ، استعرض فيما يلي بعض املعامل املميزة واملواقف املثرية اليت تعكس جبالء حقيقة تلك 

  .الرعاية ومظاهر جتسدها 
  
  

                                     
  . وما بعدها 62في السباعي ، من روائع حضارتنا ، ص مصط/ د- �
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  على مستوى االعتقاد : أوال
  

كانت دعوة اإلسالم العاملية إيذانا ببداية عصر جديد حلضارة جديدة ، حتكمها 
 ديه يف حترير العقول من األفكار البالية ومن مثة شرع الرسول . النصوص الشرعية 

فدعا إىل إلغاء الكهنة والقضاء على . املتعارضة مع الرعاية الصحية ، أو املخالفة للعقيدة 
  : السحر والشعوذة ، والتطري واخلرافات ، اليت ورثها الناس عن أسالفهم فقال 

  � .  
  

ملعاجلة ودعا إىل خلوص النية هللا يف كل عمل يقوم به اإلنسان ، حىت ولو كان يف ميدان ا
   .�  :   فقال 

  
   على مستوى املمارسة : ثانيا

  يف جمال التداوي - 1
  

ويف جمال التداوي أطلقت اليد الطوىل للناس ، فأخذوا اإلذن العام يف أن يتداووا ، وأن 
 التهلكة ، بل املطلوب منهم أن يتداووا ال يتواكلوا يف جماة الداء فيتسببوا يف إلقاء أنفسهم إىل

  .ويتوكلوا لتنايف التعارض بني التداوي والتوكل 
  

  ميثل القدوة لصحابته ، فكان من هديه فعل التداوي يف نفسه ، واألمر وكان النيب 
  . �به ملن أصابه مرض من أهله أو أصحابه

  

                                     
 بمعناه ؛ ابن ماجـه في الطهارة ، باب 2/372 أخرجه أبو داود في الطب ، باب في الكهان ، - �

 ؛ الهيثمي في الطب ، باب فيمن أتى كاهنا أو 95، ص ) 639(النهـي عن إتيان الحائـض ، رقم 
 ؛ 5/117عقبة بن سنان وهو ضعيف ، مجمع الزوائد ، عرافا ، وقال رجاله رجال الصحيح خال 

   .1/09والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي ، 
 إنما  ؛ ومسلم في اإلمارة ، باب قوله 1/6 البخاري في اإليمان ، باب كيف كان بدء الوحي ، - �

   .2/157األعمال بالنية ، 
   . 05بوي ، ص  ابن قيم الجوزية ، الطب الن- �
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جعلت التداوي أمرا يفر ولقد تظاهرت النصوص احلديثية اليت فصلت يف هذا األمر ، و
    : به من قدر اهللا إىل قدر اهللا ومنها 

   . :    1قوله 
  

   .  :   2 وقوله
  

 : قال أنتداوى ؟ ، ف:  فقالوا يا رسول اهللا وسألت األعراب الرسول 
  ، 

   .   3: ويف رواية أخرى 
  

 : وعن أيب خزامة قال 
  4.   

  
ذه ـويف ه«: م هذه النصوص علق عليها فقال ـرض ابن القيـوبعد أن استع

ل ، كما ال ينافيه دفع ـي التوكـداوي ، وأنه ال ينافـر بالتـة األمـث الصحيحـاألحادي
طش واحلر والربد بأضدادها ، بل ال يتم حقيقة التوحيد إال مبباشرة األسباب داء اجلوع والع

   . 5»اليت نصبها اهللا مقتضيات ملسبباا قدرا وشرعا 
  

                                     
   .2/280 أخرجه مسلم في السالم ، باب لكل داء دواء ، - 1
   .4/8 أخرجه البخاري في الطب ، باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء ، - 2
الترمذي في الطب ، باب ما   ؛2/361 أخرجه أبو داود في الطب ، باب في الرجل يتداوى ، - 3

ابن ماجة في الطب ، باب ما أنزل اهللا   وقال حسن صحيح ؛3/258، ) 2019(جاء في الدواء رقم 
  ) . 7811(صحيح الجامع الصغير ، رقم األلباني في  ؛ 521، ص )3436(رقم بداء إال أنزل له شفاء 

 ، وقال حسن ؛ 3/270، ) 2144( الترمذي في الطب ، باب ما جاء في الرقى واألدوية ، رقم - 4
 ؛ واأللباني 521، ص ) 3437(رقم بأنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء ابن ماجـه في الطب ، باب ما 

 وقال 5/85؛ والهيثمي في الطـب ، باب خلـو الداء والدواء ، ) 739(في ضعيـف ابن ماجه ، رقم 
  .رواه الطبراني والحارث لم أعرفه وبقية رجاله ثقات  

   . 10 الطب النبوي ، ص - 5
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واعتمادا على مثل هذه النصوص اليت حررت العقول وأخلصت النية هللا ، وفتحت 
 عادت على الرعاية الباب على مصراعيه لألطباء فبحثوا عن األدوية ، وطوروا حبوثهم اليت

. الصحية لإلنسان مبا هي يف حاجة إليها ، والتزموا بذلك ألم اعتربوها عبادة يثابون عليها
وبالتايل فتح باب األمل كذلك أمام املرضى الذين تيقنوا من إمكانية حصول الشفاء ، ألن 

  .ل ذلكبقا ا قاإلسالم وضع مسألة التداوي يف موضعها الصحيح، بعد أن صقلها مما كان عال
  

ويف جمال املمارسة الفعلية للطب ، جعلت الشريعة اإلسالمية ذلك أمرا واجبا يندرج 
ضمن فروض الكفاية ، اليت ال تسقط عن الكل إال بقيام البعض ا ، ألنه من حق الفرد 
واجلماعة من جهة ، وألن اإلسالم عاجل مفهوم الصحة على أساس أا تكامل بني الصحة 

  .ية ، والصحة االجتماعية ، والصحة اجلسدية ، وليست جمرد خلو من املرض أو العجز النفس
  

ولذلك منعت الشريعة اإلسالمية ممارسة هذه املهنة على اجلاهل ، وعلى من يريد تقمص 
 :  يقول الرسول . شخصية الطبيب باالحتيال ، فضمنته ما أفسد  

  1.   
  

ولعل ما صرح به احلنفية بعد ذلك يتناسب مع هذا النص ، حيث جوزوا احلجر 
للمصلحة العامة على الطبيب اجلاهل ، ألنه يضر األبدان ، وعلى املفيت املاجن ألنه يضر 

   .2األديان ، وعلى املكاري املفلس ألنه يضر األموال
  

فإذا عاجلها . إلنسان حمفوظة يف مجيع األحوال وينتج عن هذه األحكام أن صحة ا
ق فحفظها يكون بالتداوي ، وإذا تعدى عليها الطبيب اجلاهل فحفظها يكون ذالطبيب احلا

  .بالضمان ، ألنه يلزم بدية النفس ، أو بتعويض الضرر حسب األحوال 
  

                                     
 ؛ النسائي في 2/547 ، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت ، ه أبو داود في الدياتـ أخرج- 1

 ؛ ابن ماجه في الطب ، باب من تطبب ولم 8/423، ) 4845(القسامة ، باب صفة شبه العمـد ، رقم 
 ؛ وقال 4/212 ؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، 526، ص ) 3466(يعلم منه طب ، رقم 

   .  3/507 السالم ، من أرسله أقوى ممن وصله ، سبل: الصنعاني 
   . 7/169 الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، - 2
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   جتنب العصبية يف ممارسة الطب -2
  

صحة ، هو عملها على جتنب العصبية يف تقدير ومما أضافته هذه احلضارة من عناية بال
فال يقتصر يف ممارسته على ما توصل إليه . فهو ضالة املؤمن يطلبه حيثما وجده . علم الطب 

الطبيب املسلم ، بل قـررت االستفادة من جتارب الغري ، حىت ولو كان هذا  األخري غري 
لطبيب املاهر وهو غري مسلم  حيث سعد بن أيب وقاص بزيارة افها هو الرسول . مسلم 
   .�   : فيقول 

  
ولقد وجد أطباء مدرسة جنديسابور اليت كانت متثل أكرب مركز علمي وطيب يف عهد 
كسرى أنو شروان ، وجدوا يف رقعة الدولة اإلسالمية امليدان اخلصب ملمارسة مهنتهم بشرف 

حىت وصل بعضهم إىل قمة التدرج يف الوظيفة ، حيث أصبحوا من األطباء اخلاصني . از واعتز
باخللفاء واملسؤولني يف هذه الدولة ، اليت مل تعر أي اعتبار جلنس أو دين الطبيب ، وإمنا تنظر 

  .إىل كفاءته وما يستفاد منه يف جمال الرعاية الصحية 
بن كلـدة ما وجـد أبـوه من تقبل وانطالقا من ذلك وجـد النضـر بن احلارث 

كما كان الشأن كذلك البن خدمي التيمي ، وزهري بن حباب احلمريي ، .الناس ملداواته 
ومل ختتلف نظرة الناس إىل الطبيب ، . والشمردل بن قباب الكعيب ، وضماد بن ثعلبة وغريهم 

  .سواء أسلم أم ظل على دينه 
  

ل األطباء غري املسلمني ، أو االستعانة م يف ولذلك مل جيد اخللفاء حرجا يف استعما
  :ومن هؤالء أذكر على سبيل املثال . تطوير العلوم الطبية 

  
الطبيب السرياين الفارسي األصل اليهودي الدين ، استعان به اخلليفة  : ماسرجويه ■

   .�عمر بن عبد العزيز يف ترمجة موسوعة طبية يونانية تسمى الكناش
  
وهو من خرجيي مدرسة جنديسابور ، استقدمه املنصور إىل  : يشيوعجورجيس بن خبت ■

  .بغداد ليداويه مث أقره طبيبا خاصا له 
                                     

   . 30 الحديث سبق تخريجه في الصفحة - �
   . 214 المرجع في تاريخ العلوم عند العرب ، ص - �
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الذي خدم هارون الرشيد ثالثا وعشرين سنة ،  :  من آل خبتيشيوعجربائيلالطبيب  ■
   . 1مث خدم وزيره وابنيه األمني واملأمون

  
اد بيمارستانا ، وكان أول قيم عينه الذي أقام يف بغد : الطبيب يوحنا بن ماسويه ■

  .اخلليفة على بيت احلكمة يف أيام الرشيد 
  
 2الذي خدم املأمون واملعتصم والواثق واملتوكل : والطبيب حنني بن إسحاق ■
    .وغريهم 

ومن خالل هذا االستخدام املفرط لألطباء األجانب يف الدولة اإلسالمية ، تتبني جبالء 
رعاية الصحية من جهة ، ونبذ العصبية اليت تقف حاجزا عن ممارسة مهنة األمهية اليت أعطيت لل

  .الطب قصد معاجلة اإلنسان املريض من جهة أخرى 
  
   امتحان األطباء قبل السماح هلم مبمارسة مهنتهم -3
  

انطالقا من أن املعاجلة الصحية حق جلميع املواطنني ، وأن ممارستها بغري علم تعد فعال 
فاعلها ويضمن ما أتلف ، فإن احلصول على هذه املهنة مل يكن ميسرا إال ملن مستهجنا يعزر 

حيث كان املسؤولون على الرعاية الصحية يف هذه احلضارة . أثبت جدارته وتفوقه فيها 
خيضعون األطباء لالمتحانات االنتقائية ، قبل السماح هلم مبمارسة هذه احلرفة ، باعتبار أن من 

   .3 سامية على مجيع املستوياتيتوالها حيظى مبكانة
  

ويروى أن اخلليفة هارون الرشيد أراد امتحان طبيب من آل خبتيشيوع أمام مجاعة من 
ذوي االختصاص ، فأسر لبعض اخلدم بأن يأتيه مباء دابة ، فأتاه اخلادم ببول دابة يف قارورة ، 

قال له أحد .  إنسان يا أمري املؤمنني ليس هذا بول: فسأل الطبيب املمتحن عن ذلك فقال 
مل : لك أقول أيها الشيخ الكرمي : فقال الطبيب . مالزمي جملس اخلليفة هذا ماء حظية اخلليفة 

فقال له اخلليفة من . وإن كان األمر على ما قلت فلعلها أكلت شعريا . يبل هذا إنسان البتة 

                                     
   . 217 المرجع في تاريخ العلوم عند العرب ، ص - 1
   . 219 ، ص السابق المرجع - 2
   .2/200،201 اإلسالمي ،  تاريخ التمدن- 3
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ول الناس وال لونه وال ألنه ليس له قوام ب: أين علمت أنه ليس ببول إنسان ؟ فقال الطبيب 
قال له ذوو . قدام أيب جورجيس قرأت : بني يدي من قرأت ؟ قال له : قال له اخلليفة . رحيه 

أبوه كان امسه جورجيس ومل يكن يف زمانه من مياثله ، : احلاضرون يف الس االختصاص 
يب خبتيشيوع فقال مث التفت اخلليفة إىل الطب. وكان يكرمه أبو جعفـر املنصور إكراما شديدا 

فضحك الرشيد وخلع عليه . شعريا جيدا : ما ترى نطعم صاحب هذا البول ؟ فقال له : له 
   .�من عطاياه وعينه رئيسا لألطباء

  
واملدقق يف معاين هذه القصة تتجلى له أمور كثرية ، منها أن اخللفاء يف هذه احلضارة 

.  متنعهم انشغاالم السياسية عن ذلك كانوا يهتمون باألوضاع الصحية لرعاياهم ، حبيث مل
كما أن كرمهم وجودهم مل يكن لينصب فقط على من ميدحهم ، فكانوا جيازون العلماء ومن 

  .بينهم األطباء 
  

ومن أنواع االختبارات اليت كان خيضع هلا األطباء كذلك ، هو إلزامهم بتقدمي حبوث يف 
اإللزام حىت األطباء احملترفون ، حيث خيضعون هم وقد يفاجأ ذا . الفن الذي يريدون ممارسته 

كما حدث ذلك يف عهد اخلليفة املنصور ، الذي أصدر . كذلك ملثل هذه الفحوصات العلمية 
   .�أمرا بامتحان مجيع أطباء بغداد بعدما وقع خطأ يف معاجلة مريض أدى إىل وفاته

  
يينها ، مع تطور الطب الذي وكأين مبثل هذه العملية يراد جتديد معلومات األطباء وحت

  . يعرف ازدهارا مستمرا 
  

  على مستوى البحوث العلمية  : ثالثا
  

لقد عملـت احلضارة اإلسالميـة على تطويـر البحـوث العلميـة يف جمال الطب ، 
وشجعـت الباحثـني يف هذا احلقـل ، باعتبـار العالقـة املتينـة اليت تربـط الصحة 

 الديـن الذي وضع تقديـرا للصحة اليت جتعـل اإلنسان قويا ال هذا. بالديـن اإلسالمي 

                                     
، منشورة على الموقع »  مبادئ األخالق الطبیة في اإلسالم « : يونس المفتو ، محاضرة بعنوان / د- �

  www.islamset.cm/arabic/aethics/yonis.html: اإللكتروني التالي 
   . 201 من روائع حضارتنا ، ص - �
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فها هي ابنة . يعادلـه تقديـر ، ألن املريض ضعيف ، والضعيـف ال تتأتى معه الواجبات 
  :شعيـب تشـري إىل هذه املزيـة يف قوله تعاىل      

       � .  فلوال سالمة صحة موسى ملا ، 
  .متكن من أداء الدور الذي قام به على الوجه املطلوب 

  
 :  ذلك يف قوله ويؤكد الرسول 

  � . اآليات ، ما يلفت بل لقد تضمن القرآن الكرمي يف هذا السياق من 
االنتباه إىل أن اإلنسان مطالب بالبحث والتدقيق يف املسائل الطبية اليت تطور العلوم الصحية 

  . وترقى ا ، واليت مل يتفطن إىل مغزاها إال بعد أن كشف الطب احلديث عن ستارها 
  

صحة  أما اإلسالم فقد جعل لل«: ولعل هذا ما تقصده الدكتورة عائدة أمحد بقوهلا 
ولقد مجع القرآن من احلكم واآليات البينات ما يدهش . عالقة وطيدة وصلة ظاهرة بالدين 

فبينما يتحدث إليك عن عجائب السماوات ويلفت نظرك إىل ما أبدعه اهللا . اللب وحيري العقل 
. من خملوقات ، فإذا به يستدرجك للبحث يف مسائل طبية ويتغلغل بك يف العلوم الصحية 

رى أن املتقدمني كانوا ميرون على كثري مما جاء يف هذا الكتاب املبني مر الكرام ، إذ بنا فبينما ن
نرى اليوم أن الطب احلديث يكشـف الستار عن هذه املكونات ، ويرفع النقاب عن هذه 

   .�»املعجزات ، اليت هي اليوم أسس قام عليها علم الصحة يف الطب احلديث 
  

 أن املتقدمني ما استفادوا من هدي القرآن يف جمال البحوث ، غري أن هذا الكالم ال يعين
إذ ببحوثهم ازدهرت احلضارة اإلسالمية يف . فلقد عملت العقول املستنرية أقصى ما يف وسعها 

مجيع ااالت العلمية ، وكان حظ الطب من ذلك وفريا ، حيث عرف تطورا مذهال قدم يف 

                                     
   .26/ القصص- �
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ويكفي إلظهار ذلك ، االستدالل مبا مت حتقيقه . عاصرة طبق من ذهب لبناء احلضارة الغربية امل
  : يف ااالت اآلتية 

  
   يف جمال الترمجة والـتأليف -1
  

  :ينقسم تاريخ الطب يف احلضارة اإلسالمية إىل ثالث مراحل هي 
  
ومتثل دخول العرب يف تيار احلضارة اإلسالمية ، فقد سجلت  : املرحلة املبكرة -

وا على دراية واسعة باملعلومات األولية عن الطب وعلم الصحة ، أشعارهم أن البدو كان
وسخروا يف تطوير ذلك احليوانات والنباتات املتوفرة يف جزيرم ، حيث أجروا عليها 
التجارب الالزمة قبل معاجلة اإلنسان مبا استنتجوه ، ومل يهملوا يف هذه املرحلة املبكرة كذلك 

  .ااورة ما استفادوه عن غريهم من األمم 
  
ومتثل على اخلصوص عصر البحث وتأليف الكتب الطبية ، واليت  : املرحلة الثانية -

أسهم اخللفاء يف تطويرها األمر الذي انعكس إجيابا على تطوير املعارف األساسية للطب ، 
  . باإلضافة إىل العلوم األخرى 

  
إلسالمية ، وفيه وقف ومتثل العصر الذهيب للطب يف احلضارة ا : املرحلة الثالثة -

فازداد بذلك األطباء عددا . األطـباء على قاعـدة صلبة نتيجة البحـوث والتآليف السابقة 
وعدة ، وتطور الفكر العلمي عندهم ، وتوسعت اخلربة العملية ، وانعكس ذلك كله إجيابا 

  .على الرعاية الصحية لإلنسان 
  

وأجنز . يل الوصول إىل احلقائق العلمية لقد بذل محاة هذه احلضارة اجلهد الكبري يف سب
العلماء الكثري بغية ترقية الطب وتطوير علم الصحة ، فاقتبسوا من العلوم السابقة الصاحل 

  . �والصحيح ، ونبذوا غريه
  

وانقدحت األنوار أمام العلماء ، ومل جيدوا صعوبة يف ترمجة العلوم من الكتب اليت 
يبخلوا يف مساعدم على إمناء هذا احلقل ، حىت أنه يروى أن وا عليها ، ألن اخللفاء مل لحتص
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اخلليفة املأمون كان يعطي ملترجم الكتب العلمية من اللغات األجنبية إىل العربية وزن ما ترمجه 
األمر الذي شجع العلماء املسلمني وغري املسلمني على التهافت على ترمجة العلوم اليت . ذهبا 

اليت أنشأها املأمون مقرا " بيت احلكمة "حيث أصبحت . لسابقة احتوا كتب احلضارات ا
    .�للترمجة ، ومكتبة مآلى بالكتب العلمية والطبية

  
لقد بدأت طالئع حركة الترمجة يف العصر األموي ونضجت يف العصر العباسي ، 

. الحقة واختصت يف بدايتها على نقل الكتب العلمية ، تاركة غريها من املراجع إىل املراحل ال
وكان املترمجون ينقلون من اإلغريقية إىل السريانية ومنها إىل العربية ، اليت توسعت إىل 

  .املصطلح العلمي الذي تقتضيه العلوم ، فكان املترمجون أمناء يف نقلهم 
  

ويتفق املؤرخون على أن عصر املأمون هو أزهى عصور النهضة العلمية يف تاريخ 
لبعوث العلمية لالستفادة من ثقافات األمم األخرى من مصادرها إذ فيه أرسلت ا. اإلسالم 
ويعود سبب ذلك إىل كون . وفيه توسعت الترمجة ومشلت خمتلف أنواع العلوم . األصلية 

   .�اخلليفة نفسه كان عاملا مميزا ، حماطا ببطانة من العلماء احملنكني يف مجيع جماالت احلياة
  

 من ساهم يف نقل تراث األمم السابقة إىل احلضارة وإذا كان اال ال يسع لذكر كل
ماسرجويه وجورجيس بن : اإلسالمية ، فإن ذلك ال يعفي من إعادة ذكر أمساء األطباء 

خبتيشيوع وجربائيل بن خبتيشيوع ويوحنا بن موساويه وحنني بن إسحاق ، ملا بذلوا من جهد 
ب اليت يؤتى ا من بالد الروم ، وال سيما يف نقل العلوم الطبية اليونانية ، واإلشراف على الكت

حنني بن إسحاق ، الذي كان من أعظم املترمجني وأشهرهم لفصاحته يف اللغات العربية 
جلالينوس " الربهان"والسريانية والفارسية ، حيث ترجم اجلزء الذي عثر عليه من كتاب 

ضل فيما متتع به وكان له الف . إبقراطوكتب جالينوس األخرى ، وسبعة كتب من كتب 
   .�جالينوس من شهرة عند مفكري القرون الوسطى

  

                                     
   . 2/158 ؛ تاريخ التمدن اإلسالمي ، 67 نشأة الطب ، ص - �
   .2/157 تاريخ التمدن اإلسالمي ، - �
  .بعدها  وما 2/158 ؛ تاريخ التمدن اإلسالمي ، 214 المرجع في تاريخ العلوم عند العرب، ص - �



  
  

47

حيث كان جيازيه . وحنني بن إسحاق هذا ، كان من الذين خصوا بتقدير املأمون هلم 
  .على جهده يف الترمجة بإعطائه من الذهب وزن ما كان ينسخه من الكتب 

  
يقول .  الباحثني ولقد محد الناس أعمال هذا الطبيب املترجم ، ومدحه كثري من

 وهكذا وضع حنني يف أنسب مكان يوضع فيه رجل من «: الدكتور حممد عبد الرمحان مرحبا 
فانكب الرجل على ما خلق له انكبابا شديدا ، حبيث أنه مل . معدنه ، ليعمل أحب عمل إليه 

 ، اطإبقرمتض فترة وجيزة حىت كانت العربية قد ظفرت على يديه باجلزء األكرب من مؤلفات 
فكان حبق شيخ املترمجني ورائد حركتهم … وإقليدس ، وبطليموس ، وجالينوس ، وأرسطو و

لقد وطّأ الطريق وأضاء احملجة ، فما على خلفائه من بعده إال أن يتابعوا . وحامل لوائهم 
   . �»مسريته ، وميضوا على جه 

  
لعلوم بصفة عامة ، والطب وإذ أكتفي بذكر هذه العينة ممن كانت هلم الريادة يف ترمجة ا

بصفة خاصة ، فإن التاريخ واألمانة العلمية يقتضيان أن أشري إىل أن هذه احلملة الواسعة من 
فهي زيادة على ما أفادت به يف إطار . الترمجة كان هلا أثرها اإلجيايب يف احلضارة اإلسالمية 

أحدث انقالبا عظيما يف ااالت الرعاية الصحية لإلنسان اليت يسرت كثريا من وسائلها ، فإا 
  : اآلتية 

  
حبيث طرأ عليه تغيري نتيجة العوامل الباطنية اليت كانت يؤه  : يف الفكر اإلسالمي -أ

وهو ما . للنجاح اخلارجي الذي كان ينتظره ، دون أن يفقد صلته باألطر اليت حددا عقيدته 
إلنتاج العلمي األصيل ، فانكبوا على جعل العلماء ينتقلون بفضل هذا التأثر إىل مستوى ا

فحققوا مسائلها ، ووضعوا عليها الشروحات . الكتب املنقولة إليهم ودرسوها دراسة علمية 
. والتلخيصات والتصحيحات ، مث تعمقوا فابتكروا يف ذات العلم ما مل يتفطن إليه األوائل 

  . فازدهر الفكر والعلم بالصحة يف ظل هذه احلضارة 
  

 ولقد اتسعت ثقافة العرب بفضل الترمجة ومبا دخل عليها من «: دكتور مرحبا يقول ال
  .أفكار وآراء وفلسفات ، وازدانت بعلوم ومذاهب ومثل ال عهد هلا ا قبل اإلسالم 
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وال غـرو يف ذلك ، فاألمة العربية ذات حضارة عريقة متتد جذورها عميقة راسخة يف 
 وتفاعلت وأجنزت وأبدعت وخلفت ألبنائها ولإلنسانية فأخذت. الوجود اإلنساين والتاريخ 

تراثا ضخـما ، فيه عصارة جتارا ومعاناة أجياهلا من األدباء والعلماء واألطباء والفنانني 
والفالسفـة ، وصمدت للمحـن والفـنت واخلطوب بفضل رسالتها احلضارية ، وضتها 

ومثل متسعة األكناف ، كثرية العطاء ، العلمية والروحـية ، وما ساد فيها من قيم ومعان 
   .� »عظيمة النتائج 

  
واللغة العربية هي الوسيلة اليت كان هلا الفضل يف ما حدث من  : يف اللغة العربية -ب

حتول ، إذ سايرت التطور وساعدت على االبتكار لتميزها بسهولة االشتقاق والتعبري عن 
غة املصطلحات الطبية دون قصور ، وأضافت  ، وبسهولة احتوت هذه الل�األفكار العلمية

  . مصطلحات جديدة حولتها من لغة العرب إىل لغة الرسالة العاملية 
  

ولقد كان األثر الذي خلفته حركة الترمجة يف اللغة العربية ظاهرا فيما طرأ على األدب 
  . من تغريات عميقة ، وما تولد عن ذلك من ثروة غزيرة عمت ميادين العلوم كلها 

ذلك أن العلماء اعتمدوا يف معاجلة خمتلف العلوم على منهج علمي  : يف املنهج -ج
حيث طبقوه يف جمال التأليف والتصنيف ، فميز عملهم . راق ، يظهر فيه أثر الترمجة جليا 

  .الذي أقبلوا عليه وهم خيوضون يف أعماق العلوم املختلفة 
  
  يف جمال تطوير الطب  -2
  

: لعلماء وأوىل من ميارس الطب منهم كل تقدير ، ألن العلم علمان لقد اهتم اإلسالم با
  .وحفظ األبدان مقدم على حفظ األديان . علم األبدان وعلم األديان 

  
وحيث أن وظيفة األطباء كانت يف بداية األمر مقتصرة على علماء غري مسلمني من 

ملسلمون هذا امليدان بقوة ، إذ وجل ا. سريان ويهود ونصارى ، فإن ذلك مل يكن ليعمر طويال 
ونبغ منهم أطباء عظماء صاروا بعد ذلك معلمني لغريهم من األوربيني ، حيث ذاع صيتهم 
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وإظهارا إلسهامام يف . وبلغ عددهم أرقاما يصعب عدها . داخل الدولة اإلسالمية وخارجها 
  : جمال الرعاية الصحية أذكر منهم 

األفذاذ نبغ يف علوم كثرية ، ولكنه آثر عليها وهو من علماء اإلسالم  : الـرازي ■
الذي يعتربه العلماء " احلاوي: "فدرسه دراسة شاملة ، وألف فيه الكتب الكثرية منها . الطب 

موسوعة طبية كاملة ، حبث فيه كثريا من األمراض املتعلقة جبسم اإلنسان ، ودرس فيه سري 
  .افقة لكل مرض املرض وتطور حالة املريض ، وذكر العالجات املو

  
وله كتاب اجلدري الذي يشتمل على أقدم وصف سريري هلذا الداء ، فاستفاد منه 

. األطباء يف احلضارة اإلسالمية ، مث انتشر يف أوربا حيث استفادت منه يف انبعاث حضارا 
 -صاحب خراسان–وله كتاب آخـر مساه املنصوري إقرارا منه لفضل املنصور بن إسحاق 

وظلت كتب . ف فيه بدقة متناهية تشريح أعضاء البدن كله ، مث ترجم إىل الالتينية وص. عليه 
  .الرازي مرجعا ، وعمدة لألطباء عرب قرون طويلة ويف أرجاء املعمورة 

  
ويعد الرازي أول واضع لعلم الطب التجرييب الذي جسد منهجه العلمي ، املبين على 

   .�األحكاماملالحظة والتجربة وعدم التسرع يف إصدار 
  

فسأله . ويروى عنه أنه ملا فقد بصره زاره طبيب أعني ، وقـدم له أدويـة يستعملها 
: فقال كلمته املشهورة . أنه ال يعرف عنها شيئا : الرازي عن طبـقات العني فأجاب الطبيب 

   . » أفضل أن أفقد بصري كله على أن أسلم عيين لطبيب ال يعرف شيئا عن أنسجة العني «
  
ا قيل كذلك يف مدحه أن الطب كان معدوما فأحياه جالينوس ، وكان متفرقا فجمعه ومم
واعتبارا لشهرته خصصت له جامعة . ومن مثة مسي الرازي جبالينوس العرب . الرازي 

برنستون بأمريكا أضخم ناحية يف أمجل بناياا ختليدا ملآثره ، ولنفس الغرض أقام له الباريسيون 
    .�طب عندهمنصبا يف مدرسة ال
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يعترب أبو القاسم خلف الزهراوي من أشهر األطباء الذين جادت م  : الزهراوي ■
احلضارة اإلسالمية يف بالد األندلس ، بل هو من أكرب اجلراحني الذين عرفتهم املعمورة يف 

اعتربت دائرة معارف طبية منها كتابه املوسوم بـ . له مؤلفات جديرة باالهتمام . عصره 
، وهو كتاب حيتوي يف أقسامه الثالثة على العلوم الطبية ، " تصريف ملن عجز عن التأليفال"

والعلوم الصيدالنية ، والعلوم اجلراحية اليت أقرا برسوم كثرية لألدوات واآلالت اجلراحية 
   .� هاملستعملة يف عصر

  
ذ مكانة وكان الهتمامه باجلراحة فضل يف جعلها تستقل عن العلوم الطبية ، وتأخ

ومن . ويصبح هو بذلك قدوة فيها لغريه من األطباء ، بعدما جنح يف ممارستها عمليا . مرموقة 
. اجلراحات اليت برع فيها استئصال املثانة يف النساء عن طريق املهبل ، وشق القصبة اهلوائية 

 واستعمل وعلم تالمذته طريقة خياطة اجلروح خياطة داخلية ، حبيث ال تترك أي أثر ظاهري ،
  .يف ذلك اخليطان املأخوذة من أمعاء بعض احليوانات 

  
لقد ترمجت كتب الزهراوي للغة الالتينية ، حيث استفاد األوربيون منها ، وعمد 

   .�بعضهم إىل انتحال اكتشافاته العلمية زورا
  

وال شك أن مرحلة كهذه تطورت فيها العمليات اجلراحية ذا الشكل ، ال ختلو من     
  .ئدة عظيمة تعود على الرعاية الصحية لإلنسان فا

  
 الشعراء «: فهو شيخ األطباء نبغ يف علوم كثرية ، ومن أشهر أقواله  : ابن سينا ■

أمراء األلسن ،كما أن األطباء ملوك البدن ، فهذا يصون النفس بالفصاحة ، وذاك يطب 
   .»اجلسم بالنصاحة 

  
طب حىت على الرازي نفسه ، وخاصة يف املعارف ويعده بعض الباحثني متفوقا يف دنيا ال

 القانون يف «: واشتهر ابن سينا بكتابه املوسوم بـ . املوسوعية ، ومنهجية التأليف والتبويب 
  ، وحمتواه يشهد البن سينا على نبوغه وتفوقه وقيامه بالدور الريادي يف هدا امليدان ، »الطب 
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ولقد مشل هذا الكتاب وظائف األعضاء ، . ية والعربية ملا مجع فيه من املعارف الطبية اإلغريق
وكان وصفه لألمراض يف . وعلم الصحة ، وعلم األمراض ، وعلم املعاجلة ، واملادة الطبية 

واقتنت جامعات أوربا هذا الكتاب الذي أقبل عليه . الكتاب دقيقا فاق من سبقه يف التأليف 
وكان مما اعتمدت عليه . تعليقات عديدة طالب العلم والعلماء ، حيث وضعت له شروح و

ورغم انشغاله مبيادين الطب إال أنه نبغ أيضا يف الفلسفة ، وأحب . أوربا يف انبعاث ضتها 
وتعدد مواهبه ساعده على االنصراف إىل الـتأليف الطيب ، ومعاجلة املعضالت . املوسيقى 

   .�يةالطبية اليت استفادت منها احلضارتان اإلسالمية واألورب
  
وهو طبيب عريب األصل ، عمل طبيبا وزيرا يف حكم عبد  : ابن زهر األندلسي ■

فاق هذا الطبيب نظراءه يف صناعة الطب ، وألف من الكتب . املؤمن مؤسس دولة املوحدين 
الترياق السبعيين وخمتصره ، وكتاب األغذية ، ورسالة يف الربص : ما زاد يف شهرته ، منها 

وله كتاب التيسري يف املداواة والتدبري ، ألفه لصديقه .  بعض زمالئه يف املهنة والبهق كتبها إىل
الفيلسوف ابن رشد صاحب كتاب الكليات ، ليتمم الكتابان بعضهما البعض ، وهو ما جعل 

  .ابن رشد يصفه بأنه أعظم طبيب بعد جالينوس 
  

را بالغا ، خصوصا وظل ابن زهر يقدم من االبتكارات الطبية ما جعل الطب يعرف تطو
يف األندلس ااورة للغرب ، واليت ستكون من أهم األماكن اليت ينقلون منها املعارف الطبية 

   . �جاهزة
  
عالء الدين بن أيب احلزم املعروف بابن النفيس ، هو ذاك الطبيب الذي  : ابن النفيس ■

ت نظرية جالينوس يف أجنبته احلضارة اإلسالمية والذي درس كتب من سبقه ، وبني ما تضمن
توليد الدم من أخطاء ، وجاء بنظرية الدورة الدموية الصغرى اليت انتحلها بعض األطباء 

   .�الغربيون وحاولوا نسبتها لغريه
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ومارس ابن النفيس الطب يف دمشق إىل أن استدعي من طرف السلطان الكامل إىل 
لناصري الذي كان يعد مبثابة فاستخدمه يف املستشفى ا. القاهرة ، لشهرته وذيوع صيته 

  .املستشفى اجلامعي الكبري 
  

. لقد كان إنتاج هذا الطبيب غزيرا ، ومشل شىت فنون العلم وال سيما جمال ختصصه 
املوجز يف القانون ، ووضع : حيث عمد إىل كتاب القانون البن سينا فلخصه يف كتاب مساه 

  . خالفت آراء جالينوس وابن سينا شرحا لكتاب القانون ، وضمنه نظريته اجلديدة اليت
   

: وخلـص الدكتور مرحبا فضل هذا الطبيـب على الطـب وعلـوم الصحـة فقال 
وقد ظل هذا الفضل مغمورا طيلة . واخلالصة أن فضل ابن النفيس على الطب كبري جدا «

 ، فأتى حىت جاء الطبيب العريب املصري الدكتور حمي الدين التطاوي. القرون السبعة املاضية 
وقد . بالدالئل القاضية على أن ابن النفيس هو بال منازع مكتشف الدورة الدموية الصغرى 

أورد ذلك يف الرسالة اليت تناول فيها هذا املوضوع ، واليت نال ا شهادة الدكتوراه عام 
1924 «�.   

  
   على مستوى إقامة وبناء دور العالج : رابعا

  
رة اإلسالمية أمساء وأوصاف كثرية ، كاملصحات لقد عرفت دور العالج يف احلضا

وكان الغرض منها توفري املناخ املناسب ملعاجلة املرضى حيثما . والبيمارستانات واملستشفيات 
  . كانوا ، وكيفما كانت أوضاعهم االجتماعية 

  
ولقد أوىل احلكام يف الدولة اإلسالمية اهتماما كبريا هلذه املستشفيات ، من حيث 

 وجتهيزها ، ومن حيث تكليف األطباء املالزمني هلا بالسهر على أن تؤدي هذه إقامتها
املؤسسات وظيفتها العالجية والعلمية على الوجه املطلوب ، وذلك انطالقا من أن الطب 

  .ضرورة شرعية حيافظ ا على صحة وسالمة اإلنسان 
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 الصحية لإلنسان ، وليتبلور الدور الذي قامت به هذه املستشفيات يف جمال الرعاية
  : أعاجل موضوعها من النواحي اآلتية 

  
   : من الناحية التارخيية -أ

  
 يف مسجده ، وكلف ا الطبيبة ااهدة رفيدة تعترب اخليمة اليت أقامها الرسول 

ولقد كلفت رفيدة مبعاجلة اجلرحى . �األسلمية ، أول مستشفى متنقل أقيم يف هذه احلضارة
فقال عن سعد .  يبعث هلا اجلرحى  غزوة اخلندق ، حيث كان الرسول كما كان الشأن يف
  . �   : بن معاذ ملا أصيب 

  
مث تواىل بناء املصحات واملستشفيات ، تبعا للتطور احلضاري الذي عرفته الدولة 

  . اإلسالمية الواسعة األرجاء 
  
   :احية البناء والوظيفةمن ن -ب
  

وحدة للرجال : كان اجلانب الطاغي على بناء املستشفيات هو تقسيمها إىل وحدتني 
وجتهز بكل ما . وكل وحدة تستقل بأجنحتها اخلاصة وصيدليتها ومكتبتها . وأخرى للنساء 

  .حيتاجه املرضى من األدوات الالزمة لإلقامة التامة 
  

فيعاجل فيه نوع واحد من املرضى ، كما كان ) شفىاملست(وقد خيصص البيمارستان 
ومستشفى النوري . الشأن بالنسبة ذمة الوليد بن عبد امللك يف دمشق ، اليت تعاجل اذومني 

   . �الذي خصص للمجانني ، حيث يوضعون حتت رعاية موظفني صحيني خاصني م
  

وحات ، ومنها ما ختصص وأما املستشفيات املتنقلـة فتعددت بتعدد الغـزوات والفت
يف اإلسعافات األولية ، ومنها ما وضع ملتابعة اجلنود يف ساحات الوغى ، ومنها ما اختص 

حيث كانت حتمل على ظهور الدواب ، ويتابع . بالعجزة واملساجني وسكان املناطق النائية 
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نقلة ذه وتستشف وضعية املستشفيات املت. موظفوها الوضعية الصحية للفئات املعنية ا 
احلضارة من خالل ما كتبه الوزير عيسى بن علي بن اجلراح إىل سنان بن ثابت ، الذي كان 

حيث طلب منه أن يفكر يف من بالقرى اليت ال . يتوىل النظر على مستشفيات بغداد وغريها 
طبيب فيها ، ويبعث إليهم باألطباء يف رحالت متنقلة مصحوبني باألدوية الالزمة ، فيطوفون 
بأهل هذه النواحي ، ويقيمون يف كل ناحية مدة ما تدعو احلاجة إىل ذلك ، مث يتحولون إىل 

   .�جهة أخرى
  

والتاريخ ما زال حيدثنا . وهكذا انتشرت املستشفيات القارة واملتنقلة انتشار علم الطب 
عن شهرة بعضها ، مثل مستشفى املقتدري ، والسيدة ببغداد ، ومستشفى ابن طولون 

صوري يف القاهرة ، ومستشفى السلطان نور الدين وصالح الدين بدمشق ، ومستشفى واملن
  .مراكش زمن دولة املوحدين 

  
م ودقة يف ممارسة ـمن تنظيريها مبا كانت متتاز به ـرت هذه املستشفيات وغـواشته

ل وجه املنافسة ـت متثـني وذوي اجلاه ا ، حىت أا كانـ، والهتمام السالط وظيفتها
   . �مـة فيما بينهـشريفال

  
وكانت هذه املستشفيات تؤدي دور املعاهد الطبية واملستشفيات اجلامعية مبصطلح 
العصر ، فكان كبري األطباء جيتمع فيها يوميا مع األطباء وطلبتهم يف البهو املخصص 

لق للمحاضرات ، وذلك بعد االنتهاء من ممارسة واجبام اليومية ، فيتناقشون يف كل ما يتع
وقد يرافق الطلبة األطباء ، ويشاهدون معهم العمليات اجلراحية اليت خيضع هلا . مبهنتهم 

   .�املرضى ، وتكون تلك املشاهدة مبثابة احلصص التطبيقية ملا يأخذونه نظريا
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   :من حيث اختيار أرضية بناء اهلياكل الصحية -ج
  

و بدون دراسة مسبقة لألراضي اليت تنجز مل يكن بناء هذه املستشفيات يتم اعتباطا ، أ
فها هو الرازي وقبل أن يعني املكان الذي يشاد عليه املستشفى ، يبتكر طريقة علمية . عليها 

فقام بتعليق قطع من اللحم . جد إجيابية ، وذلك قصد التحقق من جودة اهلواء وصالح املوقع 
بها مراقبة دقيقة ليعلم أيها أسرع يف أماكن متعددة من مدينة بغداد يف وقت واحد ، وراق

   .�للتعفن فيتجنب مكاا ، وخيتار املكان الذي تتأخر فيه عوامل التعفن
  
   : من حيث االهتمام باملرضى -د
  

ومما يزيد ابتهاجا يف النفس ، ذلك الدور الذي كانت تقوم به هذه املؤسسات الصحية 
ث استغلت الوقف الذي كان يشمل حي. جتاه املرضى الزمىن ، أو امليؤوس من عالجهم 

  .املستشفيات ، فجعلت منه وسيلة شفاء نفسية بالغة التأثري 
  

فكان القائمون على العالج يكلفون اثنني بالوقوف عمدا مبسمع من املريض ، دون أن 
فيتظاهر األول بالسؤال عن حقيقة ما يعانيه ذلك املريض ، فيبادر الثاين . يشعراه بذلك 

ين بـأنه ال يوجد من علته ما يقلق ، ويسترسل فيخرب بأن الطبيب رتب له كذا باجلواب العل
فيقوم العليل . وكذا من الدواء ، وال يظن أنه حيتاج إىل أكثر من كذا من الوقت حىت يشفى 

والفضل يف . الذي مسع احلوار ويزداد نشاطا ، وقد يشفى من علته ألنه عوجل بطريقة إجيابية 
   .�بذل ماله وقفا على هذه املستشفيات ، فاستعمل أحسن استعمالذلك يرجع إىل من 

  
ومثل هذا التصرف جيعل من املستشفى حمط اهتمام وحمل رضا ، وبقدر ما يتسارع إليه 

وهذا أمر يعود على الرعاية الصحية بالفائدة . املرضى يتسارع املعافون إىل اخلروج منه 
  . املرجوة 

  
 يف هذه املستشفيات مقصـورا على املعاجلة املباشرة ومل يكـن االهتمام باملرضـى

بإعطاء األدويـة فحسـب ، بل متيزت هذه املستشفيات حىت مبا تقدمه من غذاء موافق 
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ومن . فكان أكلهم بصفة عامة يشتمل على اللحم جبميع أصنافه . لصحـة كل مريـض 
  .جها عالمات الشفاء عندهم أن يأكل املريض وجبة كاملة برغيفها ودجا

  
وال يغادر املريض املستشفى حىت مير مبرحلة النقاهة ، وعند التأكد من شفائه يرخص له 

   . �باخلروج ، ويعطى بذلة ومبلغا من املال يغطي مصاريفه ، حىت يصبح قادرا على العمل
  

إن وجود مثل هذه املستشفيات املميزة يعين وجود أطباء مهرة ، وهو ما يعين حماربة 
ال تستوطن إال : وقدميا قالوا . وقوعه بالوقاية منه ، وبعد وقوعه باملعاجلة الفعلية املرض قبل 

وبقدر ما . بلدة فيها سلطان قاهر ، وطبيب ماهر ، ور جار ، وقاض عادل ، وسوق قائم 
يتولد عن هذه العوامل من طمأنينة للنفس والعيش يف رغد ومنأى عن املنغصات ، فإا عوامل 

  .إشاعة الرعاية الصحية املطلوبة مساعدة على 
  

   على مستوى إنشاء الصيدليات وتطوير علمها : خامسا
  

إن اهتمام العرب املسلمني بعلم الطب ورغبتهم يف تطويره ، جعلهم يفكرون يف إبداع 
فن الصيدلة وإنشاء الصيدليات ، باعتبار ذلك مصدرا للدواء ، ووسيلة من وسائل توفريه ملن 

  .دهم على ذلك تفوقهم يف علم الكيمياء احتاجه ، وساع
  

وكانت بدايتهم تنطلق يف صناعة األدوية من العقاقري ، اليت استفادوها مما ورثوه عن 
مث برعـوا يف استخراج خواص العقاقري واحلشائش . اهلنود وغريهم من األمم السابقة 

واستدركوا بذلك ما فات . املكتشفة ، مع اعتمادهم على بعض املؤلفات الطبية اليت ترمجوها 
  : غريهم ممن سبقوهم يف هذا احلقل 

  
  : ومن العلماء الذي خلدهم التاريخ وذاع صيتهم يف هذا اال أذكر 

  
الذي ألف كتابا عن األشياء اليت أغفلها  : الطبيب األندلسي ابن جلجل ■

  .ديوسقورديس يف كتابه اخلاص باحلشائش واألدوية املفردة 
  
  .الذي يعترب أول من ألف يف الصيدلة  : ماسويهالعامل ابن  ■
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الذي وضع كتاب األقراباذين الكبري ، الذي احتوى على سبعة  : دسابور بن سهل ■

  . �عشر فصال ، واعتمده العرب دليال يف فن الصيدلة
  
إن جهل : وهو الذي عمل على استقالل الصيدلة عن الطب ، وكان يقول  : الرازي ■

عقاقري ال حيول دون ممارسته مهنة الطب ، ألن هذه الصناعة من اختصاص الطبيب مبعرفة ال
   . �غري أن ذلك ال مينعه من معرفة العقاقري الكثرية االستعمال. الصيديل 
  
وهو من كان له السبق يف حتديد ماهية الدواء وصفاته ومفعوله وطريقة  : ابن سينا ■

وكان . واملفردة ، وضمن ذلك كله قانونه وبني أقسام األدوية وفصل بني املركبة . حفظه 
يؤكد على أن القليل من األدوية خري من كثريها يف مرض واحد ، وأن اخلبري ارب خري من 

  .غري ارب 
  
وكان نابغة يف كثري من العلوم ، كما نبغ يف علم الصيدلة الذي ألف فيه  : البريوين ■

  .دوية وأمساءها وآراء القدماء فيها ة ، وضمنه ماهيات األلكتابه املوسوم بالصيد
  
الذي كان أعرف أهل زمانه بقوى األدوية املفردة ، وكان يعرف منافع  : الغافقي ■

. وخواص كل دواء ، وساعدته على التفوق يف هذا الفن وتطويره معرفته لكثري من اللغات 
من أشهر مؤلفاته . رية حىت أنه كان يصف األدوية ويضع هلا أمساء بالعربية والالتينية والربب

  .كتاب األدوية املفردة وكتاب األعشاب 
  

وهناك أطباء كثريون غري هؤالء ، تركوا بصمام جلية يف فن صناعة األدوية إجنازا 
  .�وتأليفا ، كالشريف اإلدريسي والصوري وابن البيطار

  
العلماء من وهكذا يتجلى للدارس أن احلضارة اإلسالمية الواسعة األطراف ، أجنبت من 

ختصصوا واشتغلوا بعلم النبات ، وصنفوا منها األدوية املعاجلة لكل داء ، وأسسوا الصيدليات 
  .اليت مل يكن ألي مستشفى أن خيلو من إحداها 

                                     
  . وما بعدها 2/203 تاريخ التمدن اإلسالمي ، - �
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إن هذا العمل اجلبار الذي أجنزتـه احلضارة اإلسالميـة ، يندرج ضمـن رؤياها يف 

ـب حبمـل الرسالة واستعمار األرض ، باعتبار االهتمام بالرعايـة الصحيـة للفـرد املطال
ولعل ما يؤكد ذلك ما . أن علم الصحة مقصـد من مقاصـد اإلحياء والتعمري يف ظلها 

 مل جيهل العرب أمهية «: استشهد به الدكتور علي عبد احلليم حممود من قول جوستاف لوبون 
نا طرق الوقاية من حفظ الصحة ، وكان العرب يعرفون جيـدا أن علـم الصحـة يعلم

األمراض اليت ال يستطيع الطب شفاءها ، وكانـت مناهجهـم الصحية طبية منذ القدمي ، 
وما أمر به القرآن من الوضوء واالمتناع عن شرب اخلمر ، مث ما سار عليه أبناء البالد احلارة 

ينـسب إىل من تفضيل الطعام النباتـي على الطعام احليواين غاية يف احلكمة ، وليس فيما 
   .�»من الوصايـا الصحيـة ما ينتقـد  النيب 

  
   الرعاية الصحية لإلنسان يف احلضارة الغربية : املطلب الثاين

  
 أقصدها واليت أريد أن أعطي عنها حملة موجزة يف جمال الرعاية يتإن احلضارة الغربية ال

، غري األندلس يف قارة أوربا الصحية ، هي تلك اليت كانت تظل اتمع الغريب املتواجد اليوم 
وأن القارتني األسيوية واإلفريقية قد نال . باعتبار أن القارة األمريكية مل تكن قد اكتشفت بعد 

  .بعض مناطقها النور احلضاري الذي بزغته مشس احلضارة اإلسالمية 
  

تكن وليدة إن احلضارة الغربية اليت تفوقت علينا اليوم يف كثري من ااالت العلمية ، مل 
وإمنا هي وليدة قرون كثرية ضاربة يف أعماق . الصدفة ، وال هي نتاج هذه القرون املتأخرة 

  .التاريخ ، فهي يف الواقع سليلة احلضارتني اليونانية والرومانية 
  

وإذا كان األمر كذلك فالواقع يقتضي أن تكون احلضارة الغربية ويف مجيع مراحلها قد 
رتني ، وورثت علومهما العقلية والطبية ونظامهما السياسي تولدت عن هاتني احلضا

وبالتايل ال . وتكون بذلك قد وقفت ندا للحضارة اإلسالمية يف عصر ازدهارها . واالجتماعي 
خصوصا وأن . تعرف تلك الفترة املظلمة من تارخيها املعروف عند املؤرخني بالقرون الوسطى 

الوحيد الذي يفترض أن يكون مؤهال لوراثة علوم اليونان أوربا احلالية تعترب الكيان السياسي 
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ويأيت العرب املسلمون بعد ذلك . والرومان ، باعتبارها فرعا منحدرا من ذلك األصل 
   . �ليستفيدوا من تراث أجدادهم

  
غري أن التاريخ حدث بأمر خيالف هذا املفترض ، إذ ذهب العرب وبفضل عبقريتهم ومبا 

اتح العلم إىل مصادر ذلك التراث العلمي ، ونقلوه حبذافريه مث صقلوه زودهم اإلسالم من مف
من كل الشوائب اليت جتاوزها التطور العلمي الذي أبدعوا فيه ، ووصلوا به إىل حيث ما 
وصلوا ، وطوقوا أوربا بنور العلم ورفاهية احلضارة اليت أسسوها ، واليت حظي فيها علم 

وال عيب يف أن تنقل العلوم من حضارة إىل . ز الصدارة الصحة والطب العملي والنفسي مرك
فنقلها يعد مكرمة للناقل ، ألنه يظهر بذلك فضل . أخرى ، بل العيب يف حجرها وجتميدها 

  .السابق على الالحق فيما استفاده من تراثه 
  

وانطالقا من هذا املبدأ ازدهرت العلوم عند املسلمني بأصوهلا املختلفة ومصادرها 
 نعم إن العلوم عند «: يقول الدكتور مرحبا . ددة ، وانتشرت بالطابع العريب اإلسالمي املتع

ا . العرب هلا أصول خمتلفة ومصادر متعددة ، منها اليوناين ومنها اهلندي ومنها الفارسي 
. تأثروا وعليها اعتمدوا ومن لبناا بنوا صرح علومهم وأشادوها ، وال تثريب عليهم يف ذلك 

 من ذا الذي مل يتتلمذ على من سبقـه ويقتفي أثر من تقدمه ؟ فجميع الشعوب ! شعري فليت
هي دائنـة ومدينـة ميد بعضها بعضا ويأخذ بعضها من بعض ، وشعلة املعرفة ال بد أن تنتقل 

   .�»من قوم إىل قوم 
  

 خيالف إن ما قام به املسلمون يف جمال تطوير العلوم واالستفادة من األمم السابقة ، ال
وعليه فإن التنويه بذلك يندرج ضمن املدح . النظرة اإلنسانية السليمة اليت جيمعها أصل واحد 

  . الذي يستحقونه
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وكان األمر كما سبقت اإلشارة يقتضي أن تقوم األمم األوربية بنفس الدور الذي قام 
هيأة هلم أكثر من به املسلمـون إن مل يكن أكثـر ، ألن املناخ والظروف احمليطة م كانت م

  .غريهم ، باعتبارهم أحفادا ألجمادهم 
  

فهل قامت األمم األوربية مبا جيب القيام به للمحافظة على هذا التراث العلمي الذي 
  تركه اليونانيون وغريهم ، والذي من شأنه أن خيدم اإلنسانية يف خمتلف ااالت ؟ 

  
 األمم ، اليت يصعب أن يطلق هذا ما سيتوضح من خالل التحليل الذي أخص به هذه

لذلك أجد نفسي مضطرا ألن أقسم احلديث عنها إىل . عليها اسم احلضارة يف بداية تأسيسها 
املرحلة األوىل وهي تلك اليت عاصرت فيها احلضارة اإلسالمية وهي يف أوج : مرحلتني مميزتني 

احلضارة الغربية ، انطالقا من واملرحلة الثانية وهي اليت تستحق أن يطلق عليها اسم . ازدهارها 
  .انبعاثها على أنقاض القرون الوسطى إىل أن سادت العامل 

  
، ةوال أريد أن أتوسع يف هذا التحليل بذكر السلبيات واإلجيابيات اليت متيز هذه احلضار

ألن الغرض من البحث يقتضي االقتصار على ماله عالقة بالرعاية الصحية ، والعوامل املساعدة 
  . تطور علم الطب واالهتمام بالعلوم الصحية هلا ك

  
وإنصافا للحقيقة وحىت ال تطغى معطيات فترة زمانية من هذه احلضارة على أخرى 

  .أحاول أن أبني مظاهر الرعاية الصحية يف أوربا يف فتريت حضارا 
  

  الرعاية الصحية يف أوربا قبيل انبعاث حضارا  : الفرع األول
  

نت احلضارة اإلسالمية قد بلغت شأوا كبريا فاقت به كل احلضارات يف هذه املرحلة كا
بينما ظلت أوربا تائهة يف غياهب الظالم تنظر بدون . اليت سبقتها ، واتمعات اليت تعاصرها 

وظل الطب عندها كما تركه اليونان والرومان حبيس الكتب . اكتراث إىل ما يدور حوهلا 
كما ظلت وسائل العالج هي نفسها اليت كانت سائدة يف . م اليت ورثها الغربيون عن أسالفه

  .احلضارات القدمية 
  

ولوال تدارك الكهان هلذه اآلثار بأن جعلوها يف أديرم لكانت من املندرسات ، بسبب 
ويظهر . الغارات الرببرية اليت طالت املدن الغربية ، وجعلتها ميدانا للتخريب واحلرق والنهب 
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 الرعاية الصحية يف األمم األوربية مل تعرف تلك القفزة النوعية اليت ميزا من هذا الواقع أن
  .عند معاصريهم املسلمني 

  
  :وتتبلور الوضعية الصحية لإلنسان يف هذه الفترة من خالل استعراض الوقائع التالية 

  
   واقع املؤلفات الطبية وكيفية التعامل معها : أوال
  

 اليت ورثها الغربيون عن أجمادهم يف –طبية واحدة منها وال–مل تكن املؤلفات العلمية 
. حضاريت الروم واليونان ، مل تكن لتلقى االهتمام الذي يساعد على تطويرها أو استغالهلا 

فكانت ويف أحسن األحوال تكدس يف السراديب واألقبية وتلف بغري تنظيم ، مما جيعل مصريها 
   .�التلف والضياع

  
إذ . يسة ذاا حترقها أمام الناس ، وال تعجزها املربرات لذلك وكثريا ما كانت الكن

يكفي أن تدعي أن مضامني هذه الكتب خمالفة للتوجيهات الدينية ، أو أن ا ما يدعو إىل 
  .الكفر واإلحلاد ، فتلقى القبول اجلماعي حلرقها أو إتالفها 

  
زم الناس باحملافظة وكان ينظر إىل هذه املخطوطات على أا ليسـت بذات قيمة تل

وهذا ما  . �فيكون مآهلا التلف أو التخلص منها بأية وسيلة. عليها ، أو التعمق يف مضامينها 
  . سهل على العلماء املسلمني آنذاك اقتناء هذه الكتب باملقابل وبدونه 

  
وقد تكون هذه الوثائق يف بعض األحيان وسائل افتداء أو تعويضات احلروب اليت 

حيث كان الروم . سلمون على الروم ، كما كان الشأن يف معركة عمورية يفرضها امل
يبتهجون مبقايضة تلك الكتب بأي شيء والتخلص منها ، بإعطائها للمنتصرين عليهم قصد 

   .�وضع عنهم أعباء والتزامات مالية وعسكرية كانوا يف غىن عنها
  

يسة كانت تعتربها ابنا ويستخلص من هذا أن الكتب العلمية اليت وجدت يف حضن الكن
غري شرعي جيب التخلص منه ، إما بأن تأخذ بدال عنها ولو كان زهيدا ، أو تتلفها بالكلية ألا 
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وقد يستويل عليها كهنة املعابد الذين جيوزون . مل تكن لتسمح باستغالهلا واالستنارة بعلمها 
 هذه األوضاع تساعد وهل مثل. ألنفسهم تعاطي مهنـة الطـب وحيرموا على من سواهم 

على توفري الرعاية الصحيـة لإلنسان ، حىت بأقل مما هي متوفرة يف احلضارة الراقية ااورة 
  .هلذه األمة ؟

  
   نظرة اتمع األوريب وكنيسته لألمراض وطريقة االستشفاء منها : ثانيا
  

ئما على أساس إذا كان الطب يف احلضارة اإلسالمية ااورة هلذه األمم الغربية ، قا
احملافظة على الصحة العامة للناس ، فإن اتمع الغريب وبإيعاز متواصل من الكنيسة مل تكن له 

فهم وبالرغم من . بل كان على النقيض من ذلك . النظرة نفسها لألمراض ولطريقة معاجلتها 
 أن –مم الغابرة كما كانت تعتقد األ–التطور النسيب الذي عرفه العامل بأكمله ، ظلوا يعتربون 

األمراض ما هي إال لعنة من السماء حتل باملريض جزاء له على ذنب ارتكبه ، أو أن الشياطني 
وهذا يف نظر الكنيسة ما جيعل . تسللوا إىل أرواح هؤالء املرضى وفعلوا م تلك األفاعيل 
غريهم ممن وأن يعمل الكهنة و. العالج يقتضي أن يعترف املريض بذنبه قبل مباشرة عالجه 

  .ولوا مهمة التطبيب بطرح األرواح الشريرة اليت أعلت هؤالء املرضى 
  

وظل هذا املنطق سائدا يف هذه اتمعات ، األمر الذي أدى إىل إمهال حمتويات 
  .املخطوطات الطبية حىت من طرف الكهان الذين كانوا يستحوذون عليها 

  
 أوساط العامة من معتقدات ضالة ، وبالغ رجال الدين يف هذا التضليل مبا نشروا يف

  . مغلفة بتوجيهات إميانية ما أنزل اهللا ا من سلطان 
  

 وحقيقة األمر أن هذه املعتقدات مل تكن قط بضاعة بعض          «: هونكة املستشرقة تقول 
الغالة املتعصبني ، بل كانت متأصلة يف الوعي الديين آنذاك ، ومشفوعة بقرارات كنسية ، 

فاحلفاظ على صحة اجلسد واجب إهلي . عة حبثا ودرسا وتفسـريا من قبل رجال الدين ومشب
هام ، ألن املرض يعيق املرء عن أداء الواجب جتاه الرب ، إال أن خالص الروح أكرب أمهية من 

   .� »شفاء اجلسد 
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 وانطالقا من هذه املعتقدات اجلائرة ، ظلت الكنيسة تدعو املمارسني ملهنة الطب أال

  .يباشروا عملهم مع املريض إال بعد أن يعلن عن اعترافه بذنبه 
  

 م قرارا يف هذا 895ومل يبق هذا اإلجراء جمرد مطالبة ، بل أصدرت الكنيسة عام 
 كل كاهن ملزم أن يعود كل مريض من رعيته وأن يرشه باملاء املقدس «: الشأن ينص على 

عترافه يف غياب ذويه ، وحيثه على تصفية أموره ويشاركه الصالة ، مث ينبغي له أن يقبل منه ا
   .�»وبناء على هذا فليس مثة عالج بدون اعتراف . الدينية والدنيوية معا على أكمل وجه 

  
 أن –الواجب التنفيذ على كل طبيب وإال حرم من الكنيسة -ويفهم من هذا القرار 

 انتزاع اعتراف املريض باخلطيئة عالج املريض يف نظر الكنيسة املتسلطة ينبغي أن يتم عن طريق
اليت سببت له املرض ، وأن هذا السلوك جيب أن يصاحبه خضوع كلي من املريض ألوامر 

وهذا ما . الكنيسة ، وااللتزام بأداء الصلوات ألا املرهم املعنوي احلقيقي للمعاجلة احلسية 
 إن كان بينكم « : جعل باباوات الكنائس يرددون على الناس مثل هذه النصائح فيقولون

مريض فأخربوا شيوخ عشريتكم ليقيموا الصالة عليه ، بعد أن ميسحوا جسده بالزيت الطاهر 
   .�»باسم السيد املسيح ، ألن صالة املؤمن مستجابة ومنقذة من خمالب األدواء 

  
واملرضى يف هذه العصور املظلمة بأوربا ، مل يكونوا ليستفيدوا من الرعاية الصحية 

ألن اتمع . ها الواسع حىت وإن انقادوا لتعليمات الكنيسة ، ونفذوا أوامر الكهنة مبفهوم
وحتت تأثري هذه املعتقدات ، يظل ينظر إليهم على أم أناس ال ترجى منهم فائدة ، وبقاؤهم يف 
اتمع من شأنه أن يشوهه ، وهذا ما جعل اتمع يعاملهم معاملة خاصة ، قد ال يشاركهم 

  .ىت احليوانات فيها ح
  

ومن هذه املعامالت الشنيعة ، أن املرضى يف تلك العصور كانوا يوضعون يف سجون 
مظلمة ، وقد يقيدون ويعزلون عن العامل اخلارجي ، وقد يطاهلم العذاب إن هم حاولوا اإلفالت 
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هم أن فقد يقتل اانني العتقاد الناس في. واألمر ال يتوقف عند هذا احلد . من هذه القيود 
   .�هءاءهم عالة على اتمع يضعف أعبادورهم يف هذه احلياة قد انتهى ، وأن بق

  
ومل ينتبه هؤالء الناس إىل ما كان عليه أنداد هؤالء املرضى يف احلضارة ااورة هلم ، 
حيث كان األطباء املسلمون خيصصون هلذا النوع من املرضى مصحات كاملة ، ويراعوم 

   .فيها أحسن رعاية
  

بل ذهب الطبيب الرازي إىل فرض االهتمام باملرضى امليؤوس من شفائهم ، وجعله 
وطلب من األطباء املعاجلني هلم أن يومهوهم بالصحة املرجوة ، وإن مل يكن . واجبا ضروريا 

ألن مزاج اجلسم عنده تابع ألخالق الناس ، وألن الطبيب مطالب . الطبيب واثقا من ذلك 
  .جاء احلياة يف نفوس مرضاه ، مهما كانت أحواهلم الصحية ببث روح األمل ور

  
ولقد أثارت هذه النظرية الطبية اليت أوجبها الرازي حفيظة أحد الغربيني املهتمني مبعاجلة 

فتعجب من آراء الرازي يف هذا . املرضى ، الذي كان متأثرا مبا كان سائدا يف عصره 
وقال أن .  إمنا هو تصرف أمحق وغري أخالقي املوضوع ، واعترب تصرف الطبيب ذا الشكل

الطبيب الذي ال يلفت أنظار مريضه املشرف على املوت إىل مصريه احلتمي ، إمنا حيول دونه 
  .�والتوجه إىل اهللا وتسليم أمره له

  
إن معاجلة املرضى ذه الطريقة البدائية ، حبيث يشجع اتمع على التهرب من املرض 

ذا السلوك على مسمع ومرآى من الكنيسة اليت قد تضفيه بالطابع واملريض ، والقيام 
الشرعي ، إن هذا األمر من شأنه أن يدفع باملريض احلي إىل الشعور الوجداين بأنه ميت حي ، 

  .فمن شأن هذا الشعور أن يؤثر سلبا على احلالة الصحية للمريض . وأن أيامه الباقية معدودة 
  

الصحية أن املريـض الذي ال تعلم حالته الصحية عند وينتج عن هذه األساليب ال
وعوض أن يتكاثف . الناس ، حياول مبا أويت من طاقة أن خيفيها ، ألنه يعلم مسبقا مصريه 
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الناس حملاربة املرض بالوقاية منه ، أو مبعاجلته إذا وقع ، يصبحون ومن حيث ال يدرون 
  .ماء يشجعون خصوبته ، ويوفرون له البؤر املناسبة للن

  
   مناذج من عمليات التطبيب يف العصور املظلمة : ثالـثـا

  
إن التطرق إىل ذكر هذه النماذج من شأنه أن يعكس حقيقة تطور الطب يف العصور 
الوسطى عند األوربيني من جهة ، ويكشف املكانة اليت وصلت إليها الرعاية الصحية عندهم 

  .من جهة أخرى 
  

ملي للتطبيب تكون أعمق عندما توضع يف القصة والفائدة من ذكر النموذج الع
 ، على أن املثريلذلك أراين جمربا على سردها ضمن هذا األسلوب . التارخيية اليت تصورها 

  .أقتصر على مناذج أربعة فقط 
  
جاء الطبيب املعترب عند الناس ومل يرض مبا فعل غريه يف معاجلة  : النموذج األول ■

أيهما أحب : فقال الطبيب للفارس . قد طلعت يف رجله دملة ذلك املريض ، وكان فارسا 
: قال الطبيب . أعيش برجل واحدة : إليك تعيش برجل واحدة أو متوت برجلني ؟ قال 

فحضر الفارس والفأس فحط ساقه على قرمة خشب ، . أحضروا يل فارسا قويا وفأسا قاطعة 
 األوىل مث الثانية فسال مخ الساق فضربه. اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة : وقال للفارس 

  .ومات الرجل من ساعته 
  

هذا منوذج من العالج القاتل الذي كان سائدا عندهم ، بينما كان العالج احلقيقي ملثل 
هذا النوع من األسقام عند أطباء اجلهة األخرى من املعمورة ، هو صناعة لبيخة إلصالح 

   .�الدملة ا بعد فتحها
  

 استعمال القوة لقتل الناس بدل معاجلتهم ، وبني فتح جروحهم فالبون شاسع بني
  . وتطهريها وإصالحها مبا ال يضرها إن مل ينفعها 
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أبصر الطبيب نفسه امرأة حلقها نشاف ، فقال هذه امرأة يف رأسها  : النموذج الثاين ■
ل ، فزاد وعادت تأكل من مآكلهم الثوم واخلرد. احلقوا رأسها فحلقوه . شيطان قد عشقها 

الشيطان قد دخل يف رأسها ، فأخذ املوسى وشق رأسها صليبا وسلخ : فقال . ا النشاف 
  . �وسطه حىت ظهر عظم الرأس ، فحكه بامللح فماتت يف وقتها

  
وهذا النموذج يبني كذلك اجلهل والقسوة اليت كان ميتاز ا األطباء يف تلك اجلهة ، 

وشتان بني هذا . ة األخرى تعاجل باحلمية وترطيب املزاج بينما كانت مثل هذه املرأة يف اجله
  .األسلوب من املعاجلة ، وشق الرأس املركز احلساس وحكه بامللح 

  
شكا أمري شاب إىل طبيب وجود قصر يف نفَِسه ومسنة يف بدنه ،  : النموذج الثالث ■

موسى حادة ، وشق ا فما كان من الطبيب احلاذق إال أن تناول . واستشاره يف معاجلة مسنته 
   .�بطن األمري الصغري ببساطة ، ونزع الشحم الزائد منه ، وكان أن انتزع مع ذلك روحه

  
هكذا كان فن الطبابة حىت يف األراضي املقدسة ، باعتبار أن القصة وقعت فيها 
 واألراضي املقدسة على مقربة مما كانت تشاهده احلضارة اإلسالمية من مشوخ يف فن العمليات

  .اجلراحية الناجحة 
  
فمرض . يروى أن بعضهم كان عندهم فارس عظيم القدر  : النموذج الرابع ■

فذهبوا إىل قس كبري من قساوستهم وطلبوا . وأشرف على املوت ، وعز ذلك على أصحابه 
وكان اعتقادهم أن . منه الذهاب معهم ملعاجلة الفارس املريض ، فأجام القس إىل ذلك 

 مبجرد أن يلمسه القس ، ولكن القس وبعد أن فحص املريض طلب منهم أن مريضهم سيشفى
فأحضروا إليه الشمع ، فلينه وجعل منه عقدا كعقد اإلصبع ، وادخل العقد يف . يعطوه مشعا 

لقد مات الفارس فأجاب بنعم ، وقال هلم : فقالوا لقسهم . ثقب األنف فمات الفارس من توه 
  .  �ىت ميوت ويستريحأنه كان يتعذب فسددت أنفه ح
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فكانوا حيظون مبناعة تامة . تلفت هذه القصة االنتباه إىل ما كان عليه وضع القساوسة 
تتمثل يف عدم مساءلتهم من جهة ، ويف إطالق أيديهم حىت أم يتحكمون يف أرواح البشر ، 

سبقتها ، ال متت كما أن الوسيلة املعتمدة يف هذه املعاجلة ويف اليت . يفعلون فيها ما يشاؤون 
كما أا تعكس حقيقة الوضع الصحي الذي عاشته . بأية صلة للطب واملعاجلة من األدواء 

  .أوربا يف أحلك أيامها 
  

ويبدو من مثل هذه احلوادث أن الطب يف العصور الوسطى قد أصابته نكسة شديدة ، 
. بتوجيهات الكنيسة وعاد ملا كان عليه من قبل مشبع باخلرافات ، مسند إىل القس ، حماط 

 وجالينوس ، أو حولت إىل اجلهة الشرقية حيث إبقراطفجمد العقل ، وضاعت كتب 
  .استثمرت أحسن استثمار 

  
وأما املسؤولية الطبية وعلى جورها ، كانت يف هذه احلقبة الزمنية ال تعين إال تلك الفئة 

وأما . لكهنة الذين ال حياسبون القليلة اليت يسمح هلا مبمارسة الطب ، إىل جانب القساوسة وا
غريهم فكان إذا مات املريض بسبب عدم عناية الطبيب ، أو بسبب جهله ، يسلم هذا الطبيب 

  .إىل أسرة املريض لتختار قتله أو اختاذه رقيقا 
  

وأما يف عهد الصليبيني فقد حكمت حماكم القدس على الطبيب إذا تسبب يف وفاة 
أما إذا كان املريض امليت حرا فإن .  ويترك املدينة إذا كان عبدا املريض أن يدفع مثنه لسيده ،

  .الطبيب تقطع يده إذا تسبب يف جرح املريض ، أما إذا مات فيشنق 
  

فهم من جهة يضعون مسؤولية على الطبيب . وهكذا تتجلى صور التناقض يف حيام 
الكنيسة ، اليت كان إذا كان عاديا ، ومن جهة أخرى ال حياسبونه إذا كان من رجاالت 

  .عالجها ميثل عندهم جانب الطب العام 
  

   مظاهر إضافية تعكس واقع الرعاية الصحية : رابعا
  

هذه الناس يف إن الباحث يف تاريخ هذه احلضارة ، يقف على مظاهر متنوعة عاشها 
، بل أقول وهي مظاهر تعكس جبالء الواقع املر للرعاية الصحية آنذاك . احلقبة الزمنية املظلمة 
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ألا باملقارنة مع ما كان موجودا يف احلضارة اإلسالمية ، ال تعد . النعدام الرعاية الصحية 
  . تلك املمارسات العالجية رعاية صحية على اإلطالق 

  
  : وللوقوف على حقيقة ذلك أتناول بعض هذه املظاهر من خالل املمارسات اآلتية 

  
   : يف جمال النظافة -أ

  
ذي كانت فيه احلمامات ووسائل التنظيف املختلفة تعم أجواء املدن والقرى يف الوقت ال

. اليت تستظلها احلضارة اإلسالمية ، كان األوربيون ينعتون بأقبح األوصاف يف هذا اال 
. فكأم ال يعرفون املاء أو ال يدرون فوائده ، ناهيك عن الوسائل املساعدة على النظافة 

وكانت مالبسهم رثة ممزقة .  تشتم من أحدهم من على مسافة بعيدة فكانت الروائح النتنة
  .وسخة ، وال يغريوا إال بعد أن تبلى 

  
ما قاله " هونكة "املستشرقةوكانت أوصافهم هذه وأوضاعهم ملفتة لالنتباه ، نقلت 

 ولكنك لن ترى أبدا أكثر منهم «: عنهم الرحالة األندلسي الطرطوشي واصفا حالتهـم 
 وأم ال ينظفون أنفسهم وال يستحمون إال مرة أو مرتني يف السنة باملاء البارد ، وأما ! قذارة

   .�»ثيام فإم ال يغسلوا بعد أن يرتدوها حىت تصبح خرقا بالية مهلهلة 
  

وإذا كانت هذه هي أحوال أجسامهم ، فإن مدم وقراهم وحمالم مل تكن بأحسن 
حيث مل تعرف أي تطور يف جمال النظافة ، بل عرفت انتكاسا . حال من أبدام ومالبسهم 

  .ملحوظا عما كانت عليه يف حضارة أسالفهم 
  

فكانت شوارع أوربا مظلمة كظلمة عصرها ، والقمامات مبعثرة يف كل زاوية منها ، مما 
وال شك أن مثل هذه األوضاع تنعكس . جعلها مرتعا خصبا للخنازير واحلشرات املختلفة 

  .على صحة البشر رؤساء ومرؤوسني سلبا 
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ودامت أوضاعهم هكذا ، ومل يستفيقوا إىل ما كانت عليه املدن واحلواضر اإلسالمية ، 
حيث كانت مثال للنظافة والبهاء إىل درجة أن رصفت الشوارع باحلجارة ، وكانت تكنس 

   . �وتغسل خالل الليل حتت أضواء الفوانيس اليت تنريها
  
   :ملمارسة الطبيةا يقيضتيف جمال  -ب
  

على الرغم من االعتقادات الفاسدة اليت كانت مهيمنة على األوربيني كغريهم من األمم 
السابقة ، من أن األمراض ما هي إال غضب من اآلهلة نتيجة أخطاء ارتكبها املرضى ، فإن 

كن ول. بعض الناس كانوا حياولون أن يعاجلوا مرضاهم وأنفسهم ، مبا فسح هلم من جمال 
. جماالت العالج كانت حمدودة ، حبيث مل تتجاوز أولئك اجلهلة املهيمنني على هذه املهنة 

وتكاد تقتصر على دور الكنيسة من جهة ، وعلى مواقفها السلبية جتاه الطب الصحي من جهة 
: ما نصه " شنب.كاترين ب"نقل الدكتور عبد اهللا السميد عن كتاب رواد الطب لـ. أخرى 

من الناس هم الذين يعتنون باملرضى يف أوربا يف أوائل العصور الوسطى ، وكان  كان قلة «
الناس يعتقدون أن اهللا هو الذي يعتين خبلقه ، وال ميكن حبال من األحوال االعتماد على 

  .�»األدوية والعقاقري يف شفائهم 
  

نون  من الكنيسة ، يوحي بأن معتقديه مؤم– بال شك –إن مثل هذا الكالم الصادر 
ويف إطار . ولكن األمر يف الواقع ال يتعدى كونه كلمة حق أريد ا باطل . وبدرجة كبرية 

تضييق املمارسة احلقيقية اليت يتصور ا الشفاء ، تأيت الكنيسة ومتزق ما يصطنعه حمترفو املهنة ، 
فتصف اجلراحني منهم باخلصوص بأقبح األوصاف ، وترته نفسها وأتباعها عن تعاطي فن 

 لقد اعترب التعاطي بعقاقري غري عقاقري الكنيسة «:  هونكة املستشرقةتقول . اجلراحة الطبية 
وأدوية الروح ، أو ممارسة مهنة الطب وإجراء العمليات اجلراحية باآلالت ، عمال دون مركز 

   .�»إنه ملشني حقا أن يعمل الطبيب بيده : الكنيسة ودون جالل الروح وقدسيتها 
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 التوجيه املتناقض ، من شأنه أن يثبط العزائم وحيول دون التفكري املنطقي إن مثل هذا
السليم ، الذي يولد اإلبداع يف تطوير مهنة الطب ، واستفادة الناس منها لريتاحوا من اآلالم 

وعلى النقيض من ذلك فإن هذا التقييد مل يكن . اليت يعانون منها نتيجة تقصري بعضهم 
ويف ذلك توسيع . عاصرة ، اللهم إال ما كان يتضمن املقصر واجلاهل موجودا يف احلضارة امل

  .لدائـرة الرعاية الصحية 
  
   :يف جمال الصراع بني الكنيسة والعلم -ج
  

من األمور األساسية اليت عطلت الفكر األوريب عن االستفاقة املبكرة والتطور السريع ، 
حيث وقفت الكنيسة وقفة الصمود يف . م دميومة الصراع الذي كان قائما بني الكنيسة والعل

ومن مثة وجد . وجه كل من يريد بعلمه أن يرتع عنها جزءا ولو يسريا من صالحياا ونفوذها 
العلماء يف عصر الظلمات صعوبات مجة ، أعاقت سبيل تطوير نظريام العلمية بصفة عامة ، 

  .هلا من تدخل سافر يف صالحياا والنظريات الطبية اليت ختدم صحة اإلنسان بصفة خاصة ، ملا
  

ومتكن رجال الدين يف ظل هذا الصراع املرير أن يدسوا يف كتبهم الدينية نظريات 
ولكن عملهم ذلك كثريا ما كان . بشرية ومسلمات عصرية توصل إليها الفكر اإلنساين 

التغيري ينقلب عليهم كما ينقلب السحر على الساحر ، ألن النظريات البشرية ال تسلم من 
فتتعرض للنقد والطعن ، وهو ما جيعل تلك الكتب اليت دست فيها معرضة للطعن . والتطور 

فكان سلوكهم ذلك سببا للحرب اليت اشتعلت . والنقد ، ألا بنيت على آراء بشرية قاصرة 
وال شك أن الغلبة لن تكون لدين خيالف يف منطقه العقل والعلم ، . بني الدين والعقل والعلم 

مما ينتج عن ذلك أن . وهو ما جيعل سقوطه ميسرا ، ويسقط معه رجاله والكنيسة من ورائه 
   .�تصبح األمة األوربية أمة ال دينية

  
فهذا السقوط املفاجئ لرجال الدين نتيجة انتصار العلم عليهم ، مل يكن لريضي الكنيسة 

فما ، لم الذي انتصر عليها وليس بيدها علم يضاهي الع. اليت كانت مهيمنة على عقول الناس 
 وقام رجاهلا املتصرفون بزمام «: بقي لرجاهلا إال أن يقيموا القيامة كما يقول الشيخ الندوي 
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وأنشأوا . األمور يف أوربا وكفروهم واستحلوا دماءهم وأمواهلم يف سبيل الدين املسيحي 
لزنادقة الذين هم منتشرون  أولئك امللحدين وا–كما يقول البابا –حماكم التفتيش اليت تعاقب 

يف املدن ، ويف البيوت واألسراب والغابات واملغارات واحلقول ، فجدت واجتهدت وسهرت 
على عملها ، واجتهدت أن ال تدع يف العامل النصراين عرقا نابضا ضد الكنيسة ، وانبثت 

   .�»عيوا يف طول البالد وعرضها 
  

لعلماء إىل ما ينتظرهم من جهاد على ونتج عن هذا الصراع واالضطهاد أن تنبه ا
صعيد البحث العلمي اجلاد الذي به تتطور العلوم والطب واحد منها ، وصعيد جماة : صعيدين

  . فكان هذا الصراع مبثابة البذرة األوىل لالنبعاث احلضاري يف أوربا . الكنيسة ورد كيدها 
  

   احلضاري الرعاية الصحية يف أوربا بعد االنبعاث : الفرع الثاين
  

وا الصرحية ارغم احلصار العدائي الذي أقامته الكنيسة على العقول النرية ، ورغم عد
. للعلم والعلماء الذين قزموا دورها ، إال أن كثريا منهم متكنوا من االنفالت من تلك القيود 

يمن فأرسوا قواعد صلبة لالنبعاث احلضاري ، الذي مهد هلذه احلضارة الغربية اليت تكاد 
  .اليوم على العامل بأسره 

  
إن املكانة اليت وصلت إليها اليوم هذه احلضارة مل تكن نتيجة قفزة واحدة ، بل مرت 
كغريها من احلضارات الناجحة مبراحل متعددة ، ميكن اإلشارة إليها من خالل حتليل املواقف 

  :اآلتية 
  
بارز يف وضع اللبنة األساسية كان لالتصاالت املستمرة بني الغرب واملسلمني أثرها ال-

  :هلذه احلضارة ، ومن أهم جسورها أذكر 
  
ليس الغرض من ذكر هذا اجلسر هو التأريخ هلذه احلروب ، إمنا  : احلروب الصليبية-

القصد اإلشارة إىل أا وبعد أن استمرت فترة تناهز القرنني من الزمن ، متكن املماليك من 
 وبالرغم من مهجية . م 1291ليبيني على أيديهم سنة وضع حد هلا بسقوط آخر معقل للص
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الصليبيني ، إال أم تأثروا ومن خالل هذه احلروب باملد احلضاري للمسلمني ، الذي مشل مجيع 
 وباجلملة فإن الصليبيني نقلوا بعض «: يقول الدكتور مصطفى السباعي . مبادئ احلياة 

 مدعاة – كما يقول بعض الباحثني –املسلمني العادات والتقاليد الشرقية ، وكان اتصاهلم ب
   . �»إلضعاف سلطة الكنيسة وخلق نواة جديدة للوحدة األوربية 

  
وملا كانت األندلس اإلسالمية على مقربة من أوربا  : األندلس وتأثريها على أوربا-

ح األوربيني ، الغربية ، بل تشتركان يف القارة كان هلا أثرها الفعال يف نقل معامل احلضارة إىل رو
ومل يكن هذا الـتأثري نتيجة للمرافق السياسية والعسكرية أو خاضعا هلا ، إمنا كان نتيجة 
سلوك انتهجه األوربيون أنفسهم ، وجعلوا من احتكاكهم باملسلمني وسيلة لبناء حضارم ، 

 طليطلة واستمـروا يف ذلك املنوال حىت بعد تغيري موازين القوى ، بدليل ما قامت به مدينة
حيث ظلت . من دور يف اال الثقايف والعلمي ، حىت بعد سقوطها يف أيدي ملوك أوربا 

مركزا إشعاعيا يؤمه طلبة العلم من أصقاع أوربا ، قصد االستفادة من العلوم اليت اشتهر ا 
   . �املسلمون
  
يف بداية –لقد انكب الدارسون األوربيون وعلى قلتهم  : تعلم الغرب اللغة العربية -
 على تعلم اللغة العربية ، اليت سهلت هلم عملية االغتراف من معني احلضارة –االنبعاث 
وتبني هلم . التواصل بينهم وبني املسلمني ووكان ذلك نتيجة االلتقاء واالحتكاك . اإلسالمية 

ق ، فعمدوا من العربية إىل لغتهم خيتصر هلم الطري –اليت تفطنوا إليها –أن نقل العلوم القدمية 
 وحاولوا جهدهم يف استرجاع علوم أجدادهم ، – كما فعل املسلمون من قبل –إىل الترمجة 

  . مع ما أضاف املسلمون هلا إىل لغتهم األصلية 
  

السادس والسابع اهلجريني ، الثاين - يف القرنني «: يقول الدكتور عبد الكرمي بكار 
ك وااللتقاء بني اإلسالم والنصرانية عرب حمورين  تعاظم االحتكا-عشر والثالث عشر امليالديني

األول هو احملور الفكري ، حيث تأثر األوربيون تأثرا بالغا بالفكر احلضاري : أساسيني 
اإلسالمي ، عرب تعلم اللغة العربية ، وعرب الترمجات من العربية إىل الالتينية على الشاطئ 
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أما احملور … انيا وجنوب إيطاليا وصقلية الشمايل للبحـر األبيض املتوسط ، خاصة يف إسب
فقد كان يتمثل يف احلروب الصليبية اليت بدأت قبل اية القرن اخلامس ، ومل تنته إال : الثاين 

وكان يصاحب . قبيل انتهاء القرن السابع اهلجري عندما مت تصفية النفوذ الصلييب يف الشام 
غريب باحلضارة اإلسالمية وتفوقها يف ااالت النصر العسكري اإلسالمي ، نوع من االنبهار ال

   .�»… التنظيمية واملدنية والصناعية 
  

ويبدو من خالل هذه املعابر أن األوربيني تيقنوا من أن مسلكهم الوحيد إىل بناء حضارة 
خترجهم من ظلمات العصور الوسطى إىل نور احلضارة ااورة هلم ، هو التتلمذ على أيدي 

فاهتمـوا بدراسة العلوم بعدما تعلموا لغة العلم آنذاك ، . ضارة اإلسالمية صانعي هذه احل
وأعطوا اهتماما خاصا لعلم الطب الذي أرادوا اخلروج به من احلصار الذي ضربته عليه 
الكنيسة ، إىل الفضاء الرحـب الذي يسع رعاية صحة البشر من مجيع األمراض اليت تفتك 

ولقد قطع . خلرافية اليت تربط املرضى بالذنب املقترف م ، والقضاء على النظريات ا
األوربيون يف سبيل الوصول إىل حتقيق هذه الغايات أشواطا معتربة ، مكنتهم من االستفادة 
الفعلية والتتلمذ على غريهم ، وإن كانوا يف أنفسهم يقولون مىت يوضع احلد للتفوق العلمي 

  . واحلضاري الذي يتميز به غريهم 
  

قلة األطباء الذين كونوا النواة األساسية لتطور علم الصحة يف احلضارة الغربية ، ورغم 
ورغم عقم املنهجية اليت كانوا يتبعوا ، فإم متكنوا من نفض الغبار على أنفسهم ، والوقوف 

فكان الراغبون منهم يف التعليم يدرسون على ضوء الشموع ، ويتخبطون . موقف الند لغريهم 
فكان تعليمهم يف أوله يعتمد .  ، ألم مل يكونوا مالكني لتجارب ينطلقون منها خبط عشواء

على النظريات اجلافة اليت ملؤوا ا عقوهلم ، ومل ينجحوا يف مسارهم العلمي إال بعد أن 
احتكوا بالعرب املسلمني ، فاكتسبوا لغتهم ، واطلعوا على منهجهم العلمي املبين على 

  .املالحظة والتجربة 
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وإذا كان أطباء الغرب يف أول انبعاثهم احلضاري مل يستفيدوا مما توصلت إليه األمم 
الغابرة ، كما استفاد العرب حينما وجل أطباؤهم مدرسة جنديسابور ، واطلعوا على الكتب 

 أن يعوضوا عن ذلك بالقفز إىل – وجنحوا يف حماولتهم –اهلندية واإلغريقية ، فإم حاولوا 
فاعتمدوا على . االنطالق مباشرة من حيث انتهى أطباء احلضارة اإلسالمية األمام ، و

املوسوعات الطبية الضخمة اليت ألفها األطباء العرب يف مجيع الفنون ، ومل يلتفتوا إىل ما تركه 
  .أسالفهم إال بعد أن توطدت أقدامهم يف حقل هذا العلم 

  
 باملسلمني ، وحاولوا أن يقلدوهم لقد تأثر األوربيون الذين شرعوا يف بعث حضارم

إال أن تقليدهم ذاك مل يكن ليصطبغ بالصبغة العلمية . باتباع طرقهم ومنابعهم السابقة الذكر 
ويتجلى ذلك .  الدفينة نياليت ال تشينه ، فكثري ما برزت فيه ظواهر كشفت حقيقة األوربي

  :بوضوح يف جماالت التقليد اآلتية 
  
حية من املهام اخلاصة ، فلم تكن الدولة لتهتم ذا اجلانب لقد كانت الرعاية الص-

احليوي من حياة الرعايا ، ألا إذا فعلت تصطدم بتوجيهات الكنيسة املخالفة هلذا االجتاه كما 
  .سبق وأن وضحت

  
ولكن ومبجرد أن رجع الفرسان من احلروب الصليبية ، شرعوا يف تقليد العرب يف 

وبعد جهد جهيد متكنوا من حتسني أوضاعهم . صوها للمرضى إنشاء املستشفيات اليت خص
  .والقيام باملعاجلة الطبية على الوجه األكمل 

  
يقول الباحثون يف هذا الشأن أن من أفضـل املستشفيات اليت أنشأت يف البالد 

   . �يف باريس ، أي مأوى الرب" أوتيل ديو"الغربيـة باسـم احلضارة هي مستشفيات 
  

ملستشفيات مل تكن لترقى لدرجة مثيالا يف احلضارة اإلسالمية ، ألا غري أن هذه ا
كانت عبارة عن جتمعات أو مالهي يتزاحم فيها املرضى ، ويوضع بعضهم على بعض دون 

فاألطفال يوضعون مع الشيوخ ، . متييز ال لنوع املرض ، وال جلنس املريض ، وال لسنه 
 املعدية متالصقني مع غريهم من ذوي العاهات والنساء قرب الرجال ، وأصحاب األمراض
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وال طعام يقدم للمرضى ، وحىت إذا تربع به أحد احملسنني ، فإن كميته ال تناسب . األخرى 
  .عدد املرضى ، ونوعه ال يصلح حلاالت املرضى 

  
وكانت الروائح الكريهة تنبعث من كل جهة ، بسبب هذا االزدحام ، وبسبب بقاء 

ولنا أن نتصور املناخ الذي كان األطباء يعاجلون  . �من يوم دون أن تقربجثث املرضى أكثر 
  .فيه هؤالء املرضى 

  
 يف بداية –ن كذلك وويف جمال اختبار األطباء قبل تعيينهم يف وظائفهم ، حاول األوربي

غري أم واجهوا صعوبات مجة وعقبات .  أن يقلدوا العرب يف طريقتهم الراقية –حضارم 
فبفضل الرجال . ، بسبب املواقف السلبية للكنيسة اليت سحب من حتتها البساط متعددة 

الذين أخذوا على أنفسهم إناطة أمر اإلشراف على الصحة العمومية يف أوربا إىل مجاعة متفتحة 
متحررة من املعتقدات الفاسدة ، شرع هؤالء يف اختيار األطباء الذين تسند هلم مهمة اإلشراف 

 املستشرقةتقول . لصحية مبفهومها العمومي الذي يستفيد منه مجاهري الشعب على الرعاية ا
 وكانت صقلية مسرحا ألول مقابلة حامسة يف هذا املعىن ، بني ما حققه العرب يف «: هونكة 

فبعد مائتني ومخسني سنة من السيطرة العربية على تلك اجلزيرة ، . هذا امليدان وبني الغرب 
ولة بالصحة العامة حقا مكتسبا لدى مجاهري الشعب ، وملا جاء أصبح أمر اعتناء الد

النورمانديون وعلى رأسهم ملكهم زوجر الثاين ، صادق على هذا احلق وأصدر قانونا يف عام 
 م يقضي بامتحان األطباء قبل إعطائهم الترخيص ، متاما كما فعل من قبله بزمن طويل 1140

    .�»اخلليفة املقتدر باهللا يف بغداد 
  

. ويف جمال الترمجة واالبتكار يالحظ فرق كبري بني أطباء الغرب واألطباء املسلمني 
فكانوا يدرسون . فاملسلمون وضعوا لالبتكار العلمي منهجا وضوابط ، وساروا مبقتضاها 

مؤلفات من سبقهم وميحصوا مث ينتقدوا انتقادا علميا ، بإعطاء البديل احلقيقي للنظرية ، 
 بنظرية جالينوس يف تركيب الفك األسفل املؤلف من قطعة واحدة وليس من ست كما فعلوا
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 القائلة بأن الطفل خيرج من رحم أمه بواسطة إبقراطوكانتقادهم لنظرية . كما كان يعتقد 
  .احلركة اليت حتدثها 

  
بينما أطباء الغرب كانوا على النقيض من ذلك حينما درسوا مؤلفات املسلمني ، خاصة 

  . �حلة االحنطاط ، كانوا يستولون على نظريام وينسبوا ألنفسهمبعد مر
  

مث استغل الغرب املؤلفات العربية فعمدوا إىل ترمجتها إىل الالتينية ، مث وضعوها يف 
ومن ضمن هذه املؤلفات كتاب . مؤسسات التعليم عندهم كمصادر يرجع إليها طلبة العلم 

اوي للرازي وظل االعتماد عليهما يف التدريس حىت كتاب احلوالقانون يف الطب البن سينا 
  . � 16القرن 

  
واحلقيقة أنه وبالرغم من االختالسات العلمية ، فإن عملهم ذلك ينبئ عن االعتراف 

. الضمين من أوربا للمسلمني بأم كانوا أساتذا يف مجيع الفنون ، والسيما الطب طيلة قرون 
 املؤلفات العربية يف اجلامعات األوربية هي أهم ما يعتمد  وقد كانت«: تقول الدكتور عائدة 

   .� »عليه األساتذة يف تلقني طالم 
  

هذه مجلـة من التطبيقات اليت بينت لنا ما قامت به أوربا آنذاك ، مقلدة العرب 
املسلمني ، حماولة النهوض حبضارا والوصول ا إىل املستوى الذي ترعى به صحة اإلنسان ، 

  . به إىل أعلى املستويات ، فكان هلا األمر يف النهاية وترقى
  

هل حققت رفاهية احلضارة الغربية سعادة : ل مطروحا ظغري أن السؤال الذي ي
  اإلنسان الذي وجدت من أجله بأن وفرت له كل مطالبه أم ال ؟ 

  
ومعرفة اجلواب على هذا السؤال ضرورية ملاهلا من آثار بالغة على مستوى الرعاية 

ويتمثل اجلواب يف الواقع يف احلضارة الغربية وهي يف أوج ازدهارها ، وجمدها . الصحية 
املتصف بالرقي املادي والعلمي اخلاليني من اجلانب الروحي ، هذا اجلانب الذي أفرغ من 
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حمتوى هذه احلضارة نتيجة الصراع الذي كان دائرا بني الكنيسة والعلم بصفة عامة ، وهو ما 
ن الذي ينظرون إليه من خالل مواقف ـز على الديـهذه احلضارة إىل القفدفع برواد 

فارتقوا باإلنسانية رقيا أعرج إلغفاله اجلوانب . ور األمم ـالكنيسة ، ويعتربونه من معيقات تط
ل الرعاية الصحية يف هذه احلضارة مفرغة من حمتواها النفسي ، ـوهذا ما جع. الروحية 

ة من متام وكمال فإا تظل دون املستوى ـت النصوص املنظمـغوبالتايل فإا ومهما بل
د مبعزل عن الروح ال جيسد الرعاية الصحية اليت عرفها اإلنسان ـاملطلوب ، ألن عالج اجلس
  .يف ظل احلضارة اإلسالمية 

  
وهكذا وقفت احلضارة الغربية ومن حيث ال تدري أمام حتقيق السعادة لشعوا النبنائها 

ويف . ادي بعيد عن اجلانب الروحي ، الذي له تأثري بليغ يف جمال معاجلة األبدان على أساس م
وإمنا يكفينا أن نشري … « : معرض حديثه عن سلبيات هذه احلضارة يقول الدكتور السباعي 

إىل سبب إفالس احلضارة الغربية يف إسعاد الناس وبث الطمأنينة يف نفوسهم ، فهي حني 
ا عن الدين الذي حارا ظنت أا تستطيع السري وحدها دون أن تفيء اضطرت إىل السري بعيد

ونلمح . إىل ظل دين آخر ، ميدها دائما بنسمات الروح املشرقة ، وبسمات الضمري احلي 
 على –يف كثري من احلكومات الغربية –اليوم رغبة صادقة من الكنيسة يف التعاون مع الدولة 

   . � »ا ختفيف ويالت احلضارة على أبنائه
  

فكأا . وعلى هذا املنوال انطلقت احلضارة الغربية ، وهكذا وصلت إىل ما هي عليه 
وكأن التاريخ حكم بأن هاتني احلضارتني مل تتمكنا يف . قامت على أنقاض احلضارة اإلسالمية 

فعندما ازدهرت احلضارة اإلسالمية كان روادها . املاضي من أن تتعايشا على نفس املستوى 
اتذة لبناة احلضارة الغربيـة ، وعندما ازدهرت هذه األخرية أصبح املسلمون تالمذة أس

  ويالحظ أن مسار «: ولعل هذا ما قصده الدكتور عبد الكرمي بكار بقوله . لروادها 
املسلمني ومسار الغربيني يشكالن خطني متداخلني على التبادل ، فحني يكون املسلمون يف 

. وإذا كان الغربيون يف القمة كان املسلمون يف القاعدة .  يف القاع القمة ، يكون الغربيون

                                     
   . 09 من روائع حضارتنا ، ص - �
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عندما يكون املسلمون يف طور األستاذية يكون الغربيون يف طور التلمذة ، وعندما يكون 
   .�»الغربيون يف طور األستاذية يكون املسلمون يف طور التلمذة 

  
مية ومهما ما أصاا من ويبقى يف اية هذا الفصل أن أقول أن احلضارة اإلسال

االنتكاس يف معاملها املادية ، فإا تركت دالئل وعالمات تصون اإلطار العام الذي وضعته 
لرعاية صحة اإلنسان فيها ، ألا ربطت ذلك بالبعدين الديين واألخالقي اللذين يعدان كفيلني 

  .راسة وهو ما سيتجلى من خالل حمتويات هذه الد. لضمان جناح هذه الرعاية 
  

وعلى النقيض من ذلك ، فإن احلضارة الغربية وبعدما بلغت من الرقي املادي ما بلغت 
ارتأت أن صيانة الرعاية الصحية إمنا تتم بإصدار منظومة كبرية من النصوص التنظيمية ، تردع 
حسا ومعىن من حاول االمتناع عن االندماج الطوعي ضمن بوتقة الرعاية الصحية لإلنسان ، 

  . جعلتها حقا وواجبا اليت
  

فهل القانون الوضعي الذي سنته هذه احلضارة يف جمال الرعاية الصحية ، والذي هو 
 قوانينها – مبا فيها الدول اإلسالمية –مبثابة األصل الذي استنسخت منه معظم دول العامل 

غض الصحية ، هل متكن هذا القانون بنصوصه املختلفة من احملافظة على صحة اإلنسان وب
  النظر عن صفته ولونه ودينه ؟

  
واجلواب يتبلور بوضوح ملن أراد إجراء مقارنة بني ما تضمنته نصوص الفقه اإلسالمي 
ومعامالته ، وبني ما احتوت عليه نصوص القانون اجلزائري يف اال الصحي ، باعتباره منوذجا 

  . للقانون الوضعي يف هذا السياق 
   

  
  
  
  

                                     
   . 14 عصرنا والعيش في زمانه الصعب ، ص - �
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  الفصل الثاين




  عاية الصحية لإلنسان مقصد الر
  من مقاصد الشريعة اإلسالمية
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   الرعايـة الصحيـة لإلنـسان مقصـد : الفصل الثاين

  مـن مقاصـد الشريعـة اإلسـالميـة                 
      

قبل التطرق إىل الدالئل الفقهية اليت تربز مدى اهتمام الشريعة اإلسالمية بالرعاية 
الصحية لإلنسان ، باعتبار أن هذه الدالئل مستنبطة من األحكام الفقهية ؛ واألحكام الفقهية 

رأيت من الضروري مبكان أن أشري إىل ما يربزها جمملة قبل . كثرية بشكل يصعب حصرها 
لك خصصت هذا الفصل لتحليل اجلوانب املقاصدية ، اليت يستدل من خالهلا ولذ. تفصيلها 

  . على وجوب االهتمام بالصحة العامة للفرد ، باعتبارها مقصد من مقاصد الشريعة 
  

وعليه فإنين سأتناول هذا املوضوع من زاويتني تكمل كل منهما األخرى ، تتعلق األوىل 
نية فمحورها الكشف عن أهم القواعد اخلاصة بالرعاية وأما الثا. بتأصيل هذه املقاصد أوال 

الصحية ، وهذا بغية الوصول إىل تغطية الفراغ الذي قد يظهر من خالل سرد األحكام الفرعية 
  .اليت وضعها العلماء لدوام الرعاية الصحية 

  
أخصص األول لتأصيل الرعاية الصحية ، : وهذا التناول يكون من خالل مبحثني اثنني 

  . الثاين فأجعله يتضمن قواعد الرعاية الصحية وأما
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   تأصيل مقصد الرعاية الصحية لإلنسان : املبحث األول

    
إن تأصيل مقصد الرعاية الصحية يقتضي الوقوف أوال على مقاصد الشريعة كلها ، 

ر النصوص الشرعية اليت تؤهل مث إظها. وإظهار عالقتها ذا اجلانب من متعلقات اإلنسان 
هذه الرعاية لتندرج ضمن املقاصد ، باعتبارها وسيلة من وسائل احملافظة على حياة اإلنسان من 

  .وعليه فإن الدراسة يف هذا املبحث تأخذ منحيني . جوانب متعددة 
  

املنحى األول ويتضمنه املطلب األول ، وخيتص بتحديد املقاصد العامة للشريعة من 
. ملفهوم ، ومن حيث تقسيماا ، ومدى ارتباط الرعاية الصحية بكل قسم من أقسامها حيث ا

وأما املنحى الثاين والذي يتضمنه املطلب الثاين ، فأبرز فيه من النصوص والدالالت ما يؤكد 
  . تأصيل الرعاية الصحية ، واندراجها ضمن مقاصد الشريعة اإلسالمية 

  
    لإلنسان والرعاية الصحيةمقاصد الشريعة : املطلب األول

إن احلديث عن العالقة الوطيدة اليت تربط الرعاية الصحية باملقاصد العامة للشريعة ، 
. تظهر جلية وبتلقائية من خالل حتليل آراء العلماء وأقواهلم حول مقاصد الشريعة العامة 

ن كل عامل عرفها لذلك أقول أن العلماء القدامى مل يضعوا تعريفا موحدا للمقاصد ، حيث أ
   .�باعتبار ما ينظر إليها من كوا حتقق غايات معينة وفق تقسيماته

  
وهذا ما حاول العلماء املعاصرون تفاديه ، حيث متكنوا من وضع تعريفات مميزة هلذه 

. وحىت وإن اختلفوا من حيث صياغة األلفاظ ، فإم يكادون يتفقون على املدلول . املقاصد 
  :ه املعاين ، أذكر فيما يلي تعريفات بعض العلماء املعاصرين وللوقوف على هذ

  
 مقاصد التشريع العامة هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع «:  يرى ابن عاشور أن ●

يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها ، حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من 
   .�»أحكام الشريعة 

                                     
أحمد / ؛ د33محمد سعيد اليوبي ، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ، ص / د- �

   . 23ني ، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ، ص الريسو
   .51 اإلمام محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص - �
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 إن املراد مبقاصد «: ل الفاسي عن ذلك املعىن ، فيعرفها بقوله  وال يبتعد األستاذ عال●
   .�»الشريعة هي الغاية منها ، واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها 

  
 وحاول الدكتور الريسوين أن جيمع غايات هذه التعريفات يف حد موجز هلذه املقاصد ●

  .�»جل حتقيقها  هي الغايات اليت وضعت الشريعة أل«: فقال 
  

 هي املعاين «:  وذهب الدكتور وهبة الزحيلي يف تعريفه هلذه املقاصد بقوله ●
واألهداف امللحوظة يف مجيع أحكامه أو معظمها ، أو هي الغاية من الشريعة واألسرار اليت 

   � »وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها 
  

ن إ «: ريفات تعريفا شامال فقال وحاول الدكتور اليويب أن يستخلص من هذه التع
املقاصد هي املعاين واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما وخصوصا من أجل 

   .� »حتقيق مصاحل العباد 
  

 هي املعاين امللحوظة يف األحكام الشرعية «: وعرفها الدكتور نور الدين اخلادمي بقوله 
ملعاين حكما جزئية أم مصاحل كلية أم مسات إمجالية ، وهي واملترتبة عليها ، سواء أكانت تلك ا

ولعل هذا . �»تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية هللا ومصلحة اإلنسان يف الدارين 
فبالرغم من  . �التعريف هو األكثر توفيقا ملقصد الشريعة كما يقول الدكتور يوسف البدوي

 أنه تضمن ما حتققه املقاصد خاصة يف جمال اشتماله على معان متكررة واستطراد طويل ، إال
  .عبودية اهللا ومصلحة اإلنسان 

  

                                     
   .03 األستاذ عالل الفاسي ، مقاصد الشريعة ومكارمها ، ص - �
   . 07 نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ، ص - �
   . 2/1017المي ، وهبة الزحيلي ، أصول الفقه اإلس/ د- �
   . 37 مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ، ص - �
�   .53 ، 1/52 نور الدين بن المختار الخادمي ، االجتهاد المقاصدي ، - 
   .50يوسف البدوي ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، ص / د- �
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وهكذا يتبني من هذه التعريفات والتعريف األخري على اخلصوص ، أن هذه املقاصد مل 
فارتباط هذه . تغفل يف ثناياها الرعاية الصحية ، اليت تعد مصلحة حيتاجها اإلنسان طوال عمره 

  .يات الصحية للمقاصد املعاين مضطرد مع الغا
  

املقاصد العامة ، املقاصد اخلاصة ، : ويقسم العلماء هذه املقاصد إىل ثالثة أقسام هي 
  .وبتحليل هذه األقسام تظهر عالقة املقاصد باال الصحي  . �واملقاصد اجلزئية

  
     : املقاصد العامة-1

واكتسبت هذه . ددة وهي اليت تعمل الشريعة على حتقيقها ، وترعاها من جوانب متع
وهذا النوع من املقاصد هو املعتمد . العمومية من كوا تشمل مجيع أبواب الشريعة أو أكثرها 

عند الباحثني يف هذا اال ، باعتباره يتضمن جل املقاصد اليت روعيت يف كثري من أبواب 
  .الشريعة 
  
   : املقاصد اخلاصة-2

    
ريعة إىل حتقيقها يف جمال معني ، أو يف جماالت ويقصد ا تلك املقاصد اليت تسعى الش

وجيوز أن يندرج حتتها مقصد الشارع يف رعاية الصحة . متجانسة من أبـواب التشريع 
ولقد بني الشيخ ابن عاشور يف هذا النوع من املقاصد ، مقاصد الشارع يف أحكام . لإلنسان 

   . �)العمل والعمال(قدة على األبدان العائلة ، ويف التصرفات املالية ، ويف املعامالت املنع
  

   : املقاصد اجلزئية-3
  

وهي تشمل مقصد الشارع من األحكام الشرعية ، كالوجوب واحلرمة والكراهة 
فهي األسرار اليت أرادها الشارع من كل حكم من . والندب أو اإلباحة أو الشرط أو السبب 

   .�أحكام الشريعة
  

                                     
   . 07 نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ، ص - �
   . 184قاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  م- �
   . 07 نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ، ص - �
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ـم من هـذه األقسام من أن يكـون متضمنا وهكـذا يتجلـى أنـه ال خيلـو قس
مصلحـة من مصاحل العباد ، وتأيت الصحـة واحملافظـة عليـها ضمن السياق العام 

  .املستهـدف التنفيـذ 
  

وإذا كانـت الشريعـة اإلسالميـة إمنا جاءت لتحقيـق مصاحل العباد إن عاجال أو 
ومن . م أو درء املفاسـد عنهـم آجـال ، فثمـرة ذلك ال تكون إال جبلـب املنافـع لـه

مثـة كان مقصدها من التشريـع هو حفـظ النظام ، وضبـط التصرفات على كيفية متنع 
أو بعبارة مقاصدية فغايتها العمل على حتصيل املنافع . من الوقوع يف ما يفسد هذا النظام 
   .�واملصاحل ، واجتناب املفاسد واألضرار

  
املصلحية ، انقسمت مقاصد الشريعة إىل ثالثة أقسام وانطالقا من هذه االعتبارات 

يتضمن القسم األول املقاصد الضرورية ، والقسم الثاين املقاصد احلاجية ، والقسم : أساسية 
وحىت نتمكن من الوقوف . وتلحق بذلك كله مقاصد تكميلية . الثالث املقاصد التحسينية 

  .ن تلك األقسام ومعانيها على الغايات الصحية من ذلك ، أحاول حتليل مضمو
  

   املقاصد الضرورية  : أوال
  

واملقصود بالضروريات املصاحل اليت من خالهلا حيفظ كل مقصد من املقاصد اخلمسة 
   .�وهي حفظ الدين ، وحفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ املال ، وحفظ النسب: الكلية 

  
 ال بد منها يف قيام مصاحل الدين  إا ما«: ويوضح اإلمام الشاطيب هذه املصاحل بقوله 

والنفس ، حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة ، بل على فساد وارج وفوت 
   . �»ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبني . حياة 

  

                                     
   . 2/1020 أصول الفقه اإلسالمي ، - �
   . 1/287 اإلمام أبو حامد الغزالي ، المستصفى من علم األصول ، - �
   .2/04 اإلمام أبو إسحاق الشاطبي ، الموافقات في أصول األحكام ، - �
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 والشريعة بصفة عامة جاءت لتحافظ على هذه الكليات اليت وقع عليها االتفاق ، وإن
فمنهم من جعلها . كان بعض العلماء قد ذهبوا إىل القول بأن هذه الضروريات أكثر من مخس 

   .�ستا ، ومنهم من نادى بإضافة ضروريات أخرى ترقى يف نظره إىل مصاف هذه املتفق عليها
  

وعليه أرى أن الرعاية الصحية ال يستبعد إدراجها ضمن هذه الكليات ، إما بإضافتها 
 أو بالنظر إليها على أا مندرجة فعال ضمن أكثر من واحدة من الكليات املتفق إضافة جديدة ،

  .وهذا ما يتضح من خالل شرح معاين هذه الكليات . عليها 
  
   :حفظ الدين -1
  

. إن اإلنسان مفطور على التدين ، وخمالفته هلذه اجلبلية يعد شذوذا وخمالفة للفطرة 
والدين احلق هو . و الدين احلق وليس أي دين ومعلوم أن الديـن الواجـب احلفـظ ه

 :   الدين اإلسالمي لقوله     � ولكونه ختم على ، 
وبالتايل فكل األديان املخالفة له تعترب باطلة وغري مقصودة . ما كان قبله من دين وهيمن عليه 

 :  رد صرحيا يف قوله باحلفظ ، خصوصا وأن التنبيه على ذلك و   

         �.  
  

  :  وال يتمارى اثنان يف أن حفظ هذا الدين احلق مكفول بقوله 

        �.   
  

  هلذا الدين ال يعين أن اإلنسان غري مطالب حبفظه ، خصوصا وأن اهللا وحفظ اخلالق 
ومن هذه الوسائل . يسر له أمر ذلك ، فشرع له من الوسائل ما ميكن أن تساعده على ذلك 

                                     
  . وما بعدها 91ل الدين عطية ، نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، ص جما/ د- �
   .19/ آل عمران- �
   .85/ آل عمران- �
   . 09/ الحجر- �
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العمل ذا الدين من خالل املمارسات الفعلية للعبادة ، واالنقياد ألمره واالنتهاء بنهيه ، 
  . لدعوة املتواصلة إليه ، واجلهاد من أجله ، واحلكم به وا

  
جانـب الوجـود ، ويتم ذلك بإقامة أركانه : وحفظ الديـن يكـون من جانبني 

وجانب العدم ، ويتم ذلك باحملافظة عليه بدرء ما حيتمل أن يكون سببا يف . وإرساء قواعده 
   . �انعدامه أو حتريفه

  
 حفظ الدين «: الوسائل املساعدة على حفظ الدين فقال ولقد أمجل اإلمام الشاطيب 

. اإلسالم واإلميان واإلحسان فأصلها يف الكتاب وبياا يف السنة : حاصله يف ثالثة معان وهي 
وهي الدعاء إليه بالترغيـب والترهيب ، وجهاد من عانده أو رام : ومكمله ثالثة أشياء 

   .�» وتاليف النقصان الطارئ يف أصله. إفساده 
  

ومن مثة فإن العمل بالدين كما . ومثرة حفظ الدين إمنا تتحقق مبمارسته اعتقادا وعمال 
 أمر متحتم ال بد منه ، فمنه ما هو واجب على كل مكلف وهو «: يقول الدكتور اليويب 

وباحملافظة على هذه . الواجب العيين ، ومنه ما هو واجب على اجلميع وهو الفرض الكفائي 
  .�» حيفظ الدين ، ألن هذه الواجبات هي دعائمه وأركانه الواجبات
  

ل بالدين ممارسة عملية ميدانية ، فإن ذلك يعين االستغناء عن ـوإذا مل ميارس العم
وإمهال ذلك يؤدي ال حمالة إىل طغيان . ل احملافظة عليه ـل من سبـاحلكم به ، الذي هو سبي

فذلك من مقتضيات احملافظة على . ه ـ حماربتزمـه ، وهذا سلوك يستلـاألساليب اليت تعدم
  .الدين من جانب العدم  

  
فهو أصل . وال شك أن حفظ الدين تربطه عالقة وطيدة باملقاصد الشرعية األخرى 

املقاصد كلها ، ألن اإلميان به مينع اإلنسان من أن يفكر يف االعتداء على املقاصد األخرى ، 
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كس حقيقة التدين تأمر كلها حبفظ املقاصد ، املتمثلة خصوصا وأن النصوص الشرعية اليت تع
  .يف جلب املصاحل ودرء املفاسد 

  
وإذا كانت هـذه هي نتيجـة عالقة حفظ الدين بالكليات األخرى ، فإن واقع ذلك 
جيعل املتمعن فيه يستنتج أن حفظ هذا الدين ال يتأتى إال إذا كان اإلنسان املأمور بذلك يف 

ألنه لو مل يكن كذلك ملا متكن من القيام جبميع األعمال اليت حتفظ الدين . حالة صحية جيدة 
وهذا ما يقودنا إىل إبراز مكانة وعالقة حفظ النفس مع . من حيث الوجود ، ومن حيث العدم 

هذه الضرورة األوىل ، والقـول بأن الرعايـة الصحية لإلنسان ، واليت ال شك أا تشمل 
ذلك ، وهلا عالقة وطيدة حبفظ الدين وهو أول ضرورة من نفسه ابتـداء هي مقصـد ك

  . حيث الترتيب 
  
    :حفظ النفس -2
  

لقد اهتمت الشريعة اإلسالمية بالنفس البشرية أميا اهتمام ، فأولتها العناية املطلقة ، 
ولذلك شرعت هلا من األحكام ما يدر عليها من . وجعلت احملافظة عليها من مقاصدها الكلية 

 ، ويدفع عنها املفاسد ، باعتبار أن االعتداء على النفس خيرجها من دائرة احلفظ عليها املصاحل
  .إىل دائرة اهلالك 

  
وهالك النفس ليـس أمرا هينا ، فهو هالك لذلك اإلنسان الذي خلق من أجل عبادة 

 الوجه  التقصري يف أداء العبودية على–ال حمالة -اهللا ، بل وحىت االعتداء على النفس يعين  
وهو ما يقود بالتبعية إىل ضياع الدين الذي يعترب املقصد األساسي ، وما تتم به . املطلوب 

   .�احملافظة على املقصد األساسي فهو أساسي أيضا
  

وكما وضعت الشريعة الوسائل الكفيلة حبفظ الدين ، وضعت كذلك وسائل كفيلة 
  . من األشكال منها حترمي االعتداء عليها بأي شكل و. حبفظ النفس 
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   :�ولقد عدد اإلمام الشاطيب بعض هذه الوسائل أذكر منها
  
حبيث وردت يف ذلك نصوص شرعية كثرية يف الكتاب والسنة ،  : جترمي االعتداء ●

  .كلها حترم وجترم االعتداء على النفس وتتوعد القاتل واملعتدي بأشد العقاب 
  
كا حسيا أو معنويا ، فحرمت محل السالح  إىل هالك النفس هالسد الذرائع املؤدية ●

  .بقصد االعتداء وإشهاره يف وجه املسلمني ، وحرمت سبام 
  
 وهو عقوبة دنيوية حاضرة ، شرع لزجر من تسول له نفسه االعتداء على القصاص ●

  : يقول احلق . والقصاص يتضمن حياة للنفس مبنعه االعتداء عليها  . �غريه

         � .  وحتقق هذه احلياة إمنا يتم بعلم
فينجو من كان يريد قتله وحييا هو أيضا . القاتل بأنه سيقتل إن قتل ، فيحجم حينئذ عن القتل 

ك قد فيكون تشريع القصاص بذل. ألنه سلم من القصاص بسبب إحجامه وكفه عن اجلرمية 
   .�حقق احلياة هلما معا

  
ذلك أن الشريعة وحىت يف حق من جيب عليه  : التشديد يف إقامة البينة يف قتل النفس ●

القتل جلرمية ارتكبها ، فإا شددت يف إقامة البينة حىت ال تتخذ األنفس سبيال لالنتقام أو 
ضح ابن القيم هذه ويو. وهذا حرصا من الشريعة على حفظ هذه النفس . تصفية احلسابات 
 وكان من متام حكمته ورمحته أنه مل يأخذ اجلناة بغري حجة ، كما مل يعذم «: الضرورة فيقول 

يف اآلخرة إال بعد إقامة احلجة عليهم ، وجعل احلجة اليت يأخذهم ا إما منهم وهي اإلقرار أو 
اشترط فيها العدالة و. وإما أن تكون احلجة من خارج عنهم وهي البينة … ما يقوم مقامه 
�»وعدم التهمة .   
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ومن هذا الضمان يتجلى اهتمام الشريعـة حبفظ هذه النفس  : ضمان النفس ●
فإما أن . ورعايتها ، ذلك أن الدم يف اإلسالم ال يذهب هدرا ، وال اجلرمية تسجل على جمهول 

 ، أو أن يعطي يقتص من القاتل إذا توفرت شروط القصاص ، ومل يعف عنه من طرف ويل الدم
. الدية حىت ال يتصور اجلاين أن ويل الدم سيتنازل عنها بسهولة ، كما يتنازل عن القصاص 

   .�ويف ذلك رعاية هلذه النفس وحفظ هلا أميا حفظ
  
 على تأخري إقامة -احملافظة على النفس-تعمل الشريعة ومقصدها  : تأخري تنفيذ القتل ●

فال حد وال . صا ، إذا خيف من إقامته اإلضرار به احلد على من وجب عليه قتال أو قصا
ويف . قصاص على املرأة حىت تضع محلها وترضع صبيها ، ويتمكن من تناول طعامه بنفسه 

   .�ذلك حمافظة على روح اجلنني يف بطن أمه ، وعليه وهو ضعيف غري مستقل بأكله
  

لبشرية ، حىت وإن كانت ويف هذه املعاملة برهان كبري على مدى رعاية الشريعة للنفس ا
  .وال شك أن هذا احلفظ يتضمن بشموله الرعاية الصحية املقصودة . تستوجب القتل 

  
ومن الوسائل الواضحة الناطقة ملقصد الشريعة يف حفظها للنفس  : إباحة احملظورات ●

كإباحة البشرية ، إباحتها احملظورات يف حالة الضرورة امللحة ، بغية إنقاذ النفس من اهلالك ؛ 
وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا يف مفهوم الضرورة املقصودة ، ويف املقدار . أكل امليتة للمضطر 

والوقت الذي يتناول فيه املضطر امليتة ، فإن كثريا منهم كاملالكية ذهبوا إىل أن الضرورة هي 
معها على وال يشترط أن يصري إىل حال يشرف . اخلوف على النفس من اهلالك ، علما أو ظنا 

   .�املوت ، فإن األكل عند ذلك ال يفيد
  

إن املدقق يف حمتوى وغايات هذه املقاصد يتوصل إىل أن احملافظة على النفس ، وإن 
وضعت يف ثاين مرتبة بعد الدين فهي يف نظر الشريعة ضرورة أساسية تستحق كل االهتمام 
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حملافظة عليها ميكن احملافظة على وألن با. الذي تضمنته النصوص الدالة على احملافظة عليها 
واحملافظة على النفس تعين رعايتها من مجيع اجلوانب ، ومنها . الدين والعقل واملال والنسل 

  . فهي إذا مقصد من مقاصد الشريعة . الرعاية الصحية 
  
   :حفظ العقل  -3
  

افظة على لقد كرم اهللا اإلنسان بالعقل وبه ميزه عن باقي احليوانات ، وال شك أن احمل
ألن املخلوق بدون عقل ال ميكنه إدراك أمهية . هذه اجلوهرة تعين احملافظة على كيان حاملها 

ولذلك وردت النصوص القرآنية واحلديثية املمجدة هلذا العقل . وجوده ، وال يناط به تكليف 
العظيمة ، بشكل ملفت لالنتباه ، ألن اإلنسان ال يتمكن من التفكري والتدبر يف آيات اخلالق 

وبغية احملافظة على هذه الضرورة ، حرمت . وفهم مقاصدها وجلب املنافع ودرء املفاسد إال به 
الشريعة اإلسالمية كل ما من شأنه أن يفسد العقل أو خيبله ، وسواء أكانت هذه املفسدات 
حسية كشرب اخلمر وتعاطي املخدرات ، أو معنوية وهي كما أحسن التعبري عنها الدكتور 

ما يطرأ على العقول من تصورات فاسدة يف الدين أو االجتماع أو السياسة أو « : اليويب 
غريها من أنشطة احلياة ، فهذه مفسدة للعقول من حيث كون اإلنسان قد عطل عقله عن 
التفكري السليم الذي يوافق الشرع ، فعقله من هذه احليثية كأنه فاسد ال يفكر ، بل كأنه 

  . �»معدوم باملرة 
  

بل قد ذهب بعض العلماء إىل حترمي كل النشاطات العقلية ، اليت متنع من إبقاء العقل 
على سالمته وصحة تقديره كتعلقه حبب النساء والصبيان ، وحب الرياسة واملال ، واللعب 
بالنرد والشطرنج وما شاهما ، باعتبارها نشاطات مآهلا ضياع العقل وإخراجه عن طريق 

   . �اهلدى والتدبر
  

ده أو ـة كل ما يفسـت الشريعـل ، وكما حرمـة على العقـويف إطار احملافظ
وإذ شجعت من . ه وتنميته بالعلم ـل سالمتـت كل ما يكفـه ، فإا أباحـف قوتـيضع
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فاستحق هذا . يتعاطى هذا املسلك فإا سنت العقوبات الزاجرة لكل من يتناول شيئا يضره 
   .�فـمناطا للتكليون فعال ـالعقل بذلك أن يك

  
ومن خالل هذه العناية املركزة اليت أولتها الشريعة اإلسالمية للعقل ، يدرك مدى 

ألن هذه الرعاية وسيلة . العالقة اليت تربط الرعاية الصحية لإلنسان مع مقاصد الشريعة العامة 
ة على أن زياد. من وسائل حفظ العقل من بعض املؤثرات احلسية ، اليت قد تلتهمه فتضعفه 

حفظ النفس من شأنه أن يؤثر إجيابا وبالتعدي على رعاية العقل وحفظه ، فينتج عن ذلك 
  .تناسب مضطرد بني الرعاية الصحية لإلنسان ومقصد الشريعة من حفظ هذه الضرورات 

  
   :حفظ النسل -4
  

 ، مل يتفق العلماء على وضع لفظ معني لتسمية هذا املقصد ، فمنهم من عرب عنه بالنسل
غري أن . ومنهم من أطلق عليه اسم النسب ، ومنهم من اعتربه حفظا للفرج أو البضع 

اختالف هذه األلفاظ أو اإلطالقات ، ال ينفي اتفاق العلماء يف أن هذا املقصد كلي يقتضي 
احملافظة ، ألن اختالفهم يف التسمية كان منطلقه ما حيققه كل لفظ من غايات تزيد يف ترقية 

  .د إىل مصاف الكليات هذا املقص
  

 مل «: ويف معرض توضيحه لسبب اختالف العلماء يف هذا األمر يقول الدكتور البدوي 
أقف على تصريح ألحد العلماء يف مثار اخلالف يف ذلك ، ولكن يظهر يل أن لترابط هذه 
األمور الثالثة من حيث الواقع من جهة ، ومن حيث اهتمام الشرع ا من جهة أخرى ، له 

فالبضع يف اللغة هو الفرج وهو حمل احلرث والنسل ، والنسل املطلوب . دور يف هذا اخلالف 
فلوجود هذه األمور . شرعا هو النسل الناشئ عن طريق شرعي مباح املعروف بنسب صحيح 

   . �»وتالزمها تساهل العلماء يف إطالق بعضها على بعض 
  

باستقراء األدلة ، ومبعرفة ما يترتب ويبقى بعد هذا أن حفظ هذا املقصد مطلوب شرعا 
  .عن إمهاله من مفاسد كثرية كاختالط األنساب ، وانتهاك األعراض ، وانتشار الفساد اخللقي 
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ولذلك عملت الشريعة على احملافظة على النسل مبفهومه العام من جهة الوجود ومن 
  .جهة العدم 

  
النكاح والترغيب فيه ، ورعاية أما من جهة الوجود فاحملافظة عليه تكون باحلث على 

الذرية واإلنفاق عليها وإكثارها بالتعدد ، وتزوج الودود الولود ، والسهر على دوام النكاح 
  .واستمراره 

  
وأما من جهة العدم فاحملافظة عليه تكون مبنع كل ما يعطله أو يقلله أو يعدمه بعد 

مل على منع احلمل كلية ، أو القيام ومن ذلك االعتراض على الزواج ابتداء ، أو الع. وجوده 
   .�بعمليات اإلجهاض واإلسقاط زيادة على الوأد وقتل النفس بغري حق

  
وما ينبغي التركيز على إبرازه هنا ، هو أن النسل ومهما كانت الغاية منه فإنه يظل دون 

  .عاقة املقصد إذا كانت صحته مهزوزة ، أو كان ضعيفا ، أو وقع عليه التعدي بالقتل أو اإل
  

وهو . ولتفادي هذه املعوقات اليت حتيل دون أن يبلغ املقصد مداه ، جتب رعايته صحيا 
  .ما يفيد أن هذه الرعاية مقصد بذاا ، ألن الوسيلة إىل حتقيق املقاصد املعتربة مقصد كذلك 

  
فحفظ النسل ومهما اختلفت أمساؤه عند العلماء يظل مقصدا ضروريا تتجلى من خالله 

  .ية املقاصدية للرعاية الصحية لإلنسان األمه
  
   : حفظ املال -5
  

كما قد يتبادر إىل –إن املال الذي يعد حفظه مقصدا من مقاصد الشريعة ال يعين 
  النقدين فحسب ، إمنا يشمل كل ما يتموله اإلنسان وحيتاجه حاجة ماسة يف تعامله –الذهن

   . �يات اليت ال تستقيم مصاحل الدنيا إال اولذلك اعترب من الضرور. مع األفراد واجلماعات 
  

فكل عاقل يلمس بداهة ويتصور الضرر احملقق الذي يعم األفراد واجلماعات إذا هم 
  .فقدوا هذا املال 
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وحفظ املال يتعدى هذا املقصد ، ألن عالقته وثيقة بباقي الكليات اليت دعت الشريعة 
نسان قد يكون سببا يف نشر ظاهرة الفقر يف اتمع ، ففقدان ما يتموله اإل. إىل احملافظة عليها 

  .وما ينتج عنها من حتطيم صرح األمة ، وفقداا ملقومات عزها وكرامتها 
  

والدفاع عن الدين واحملافظة عليه ، ال تتأتى إال إذا كان لألمة من املال ما يؤهلها لتجنيد 
  .أفرادها للقيام باجلهاد ، وإعداد العدة له 

  
ومن مثة فإن هذا املقصد يعد أيضا . ل يف حفظ النفس من إجيابيات ما ال حتصى وللما

ونظرا ألمهية هذا املقصد فقد .  إبرازها أحاولمن املقاصد املؤدية ملقصد الرعاية الصحية اليت 
  .وضعت له الشريعة وسائل حلفظه من حيث الوجود ومن حيث العدم 

  
على الكسب ، وتثمني العمل ، وتعاطي فمن وسائل حفظه من جهة الوجود ، احلث 

  .التجارة والزراعة ، وخمتلف الصنائع واحلرف اليت يتولد منها املال 
  

ومن وسائل حفظه من جهة العدم جترمي االعتداء عليه ، وحترمي إضاعته وتبذيره بغري 
 يف حالة وجه ، وإقامة احلد الرادع املتمثل يف عقوبة قطع اليد يف السرقة ، والتعزير املناسب

  . �عدم توفر شروط إقامة احلد
  

وبني الرعاية الصحية كمقصد ) املال(وتظهر العالقة املضطردة بني حفظ هذه الضرورة 
من مقاصد الشريعة ، من خالل ما أقـره الفقهاء من أنه وبالرغم من وجوب احملافظة على 

وهذا إذا مل يكن صاحب املال . املال ، فإنه يبذل جمانا للمضطر يف حالة إنقاذ حياته من اهلالك 
يف نفس املستوى من الضرر الذي حلق املضطر ، وإال يكون هو أحق مباله من غريه ، ألنه ببذله 
للمضطر إمنا يكون من أجل إحياء نفس معصومة فهي إما نفسه أو نفس غريه ، ويف مجيع 

   .� للهالكاآليلةاحلاالت يكون املال قد بذل من أجل إنقاذ النفس 
              

                                     
  .  وما بعدها 287 مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية ، ص - �
   .11/80 ابن قدامة ، المغني ، - �
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هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف حتليله للمقاصد إىل 
أن الضروريات مكملة بعضها لبعض ، مؤكدا على أن املال مكمل للبدن ، : خالصة مفادها 

 املال مادة البدن والبدن تابع القلب وقال «: فيقول رمحه اهللا . والبدن مكمل للعقل والدين 
 :  النيب 

      � فأعظم . والقلب هو حمل ذكر اهللا تعاىل وحقيقته الصالة
الفساد يف حترمي اخلمر وامليسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن ؛ أن يصد عما خلق له من 

والصالة حق احلق والتحاب . فيما يفسد من التعادي والتباغض ذكر اهللا والصالة ، ويدخل 
 ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على ! وأين هذا من أكل مال الباطل ؟. واملواالة حق اخللق 

. مصلحة املال ، ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن ، وإمنا حرمة املال ألنه مادة البدن 
 العبادات على ربع املعامالت ، وما تتم مصلحة القلب وهلذا قدم الفقهاء يف كتبهم ربع

مث ذكروا ربع املناكحات ألن ذلك مصلحة الشخص ، وهذا مصلحة النوع الذي . والبدن 
   .� »مث ملا ذكروا املصاحل ذكروا ما يدفع املفاسد يف ربع اجلنايات . يبقى بالنكاح 

  
أمهية البدن وما يتعلق به من وكأين بشيخ اإلسالم يريد أن يوضح ذا الرأي مدى 

. ترابط بني املصاحل الضرورية األخرى ، بالرغم من الترتيب الذي تواضع العلماء على إظهاره 
فلعمري أا لفكرة ناضجة يف توضيح أمهية الرعاية الصحية ، ومدى ارتباطها مبقاصد الشريعة 

ى أن النفس مقدمة على يف حفظ الضروريات بأكملها ، باعتبار أن االتفاق شبه حاصل عل
كما أن الدين ذاته إذا مل تراع اجلوانب . الضروريات األخرى غري الدين الذي تبذل يف سبيله 

    ! الصحية للنفس والبدن فإن حفظه يبقى يف خطر 
                  

                                     
 ؛ مسلم في المساقاة ، 20-1/19 أخرجه البخاري في اإليمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ، - �

   .1/698لشبهات ، باب في أخذ الحالل وترك ا
   . 32/231 مجموع الفتاوى ، - �
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   املقاصد احلاجية: ثانيا
  

جة أقل من إن املقصود باحلاجيات هي تلك املقاصد اليت يفتقر الناس إليها ، ولكن بدر
  . افتقارهم إىل الضروريات ، فهي تندرج ضمن مفهوم التوسعة ورفع احلرج 

  
إن عدم رعاية املقصد احلاجي يدخل على املكلفني املشقة والضيق ، وجيعلهم يشعرون 
باحلرج ، وإن كان ذلك ال يرقى إىل درجة الفساد الذي يتولد عن عدم رعاية املقاصد 

اجيات مصاحل يرغب الناس فيها لرفع الضيق واحلرج ، بالرغم وهكذا تبقى احل . �الضرورية
  .من أن انعدامها ال جيعل نظام احلياة خيتل كما هو الشأن بالنسبة للضروريات 

  
وحىت تيسر احلياة وتسهل وخيفف على الناس ، فقد أحيطت مجيع أنواع التشريع 

  .� اإلسالمي مببدأ رفع احلرج
  

 احملرم من «: ملي بني الضروريات واحلاجيات فيقول ويوضح شيخ اإلسالم الفرق الع
واحملرم من اللباس يباح للضرورة . الطعام ال يباح إال للضرورة اليت هي املسغبة واملخمصة 

هكذا جاءت السنة ، وال مجع بني ما فرق اهللا بينه والفرق بني الضرورات . وللحاجة أيضا 
   .�»واحلاجات معلوم يف كثري من الشرعيات 

  
وباستقراء لبعض نصوص الشريعة اليت سأذكرها يف املطلب املوايل ، أقول أن الشريعة 

فهي مبنية أساسا . اإلسالمية جاءت حبلى مبا يرفع احلرج والضيق ويدفع املشقة على الناس 
على التيسري ويشمل مقصدها ذلك كل العبادات والعادات واملعامالت ، بل حىت يف تطبيق 

  .حدود اجلنايات 
  

                                     
   .82 ؛ مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص 1/289 ؛ المستصفى ، 2/04 الموافقات ، - �
   .2/1022 أصول الفقه اإلسالمي ، - �
   . 21/567 مجموع الفتوى ، - �
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ففي العبادات سنت الترخيصات ليأخذ ا املكلف إذا حلقته مشقة غري معتادة ، أو شعر 
بضيق أحرجه يف القيام بالعبادة كرخصة الفطر يف ار رمضان للمريض واملسافر ، وقصر 

  . �الصالة للمسافر
  

ويف العادات جتد الشارع احلكيم قد أباح للمكلف ما يرفع عنه احلرج من أنواع 
فهي حاجيات ما مل تأخذ مكان .  ، اليت تشمل املأكل واملشرب واملسكن وغريها الطيبات

   .�الضروريات ، فتكون أوىل من احلاجيات
  

فإن احلرير  … «: وميثل شيخ اإلسالم هلذا املقصد احلاجي باحلرير والذهب فيقول 
بيح للصنف والذهب ليسا حمرمني على اإلطالق ، فإما قد أبيحا ألحد صنفي املكلفني وأ

. اآلخر بعضهما وأبيح التجارة فيها وإهداؤمها للمشركني ، فعلم أما أبيحا ملطلق احلاجة 
   .�»واحلاجة إىل التداوي أقوى من احلاجة إىل تزين النساء 

  
فمن خالل هذا الكالم املتضمن اإلشارة إىل الرعاية الصحية ، يفهم أن حتققها إمنا يتم 

داوي باحلرير من احلكة كما كان الشأن بالنسبة لعبد الرمحان بن من خالل إباحة الشرع الت
   .� يف لبس احلرير حلكة كانت ما حيث رخص هلما الرسول عوف والزبري بن العوام 

  
ويف جمال املعامالت حيث حيتاج الناس إىل التعامل مع غريهم ، يالحظ أن الشارع سن 

 يف حالة اشتماهلا على بعض الغرر واجلهالة ، فإنه هلم يف ذلك ما حيقق املصاحل املقصودة ، حىت
معفو عنه يف نظري ما يتولد عن ذلك من مصاحل ومنافع ، تعود فائدا على املتعاملني ، فال تعترب 

ويظـهـر ذلك جليا يف عقـود اإلجارة والقراض واملساقاة ، . حينئذ مفسدا اليسـرية 
�الـة ما يتنافـى وبعـض النصـوص الكليةففـي كل هـذه املعامالت من الغرر واجله .   

                                     
   .106ص كتاب األشباه والنظائر ،  ؛ اإلمام السيوطي ، 2/82 الموافقات ، - �
   . 320 مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية ، ص - �
    .21/567 مجموع الفتاوى - �
 ؛ ومسلم في اللباس 2/156 أخرجه البخاري في الجهاد والسير ، باب الحرير في الحرب ، - �

   . 2/234والزينة ، باب إباحة لبس الحرير للرجل ، 
�   .2/94سفته ،  الشيخ علي الجرجاوي ، حكمة التشريع وفل- 
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   .�ويظهـر كذلك يف السلـم الذي هو بيـع ملا ال ميلكـه البائـع
  

ويف اجلنايات أمثلة كثرية تربز مقصد الشريعة يف رفع احلرج ، والوفاء حباجة الناس ، 
 عاقلة حق الويل يف العفو عن القصاص ، ودرء احلدود بالشبهات ، وجعل الدية على: منها 

املخطئ خصوصا وأن جنايات اخلطأ كثريا ما حتدث ، ودية اآلدمي أكرب من أن يتحملها اجلاين 
وإجياا عليه إجحاف به ، ولذلك اقتضت احلكمة أن تكون على العاقلة على سبيل . يف ماله 

   .�مواساة القاتل وختفيف محله إذا كان معذورا بفعله
  

قصودة شرعا من احلاجيات فوجدوا فلكها يدور حول ولقد استقرأ العلماء الغايات امل
رفع احلرج عن املكلف ، خوفا من التضييق عليه فيبغض العبادة أو يكره التكليف ، أو يدخل 

ومن مثة جعلت . الفساد على جسمه أو عقله أو ماله ، وبالتايل يصبح مقصرا يف الضروريات 
 حتقيق ما به صالحها وكماهلا ، باعتبار أن احلاجيات سياج للضروريات وخادمة هلا ، متكنها من

   .�اختالهلا بإطالق يلزم اختالل الضروري بوجه
  

فاألمور  … «: ووضح اإلمام الشاطيب وظيفة احلاجيات جتاه الضروريات فقال 
احلاجية إمنا هي حائمة حول احلمى ، إذ هي تتردد على الضروريات تكملها حبيث ترتفع يف 

 املشقات ومتيل م فيها إىل التوسط واالعتدال يف األمور ، حىت تكون القيام ا واكتساا
فإذا فهم هذا مل يرتب العاقل يف أن هذه األمور … جارية على وجه ال مييل إىل إفراط وتفريط 
   .�»احلاجية فروع دائرة حول األمور الضرورية 

  
يات حنو ومل يبتعد عن ذلك بكثري الدكتور الريسوين ، حيث حدد دور احلاج

 وإذا نظرت إىل احلاجيات اطرد النظر إليها فيها على ذلك الترتيب أو «: الضروريات بقوله 
�»حنوه فإن احلاجيات دائرة على الضروريات .   

  
                                     

   .1/211 الموافقات ، - �
   . 2/205 ؛ حكمة التشريع وفلسفته ، 20/553 ؛ مجموع الفتاوى ، 9/520 المغني ، - �
   . 2/8 الموافقات ، - �
   .2/9 المرجع السابق ، - �
�   . 137 نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ، ص - 
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   املقاصد التحسينية : ثالثا
  

من املعامل الواضحة والدالئـل القاطعة على مسـو وكمال الشريعة اإلسالمية سعيها إىل 
سان يف سلم املعايل ، دافعة به إىل انتهاج كماالت األخالق ، وجتنب سقطات التدرج باإلن

الرذائل ، وهو ما جيعل من شخصيـة املسلم تظل متزنة متراصة مبكارم األخالق اليت بعث 
    .�  : ليتممها ، حيث يقول  الرسول 
  

حل اليت راعتها الشريعة يف مقاصدها ، إمنا واملقاصد التحسينية اليت هي مصلحة من املصا
 بأا ما ال يرجع إىل ضرورة وال إىل «: جاءت لتجسد هذه الغايات لذلك عرفها العلماء 

حاجة ، ولكن يقع موقع التحسني والتزيني والتيسري للمزايا واملزايد ، ورعاية أحسن املناهج يف 
   .�»العادات واملعامالت 

  
 هي األخذ «: حسينيات مبكارم األخالق ، يقول عنها الشاطيب ويف نطاق ربط هذه الت

مبا يليق من حماسن العادات وجتنب األحوال املدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات ، وجيمع 
  . � »ذلك قسم مكارم األخالق 

   
وحسنا فعل الدكتور اليويب حينما حلل رأي اإلمام الشاطيب ، وبني مكانة املقاصد 

 فما ذكره اإلمام الشاطيب رمحه اهللا جيمع ما تقدم كله ، وذلك ألن «: ، حيث قال التحسينية 
األخذ مبا يليق من حماسن العادات ، وجتنب األحوال املدنسات أو األخذ مبكارم األخالق ، هو 

وبه يتحقق التحسني والتزيني يف الصفات . من رعاية أحسن املناهج  ، وسلوك أفضل السبل 
وعلى كل فهي ضوابط واضحة تدل على أن املصاحل التحسينية . راد واتمعات واألفعال لألف

   .�»ال يتضرر الناس بتركها ، وال يلحقهم حرج وضيق بفقدها 
  

                                     
كتاب حسن الخلق ، باب ما جاء في حسن الخلق ،  ؛ مالك في 2/381 أخرجه أحمد في المسند ، - �

   .2/613، الحاكم على شرط مسلم صححه و ؛ 552، ص ) 1677(رقم 
   . 1/290 المستصفى ، - �
   . 2/5 الموافقات ، - �
   . 329 مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية ، ص - �
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وللمصاحل التحسينية أمهية كربى يف إظهار مجال األمة وحسن أخالقها ، فهي حبق خادمة 
 كل حاجي وحتسيين إمنا هو خادم  إن«: يقول اإلمام الشاطيب . للحاجية وللضرورية معا 

   .�»لألصل الضروري ، ومؤنس وحمسن لصورته اخلاصة ، إما مقدمة له أو مقارنا أو تابعا 
  

ومن مثة كان . ومن أمثلة املصاحل التحسينية حترمي النجاسة ، فالطباع تأنفها خلساستها 
اجلبالت ، فاجتناا يندرج كما أن إزالة النجاسة مطلوبة ألا مستقذرة يف . حترميها مناسبا 

وعليه اعتربت الطهارة مقصدا دعا اإلسالم إىل . ضمن مكارم األخالق ، وحتسني العادات 
جتسيدها يف البدن والثوب واملكان ، وجعلها شرطا يف كثري من العبادات ، كالصالة والطواف 

  . �ومس املصحف
  

ومنها أيضا ستر  . ومن التحسينيات األمر بأخذ الزينة وخصوصا عند كل مسجد
ونفـس الشيء بالنسبة للمصاحل التحسينية املتعلقة بالعادات ، كآداب األكل . العورة 

فكل إباحة من ذلك فيها مصلحة ، . اخل …والشرب ، واملتعلقة باملعامالت كبيع النجاسات 
  .وباملقابل فكل حترمي فيه مفسدة ، وكالمها متعلقان مبكارم األخالق 

  
 اليويب معلقا على هذه اخلصال اليت تضمنتها مكارم األخالق يف هذه يقول الدكتور

 وذا يظهر فضل هذه الشريعة اليت جاءت باملصاحل وتكميلها ، ودرء املفاسد «: الشريعة 
وتقليلها يف دقيق األمور وجليلها ، وبه أيضا يدرك مدى احنطاط بعض احلضارات املعاصرة اليت 

   . �»ختصص مدنا للعراة 
  
املصاحل التحسينية ال تتعلق فقط مبا يربز مقاصد الشريعة جتاه الفرد ، إمنا هي تشمله و

وتشمل اجلماعة ، فتظهر حماسن األمة جمتمعة ، وتربز حسن أخالقها ، فيتسارع الناس إىل 
: يقول الشيخ الطاهر بن عاشور . الولوج يف دين هذه األمة املتصفة ذه الصفات التحسينية 

 التحسينية هي عندي ما كان به كمال األمة يف نظامها حىت تعيـش أمة آمنة  واملصاحل«

                                     
   . 2/14 الموافقات ، - �
   .1/31بير ،  حاشية الدسوقي على الشرح الك- �
   . 332 مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية ، ص - �
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مطمئنة ، وهلا جة منظر اتمع يف مرأى بقية األمم ، حىت تكون األمة اإلسالمية مرغوبا يف 
فإن حملاسن العادات مدخال يف ذلك ، سواء كانت … االندماج فيها أو يف التقرب منها 

رة ، أم خاصة ببعض األمم كخصال الفطرة ، وإعفاء اللحية ، عادات عامة كستر العو
   .�»… واحلاصل أا مما تراعى فيها املدارك الراقية 

  
إن املتفحص بعمق فيما رمته الشريعة اإلسالمية يف جمال إبراز مقاصدها يف املصاحل 

ليل املقاصد وإضافة إىل ما متت اإلشارة إليه من خالل حت. احلاجية ، واملصاحل التحسينية 
الضرورية ، يستنتج مبا ال جمال فيه للشك أن الرعاية الصحية لإلنسان تعد فعال مقصدا من 

ألا إما أن تربز يف حميط الضروريات اليت ختدم الواحدة منها . مقاصد الشريعة البارزة 
تم احملافظة األخرى ، ويبقى للرعاية الصحية السبق يف احملافظة على النفس والعقل اللذين ما ت

  .على الدين ، وهو ذروة املقاصد 
  

 من املقاصد احلاجية والتحسينية ، اليت –وذلك يف أدىن االحتماالت –وإما أن تفسر 
وهذا ما جيعلين أذهب إىل أن الرعاية الصحية ويف مجيع . ختدم هي كذلك املقاصد الضرورية 

  .األحوال ال ترتل عن ذلك دركة 
  

مية تربز مكانتها من حيث ما حتقق من غايات ومقاصد ، جتلب فهي يف الشريعة اإلسال
  .هلذا اإلنسان املصاحل وتدرأ عنه املفاسد 

  
ومن حتصيل احلاصل أن املصلحة املعتربة تقدر بقدر ما جتلب من مصاحل ، وتدفع من 

  . مفاسد 
  

  املكمالت : رابعا
   

د الشريعة بالتطرق إىل وأختم هذا املوضوع املتعلق بالرعاية الصحية كمقصد من مقاص
قسم املكمالت أو املتممات أو التوابع ، على حسب ما تواضع العلماء على إطالقه ، وإن 

  .كانت األلفاظ الثالثة تصب كلها يف معىن واحد 
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واملكمالت أحكام شرعها اهللا لتتمم وتكمل املصاحل الضرورية واحلاجية والتحسينية ، 
وعليه فإن ضابط . يق املقصد املنشود على الوجه األكمل مبساعدا وخدمتها ، من أجل حتق

املكمل كما يقول العلماء ، هو ما يتم به املقصود أو تتحقق به احلكمة من الضروري أو 
فتظهر على الوجه الذي أرادته الشريعة ، كسد ذريعة من شأا أن . احلاجي أو التحسيين 

   .�يظهر املقصد ويتقوى بهحتدث خلال باحلكمة بوجه ما ، أو إمتامه حبكم 
  

واملكمالت يف عمومها تنقسم حسب املصاحل املتممة هلا ، فمنها مكمالت الضروريات 
وهي اليت تكمل حفظ مقصد ضروري ، كالتماثل يف القصاص الذي ينتج عن عدم اشتراطه 

. لة إثارة األحقاد والرتاعات العصبية اليت ال تنطفئ بالقصاص ، الذي مل تتحقق فيه املماث
فالتماثل إذن إجراء تكميلي ينتج عنه إمتام حكمة القصاص على أحسن الوجوه ، وبالتايل 

ومثله أيضا حترمي النظر إىل األجنبية ، باعتباره مقدمة الزنا . تتحقق املصاحل وتنتفي املفاسد 
  .وداعية إليه ، فسد ذريعة ذلك مكمل للمقصد األصلي 

  
 ا حفظ مقصد حاجي ، كخيار البيع الذي يكمل ومكمالت احلاجيات هي أيضا ما يتم

  .به املقصود من البيع الذي حيصل بدون خيار 
  

ومنها . ومكمالت التحسينيات تؤدي نفـس الغرض بالنسبة إىل التحسينيات 
مندوبات الطهارة اليت هي ممارسات تتضمـن زيادة يف التحسـني ، فتكمل األصل من 

  .الطهارة الذي حيصل ا 
  

 الغاية املقصودة من املكمالت هي سد الذرائع ، اليت قد تؤدي إىل اإلخالل وتبقى
وهي بذلك جتسد مقاصد أخرى . باحلكمة املقصودة من الضروري أو احلاجي أو التحسيين 

  .غري املقصد األصلي ، الذي يتدعم ويتقوى بوظيفتها 
  

ث ال يصح يف مثل ويشترط لقبول وظيفة املكمل أن ال يعود على أصله باإلبطال ، حي
  . هذه احلالة أن يكون مكمال ألنه أفضى إىل رفض أصله 
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 كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط ، وهو أال يعود «: يقول اإلمام الشاطيب 
اعتبارها على األصل باإلبطال ، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إىل رفض أصلها فال 

  :يصح اشتراطها عند ذلك لوجهني 
  

 أن يف إبطال األصل إبطال التكملة ، ألن التكملة مع ما كملته كالصفة مع أحدمها
املوصوف ، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إىل رفع املوصوف ، لزم من ذلك ارتفاع الصفة 

وهذا حمال ال يتصور ، . فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إىل عدم اعتبارها . أيضا 
  . التكملة ، واعترب األصل من غري مزيد وإذا مل يتصور مل تعترب

  
والثاين أنا لو قدرنا تقديرا أن املصلحة التكميلية حتصل مع فوات املصلحة األصلية ، 

   .�»لكان حصول األصلية أوىل ملا بينهما من التفاوت
  

ولتوضيح العالقة التبعية بني املصاحل املختلفة ومكمالا ، يورد الدكتور اليويب مثاال 
 إن حفظ النفس ضروري وحفظ املروءات «:  به ما ذهب إليه اإلمام الشاطيب فيقول جيسد

فإن . مستحسن ، فحرمت النجاسات حفظا للمروءات وإجراء ألهلها على حماسن العادات 
إحياء : ففي هذا املثال . دعت الضرورة إىل إحياء النفس بتناول النجاسات كان تناوهلا أوىل 

لنجاسات حتسيين ، والتحسيين مكمل للحاجي واحلاجي مكمل النفس ضروري وحترمي ا
  . للضروري ، ومكل املكمل مكمل ، فالتحسيين مكمل للضروري 

  
   .�»فلو اعتربناه يف هذه احلالة ألدى ذلك إىل عدم حفظ النفس فال يعترب 

  
  .وهكذا يتبني مما قيل أن املكمل ال يعترب إال إذا  كان وجوده ال يلغي أصله 

  
 أن املكمالت تابعة للمصاحل الضرورية واحلاجية والتحسينية ، ملا يوجد من وحيث

ترابط وتكامل بينها ، فإن ما سبق وأن أشرت إليه من ترابط بني هذه املصاحل وبني الرعاية 
باعتبار أن الرعاية الصحية . الصحية لإلنسان ، يصدق أن يقال عن املكمالت وبأكثر تفصيل 

   .جمسدة يف أعلى صورها
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   التأصيل الشرعي للرعاية الصحية : املطلب الثاين
  

لقد تبني من خالل ما ورد من حتليـل يف املطلب السابق ومن خالل استقراء املقاصد 
العامـة وأقسامها املختلفة ، أن الرعاية الصحية هلا مكانتها البارزة يف مقاصد الشريعة 

ضاف إىل املقاصد الكلية اليت وقع عليها اإلسالمية ، فهي إذن إما أن تكون مقصدا ضروريا ي
  .االتفاق ، أو تكون ضمن املقاصد التابعة هلا 

  
وإذا ملت إىل القول بأن يضاف هذا املقصد إىل الكليات اخلمس ، فهذا ليس باألمر 
املبتدع ، ذلك أن كثريا من العلماء يرون ضرورة إضافة مقاصد أخرى إىل ما وقع االتفاق 

اه عرف مرونة أكرب عند كثري من الباحثني املعاصرين ، الذين استنبطوا وهذا االجت. عليه 
ضرورته من خالل تفعيل املقاصد من جهة ، ومن جهة أخرى بناء على ما فهموه من آراء من 

 وهذه النظرة قد بـرزت عند بعض املعاصرين ، فزادوا «: يقول الدكتور البدوي . سبقهم 
كالعدل وحرية التفكـري واملساواة والسماحـة وغري  : على املقاصد اخلمسـة مقاصد أخرى

  . �»ذلك 
  

واحلقيقة أن هذا االجتاه ال يقتصر على املعاصرين فحسب ، فها هو شيخ اإلسالم ابن 
 كثري من الناس «: تيمية ينتقد األصوليني يف حجرهم املقاصد يف الضروريات اخلمس فيقول 

ه من مصاحل القلوب والنفوس ومفاسدها ، وما ينفعها يقصر نظره عن معرفة ما حيبه اهللا ورسول
   .�»من حقائق اإلميان ، وما يضرها من الغفلة والشهوة 

  
وشيـخ اإلسالم مل يتوقـف عنـد هذا احلـد من النقـد ، إمنا وجل امليدان وأقـر 

 خمالفة املشركني ،: فيه كثـريا من املقاصـد اليت أضافها إىل املقاصـد الضرورية منها 
وخمالفـة الشياطـني ، وخلـق السماحـة والصـرب والشجاعـة والكـرم واالئتالف 
وعدم االختـالف ، والدعـوة إىل اهللا واجلهاد يف سبيلـه ، والعدل وعدم الظلـم ، 
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وخمالفة املكلـف هـواه ، وغريها من املقاصـد اليت انقـدحت أنوارها أمام عقله وفكره 
  .  �ل مقصد مبا رجحه من النصوص الشرعيةوحاول أن يؤصل لك. املستنري 
  

ومن الذين انتهجوا أسلوب التوسع يف املقاصد كذلك الشيخ ابن عاشور ، الذي رأى 
 ما «: أن من حكمة إرسال الرسل وإنزال الشرائع التوسع يف فهم املقاصد ، فقال رمحه اهللا 

صد العام من التشريع هو حفظ واملق. أرسل اهللا الرسل وأنزل الشرائع إال إلقامة نظام البشر 
  . � »نظام األمة ، واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه وهو نوع اإلنسان 

  
 املقصد العام «: ومل خيالف األستاذ عالل الفاسي منهج ابن عاشور ، حيث يقول 

للشريعة اإلسالمية هو عمارة األرض ، وحفظ نظام التعايش فيها ، واستمرار صالحها بصالح 
تخلفني فيها ، وحتقيق السعادة الدنيوية واألخروية لسكان البسيطة ، عن طريق هدايتهم املس

   . �»لوسائل املعاش وطريقة اهلناءة 
  

واتباعا ملا رآه هؤالء العلماء من ضرورة توسيع مقاصد الشريعة إىل ما يسعد اإلنسان ، 
 أشرت سابقا أن تكون فإن الرعاية الصحية لإلنسان وبناء على هذه اآلراء ، تستحق كما

ويكون تأصيلها حينئذ هو نفس التأصيل اخلاص . مقصدا يضاف إىل املقاصد املتفق عليها 
وإذا ظهر ملن . وهذا رأي ميكن اعتباره باعتماد النظرة املقاصدية لألمور . باملقاصد السابقة 

ين ال أخاله إال خيالف هذا الرأي أن الرعاية الصحية ال ترقى ألن تكون مقصدا ضروريا ، فإن
وال .  ضمن قائمة املقاصد اخلادمة لتلك الكليات – ويف أضعف االحتماالت –أن يصنفها 

أرى ضرورة يف إعادة شرح العالقة املطردة اليت تربط الرعاية الصحية بتلك املقاصد على 
  .خمتلف أنواعها 

  
د ، فإا تظل ومهما بدت املكانة اليت حتظى ا الرعاية الصحية ضمن مراتب املقاص

  : مقصدا شرعيا يستلزم إبراز تأصيله الشرعي ضمن الفقرات التالية 
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 ومن احلقائق البديهية اليت ال خيتلف فيها اثنان أن الشريعة اإلسالمية إمنا هي شريعة -
التيسري والتسهيل ، ورفع احلرج والضيق والرفق باإلنسان ، خصوصا عندما تعتريه ظروف 

فمن يستقرأ . لة إىل حالة أسوأ منها ، كاملرض والعجز وما شاكلهما طارئة تنقله من حا
  . �نصوص الشريعة جيدها حبلى ذه املقاصد

  
 وحيـث أن االستقراء دل على ذلك فال مساغ ألحد كما يقول الدكتور حيىي عز -

 وال منفذ له لالعتراض على األحكام اإلسالمية متذرعا بالعسر والضيق واحلرج «: الدين 
والعنت واملشقة ، سواء يف مجيع حاالت اإلنسان قويا كان أو ضعيفا ، سليما معاىف أو مريضا 
معلوال ، قادرا أو عاجزا ، غنيا أو فقريا ، مقيما أو مسافرا ، ألا شرعة مباركة حنيفية مسحة 
سهلة ، راعت طاقة اإلنسان وإمكانياته ومشاغله وظروفه وحاالته مجيعا ، حىت قعـدت يف 

   .�»لك القواعد ، وصيغت يف ذلك الضوابط اليت خترج اإلنسان من عنته ومشاقه ذ
  
 إن املدقق يف املقصد املرجو من الرعاية الصحية ، ال جيده جاهزا ميسرا ، وإمنا هو -

. عبارة عن أحكام فقهية مبثوثة يف كثري من النصوص الشرعية املستنبطة من الكتاب والسنة 
الراغبني يف الوقوف على ذلك يتناولون تلك األحكام ، ويتعهدوا وهو ما جيعل العلماء 

بالضبط واالستقراء ، حىت يستخرجوا منها القواعد والضوابط اليت تؤدي يف النهاية إىل إظهار 
    .هذا املقصد 

 ولعل االطالع على النصوص والقواعد والضوابط املتعلقة باال الصحي لإلنسان -
  .دات التأصيل الشرعي هلذا املقصد هو ما يربز جبالء مؤي

  
 وإذا كانـت أحكام الشريعـة وأدلتها الواردة يف هذا االختصاص وغريه ، تربز -

القضايا اهلامـة يف جمال األصول والنظـريات والقواعـد والضوابـط ، فإن مقاصد الشريعة 
 ومرتب ، خيدم باعتبارها نظريات جامعـة من شأا أن تنظـم تلك األحكام يف نظام معـني
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املوضوع من جوانـب نظريـة وعمليـة ، وييسـر عمليـة البحـث واالجتهاد لكل من 
  . الفقيـه واألصـويل علـى حـد سـواء 

  
 ومن الوجوه العملية اليت تيسر الطريق ، معرفة أدلة التأصيل الشرعي للقضايا املعنية -

لماء لالستدالل على تأصيل املقاصد ويف الواقع فإن النصوص اليت استقرأها الع. بالدراسة 
يقول . وكثرا تلك تزيد يف قوة التأصيل وتؤكده . الشرعية كثرية بشكل ملفت لالنتباه 

 مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة واإلمجاع ، فكل مصلحة ال ترجع «: اإلمام الغزايل 
 الغريبة اليت ال تالئم إىل حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة واإلمجاع ، وكانت من املصاحل

  .� »تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة ، ومن صار إليها فقد شرع 
  

. وحيث أن النصوص املتعلقة باملوضوع مستفيضة ، فإنين أقتصر على ذكر بعضها 
قسم عام يشمل النصوص املتعلقة باملقاصد العامة للشريعة : وأقسم ما أذكره إىل قسمني 

منه بعض النصوص اليت بدا يل أا تفيد يف مدى اعتبار الرعاية وقسم خاص أض. اإلسالمية 
  .الصحية مقصدا من مقاصد الشريعة 

  
  النصوص املتعلقة باملقاصد العامة  :  أوال

  
وغرضي من سرد هذه النصوص التنبيه على أن الرعاية الصحية مقصودة ضمنيا ا ، ما 

 للكليات على األقل عند من مل ترق يف دامت ختدم املصاحل الضرورية واحلاجية والتحسينية
  .نظره إىل درجة املقاصد العامة 

  
   :النصوص القرآنية-أ

  
لقد تظاهرت اآليات القرآنية الواردة يف شأن إبراز مقاصد الشريعة العامة ، أذكر منها 

  :على سبيل املثال 
  
:     قوله -         �.   
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:  قوله -     �.  
  
 :    قوله -    �.   
  
  :   قوله -     �.   
  
  :  قوله -      � .   
  
 :   قوله -    � .   
  

فهذه اآليات تدل يف عمومها على أن رفع احلرج والضيق ، وبث روح التيسري 
  .صدها العامة والتسهيل ، هي من الصفات البارزة يف هذه الشريعة ، وهو ما جسدته مقا

    
 إن األدلة على رفع احلرج يف «: وهذا أمر بدا جليا عند كل باحث حىت قال الشاطيب 

 : هذه األمة بلغت القطع ، كقوله تعاىل      � ، 

 : وسائـر ما يدل على هذا املعىن كقوله        

  � … احلنفية السمحة ملا فيها من التسهيل والتيسري ب هذا الدين يوقد مس«�.   
          

                                     
   . 06/ المائدة- �
   . 78/ الحج- �
   . 28/ النساء- �
   . 179/ البقرة- �
�   . 220/ البقرة- 
   . 78/ الحج- �
   .185/ البقرة- �
   . 1/236 الموافقات ، - �
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وإذا انتقلنا إىل نوع آخر من اآليات ذات الطابع املقاصدي ، جندها متثل مقاصد 
:  الشريعة يف العناية بالضروريات ، كما يف قوله      

              

              
             

            

          

               

              

   �.   
  

فهذه اآليات وزيادة على ما تضمنت من التوجيهات الربانية يف مجيع ااالت ، جتدها 
فقد تضمنت حفظ الدين ، . هي كذلك تشتمل على مقاصد الشريعة يف العناية بالضروريات 

وأما حفظ العقل فمفهوم . ظ النسل ، وحفظ املال بالتعبري الصريح وحفظ النفس ، وحف
بالتعدي والتبعية ، ألن التكليف الذي يناط بالعقول لتحقيق تلك املقاصد ، ال يتأتى إال إذا 

فمن كان عقله فاسدا ال يستطيع القيام ذه األمور ، ولذلك ختمت . كان هذا العقل سليما 
  .  � كدليل واضح على أن العقل مطلوب أيضاكم تتقون  لعل: اآلية بقوله تعاىل 

  
وأقول كذلك أن سالمة اجلسم تيسـر عملية التكليف ، وجتعلها يف متناول العبد 

وهكذا يكون مضمون هذه اآليات . كما أن فساد اجلسم وسقمه ال يسلم منه العقل . املأمور 
                                     

   . 153 ، 152،  151/ األنعام- �
   . 188 مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية ، ص - �



  
  

109

وقد تكون . لغريها من املقاصد ال يتعلق بالضروريات فحسب ، وإمنا يتضمن إشارة ضمنية 
  .الرعاية الصحية واحدة منها 

  
وما تضمنته هذه اآليات تضمنته أيضا آيات أخرى ، فحفظ الدين وهو أكرب 

  : الضروريات بقوله           � ، 

 :  وبقوله      �.   
  

 :   وحفظـت النفـس كذلك بقوله   
  �.  

  
 :   وحفظ املال أيضا بقوله           

      �.  
  

  :  وحفـظ النسـل بقوله          

  �.   
  

وإذ أكتفي ذه اجلملة من اآليات املؤصلة للمقاصد العامة للشريعة ، انتقل إىل ما يدعم 
  . هذا التأصيل من السنة 

                

                                     
   . 23/ اإلسراء- �
   . 56/ الذاريات- �
   .33/ اإلسراء- �
   . 26/ اإلسراء- �
�   . 32/ اإلسراء- 
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   :حلديثيةالنصوص ا-ب
  

وآثار الصحابة الواردة يف تأصيل املقاصد العامة  ، كثرية هي أقوال وأفعال النيب 
ألن الضروريات بصفة عامة كما تأصلت يف الكتاب تفصلت يف السنة ، كما يقول . للشريعة 

  . �اإلمام الشاطيب
  

  : وعليه فإنين أقصر استداليل على النصوص اآلتية 
  

   .�   :   يقول الرسول 
  

   .�    ويف رواية   :   ويقول 
  

   . �   :   ويقول 
  

فهذه األحاديث كلها تؤصل مقصد التيسري ورفع احلرج الذي تستهدفه الشريعة 
  .السمحة 
  

ليها الطابع الشمويل يف التوجيه ، فهناك أحاديث وإذا كانت األحاديث السابقة يغلب ع
  : أخرى جاءت راعية حلفظ الكليات منها 

  

                                     
   .4/15 الموافقات ، - �
    1/52 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب صب الماء على البول في المسجد ، - �
   .1/16 أخرجه البخاري في اإليمان ، باب الدين يسر ، - �
، وقال ابن عبد  454، ص ) 1461( أخرجه مالك في األقضية ، باب القضاء في المرفق ، رقم - �

 بنى في حقه  ؛ وابن ماجه في األحكام ، باب من8/240البر بأنه ال يستند من وجه صحيح ، التمهيد ، 
 ؛ 1/313 ؛ وأحمد عن ابن عباس في مسند بني هاشم ، 348 ص ،) 2341(ما يضر بجاره ، رقم 

 ، وقال صحيح اإلسناد على شرط مسلـم وسكت عنه 2/58، ) 2345(والحاكم في البيوع ، رقم 
وله طرق : ؛ وقال النووي في األربعيـن ) 250(الحافظ ؛ واأللباني في السلسلة الصحيحة ، رقم 

مجموع طرقه يقوي الحديث ويحسنه وقد : ن الصالح  ؛ وقال اب146يقـوي بعضها بعضا ، ص 
  ) .4929(تقبلتـه جماهيـر أهل العلم واحتجـوا به ؛ جامع األصول في أحاديث الرسول ، رقم 
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 : يف جملس فقال  كنا مع رسول اهللا :  عن عبادة بن الصامت قال -
              




  �.   
  

دالالت اليت توحي بيسر هذا لقد تضمن حديث املبايعة هذا كثريا من اإلشارات وال
  .الدين ومساحته ، كما تبني طريقة حفظه 

  
 :   وقوله -

  �.   
  
 :  وقوله -

  �.   
  

وكما تضمنت النصوص القرآنية الناهية عن تعاطي اجلرائم واملنكرات اليت تعدم الدين 
والنفس والنسل ، فكذلك النصوص احلديثية جاءت متضمنة ذلك النهي ، موضحة الوعيد 

  .الشديد الذي ينتظر من يتعاطى هذه املنكرات 
              

                                     
 ؛ مسلم في الحدود ، 1/12 أخرجه البخاري في اإليمان ، باب عالمة اإليمان حب األنصار ، - �

   .2/58باب الحدود كفارات ألهلها ، 
   .4/22جه البخاري في الطب ، باب شرب السم والدواء به ،  أخر- �
   . 4/187 أخرجه البخاري في الديات ، باب قوله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين ، - �
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ونظـر إىل هذه النصوص الكثرية من زاويته اخلاصة ، فعلق عليها الشيخ سيد قطب 
الشرك :  ويكثر يف السياق القرآين جميء النهي عن هذه املنكرات الثالثة متتابعة «: قائال 

 اجلرمية األوىل جرمية قتل للفطرة !والزنا وقتل الناس ، ذلك أا كلها جرائم قتل يف احلقيقة 
إن الفطرة اليت ال تعيش على .. جرمية قتل للجماعة والثالثة جرمية قتل للنفس املفردة والثانية 

. التوحيد فطرة ميتة ، واجلماعة اليت تشيع فيها الفاحشة مجاعة ميتة منتهية حتما إىل الدمار 
واحلضارة اإلغريقية واحلضارة الرومانية واحلضارة الفارسية شواهد من التاريخ ، ومقدمات 

. ار وااليار يف احلضارة الغربية تنبئ باملصري املرتقب ألمم ينخر فيها كل هذا الفساد الدم
ومن مث جيعل اإلسالم عقوبة . واتمع الذي تشيع فيه املقاتل والثأرات ، جمتمع مهدد بالدمار 

   .�»هذه اجلرائم هي أقصى العقوبات ، ألنه يريد محاية جمتمعه من عوامل الدمار 
  

تعليق حىت وإن ظهرت منه الرؤى االجتماعية اليت تسعى إىل تطهري اتمع ، فإنه فهذا ال
يتضمن ما يفهم من املقاصد ، اليت تسعى بدورها إىل محاية ذلك اتمع من كل ما من شأنه أن 

  .يتسبب يف دماره 
  

 ، كافية إلظهار التأصيل الشرعي -قرآنية وحديثية-اعتقد أن هذه النصوص الشرعية 
  . مقاصد العامة للشريعة ، مبا فيها مقصد احملافظة على الصحة لل

  
  النصوص املتعلقة بالرعاية الصحية لإلنسان  : ثانيا
  

فزيادة على النصوص اليت أوردت أمثلة عنها ، واليت تناولت املقاصد العامة للشريعة من 
املعامل حيث التأصيل ، وقلت أا وبال شك تكون قد اشتملت ولو ضمنيا على بعض 

والدالالت ، اليت يستفاد منها مدى اهتمام الشريعة بالرعاية الصحية للفرد ، باعتباره احملور 
أرى أنه من الضروري تناول جمموعة أخرى . األساسي لتجسيد وحتقيق غايات املقاصد كلها 

لرعاية من النصوص ، اليت بدت يل مكانتها يف إبراز التأصيل الفعلي ، وبطريقة مباشرة ملقصد ا
  .الصحية 
  
  

                                     
   . 3/1231 سيد قطب ، في ظالل القرآن ، - �
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   :النصوص القرآنية-أ
  

  :  يف إظهار الرعاية املقصودة ومن ذلك اواختار منها ما أراه مباشر
 :     قوله-               

           �.   
  

وإذا كان التكرمي والتفضيل املقصود مفهوم املعىن ، فإن ما ينبغي البحث عنه من خالل 
ألن هذا التكرمي وذاك التفضيل يقتضيان االهتمام . حتليل النص هو كيفية حتقيق ذلك 
نا لدوام وبقاء ذلك التكرمي فرعاية صحته مطلوبة ضم. واالعتناء ورعاية ذلك املكرم واملفضل 

 :  احلسي ، مع إظهار الصورة احلسنة اليت خلقه اهللا عليها ، امتثاال لقول احلق  

       � .   
  

أنه مل يكلف اإلنسان بشيء يصعب عليه أداؤه ، أو  ويف جمال التكليف يبني احلق 
 : اث ما يضره فيقول يتسبب له يف إحد      � .   

  
وحىت هذا التكليـف املقـدور عليه فإن بعـض الناس قد يستثنـون منه بسبـب ما 

:   يطرأ عليهـم من ظروف صحية ، متنعهم من القيام بالواجب الديين فيقول 

        

                                     
   . 70/ اإلسراء- �
   . 04/ التين- �
   . 286/ البقرة- �
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        1 .  ويقول أيضا :   

        2.   
  

ية ، وهذا االهتمام باإلنسان وعدم تكليفه مبا وآيات فرض الصيام دالة على هذه الرعا
 :   ال يطيق ، يقول         

           

           
               �.  

  
 فرض على غريها ، وأنه جمال من فبينت اآليتان أن الصيام فرض على هذه األمة كما

ولكن ورغم ما حيققه من . جماالت قياس التقـوى واخلضوع لعبادة اهللا ، وأنه أيام معدودة 
ثواب فإنه إذا تعارض مع صحـة اإلنسان يف حالة املرض أو السفر ، يؤجل إىل حني القدرة 

تم اآلية وتبني أن وخت . �عليه ، وقد يعوض باإلطعام يف حق أشخاص معينني رعاية لصحتهم
صيامه خري ملا يف ذلك من الرعاية الصحية اليت تتوفر لإلنسان ، ليبقى سليما يقدر على عبادة 

  .ربه يف أحسن صورة كما خلقه يف أحسن صورة 
  

وملا كانت النفس البشرية هي اجلوهر الذي يعكس مدى اهتمام اإلنسان بصحته ، 
ددت اآليات القرآنية احلاثة على احملافظة على هذه ورعاية توجيهات ربه يف هذا اال ، تع

  : النفس أسوق منها النماذج التالية 
  

                                     
   . 91/ التوبة- 1
   .17/فتح ال- 2
   .184 ، 183/ البقرة- �
  . وما بعدها 2/272 أبو عبد اهللا القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ، - �
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 : قوله تعاىل -      �.   
  
 : قوله تعاىل -       � .   
  

 : هو إهدار للنفس ، فيقول  من تسول له نفسه القتل الذي مث حيذر احلق  

            

   �.   
  

أمهية هذه النفس بالنسبة حلياة البشر ، ويدعو إىل إحيائها جبميع  مث يبني اهللا 
 : والرعاية الصحية واحدة من تلك الوسائل فيقول . الوسائـل  

   � .  
  

ويف سبيل إحياء هذه النفس يرفع اهللا احلرج واإلمث عمن يتناول احملرمات بغية حتقيق 
 : تلك الرعاية الصحية ، فيقول        �.   

  
 :ويقول كذلك           �.   

  
بل يذهب إىل أبعد من ذلك ، فيفضل إحياء النفس حىت يف حالة وجوب القصاص 

  : الشرعي فيقول        

                                     
   .195/ البقرة- �
   .29/ النساء- �
   .93/ النساء- �
   .32/ المائدة- �
�   .173/ البقرة- 
   .119/ األنعام- �
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  �.   
  

 حترمي الشارع وتستنبط الرعاية الصحية لإلنسان والدعوة إىل احملافظة عليها ، من خالل
بدن لكثري من األشياء اليت تعود بالضرر على اإلنسان ، وإباحته ألشياء وسلوكات تضفي على 

  .ارة وحالوة وسعادة ضاإلنسان ما يعكس صورة نفسه ن
  

  : ففي نطاق ذكر احملرمات املفسدات لصحة اإلنسان يقول   

          

        �.   
  

  : ويف آية املائدة يقول       

      �.   

  : ويقول            

               

                 
    �.   

                                     
   .178/ البقرة- �
   .173/ البقرة- �
   .03/المائدة - �
   .90،91/المائدة - �
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 :  ويبني مضار اخلمر فيقول       

         � وآفة اخلمر وما يف ، 
حكمها من توابعها ومثيالا تعود كلها بالضرر على مجيع الكليات املطلوب حفظها ، زيادة 

وباملقابل . على تأثريها املباشر على بدن اإلنسان وعقله ، وتعطيلها لكثري من وظائف اجلسم 
  . ارة املطلوبة ضيد جسمه وعقله وحيس بالراحة والنن يتجنبها يففإن م

  
  : ويف توضيح ما يلحق من أذى يف وطء احلائض يقول   

               
             

    �.   
  

فهذه اآلية بينت جوانب متعددة من األمور اليت حتقق مقصد الرعاية الصحية ، إذ لوال 
 مانع لالستمتاع إال من حيث اجلانب الصحي الذي يقتضي الطهارة العترب الوطء عاديا ، إذ ال

  .فجعل الشارع االمتناع عن ذلك عبادة . أنه ينتج عنه الضرر 
  

نعات ، جند املباحات اليت وباملقابل للمحرمات املفسدات اليت تضمنتها تلك اآليات املا
ارة جسم اإلنسان ، وتسهم يف ترقية صحته ، وتبعده عن األمراض واألسقام ، ضتعكس ن

ة النفسية ، وهو ما تضمنته اآليات املبيحات بل الداعيات إىل تعاطي هذه فيشعر بالسعاد
 :  ، ومنها قوله تعاىل املأمورات       

          � وقوله تعاىل ،  :  

                                     
   .219/ البقرة- �
   .222/ البقرة- �
   .172/ البقرة- �
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        � فهنا قيدت اإلباحة املطلقة بعدم اإلسراف ، ملا يف ذلك من ضرر 
  .صحي يلحق باألبدان ، وهو ما ال يتوقعه اآلكل يف البداية 

  
ويف جمال الدعوة إىل الطهارة والزينة اليت تتمثل فيها الرعاية الصحية مبفهوميها احلسي 

 :يقول واملعنوي،     � .ويقول أيضا :   

     � هذه اآلية ورد قوله مثل ، ففي :  إن اهللا حيب
  .جلى األثر البليغ للرعاية الصحية ففي كل صفة من هذه الصفات يتالتوابني وحيب املتطهرين

  
 :  ضا ويقـول أي    

    � فإن مل .  ، فاملقصد من الغسل هو الوصول إىل الطهارة وليس إلعنات العباد
  .تكن طهارة حسية فالطهارة املعنوية حتقق الغرض 

  
 ميتعهم بالصحة ، ويدعوهم إىل احملافظة فضله على عباده فيما زودهم مبا ويبني اهللا 

 : على ما من به عليهم بالشكر واالعتناء مبا أوتوا من خري فيقول     

            
   �  :  ويقول  ،        

    � ، وهذا بعد تعرضه للبيان الشايف للرابطة اليت حتكم عالقة الذكر 

                                     
   .31/ األعراف- �
   .04/ المدثر- �
   .108/ التوبة- �
   .06/ المائدة- �
�   .78/ النحل- 
   .26/ النساء- �
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باألنثى يف سبيل حتقيق رغبتهما الفطرية ، باعتبار ما هلذه العالقة من دور يف إرساء القواعد 
وحيث أن الرعاية الصحية يف نظري ميكنها أن تكتسب ما ترقى به . س البشرية الصحية للنف

إىل درجة املقصد الشرعي ، فإن األخذ باألسباب اليت حتقق قدر اهللا من خالل ما يصيب 
 أمرا كانت أو –اإلنسان من األمراض ، نتيجة تقصريه أو ختليه عن توجيه من توجيهات ربه 

ما يطرأ على اجلسم أو العقل ، ولضمان االهتمام الذي تستحقه  أمر مطلوب ملعاجلة –يا 
على لسان خليله إبراهيم عليه  ويف بيان ذلك يقول احلق . الرعاية الصحية كمقصد شرعي 

 :السالم الذي مجع بني اإلميان والعمل فقال        

            � فهذه اآلية عمدة يف تأصيل مقصد ، 
 فإن اإلنسان حيتاج إىل جلب املنفعة لقلبه «: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية . الرعاية الصحية 

فمنفعة الدين اهلدى ومضرته . وهو أمر الدين والدنيا . وجسمه ودفع املضرة عن ذلك 
ومنفعة . وهلذا مجع بني التوحيد واالستغفار يف مواضع متعددة .  املغفرة الذنوب ، ودفع املضرة

  . �»اجلسد الطعام والشراب ، ومضرته املرض ، ودفع املضرة الشفاء 
  

وإذا كانت بعض النصوص حتتاج إىل حتليل عميق الستنباط احلكم الصحية منها ، فهناك 
  . من النصوص ما ورد صرحيا يف إظهار مقصدها الصحي 

  
  : ولعل من ذلك قوله        

 � وقوله ، :             �.   
  

 دليل على جواز التعاجل بشرب « :  فيه شفاء للناسيقول القرطيب أن يف قوله تعاىل 
الدواء وغري ذلك ، خالفا ملا كره ذلك من جلة العلماء ، وهو يرد على الصوفية الذين 

                                     
   .80 ، 79 ، 78/ الشعراء- �
   .16/206 مجموع الفتاوى ، - �
   .69/ النحل- �
   . 82/ اإلسراء- �
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وال . يزعمون أن الوالية ال تتم إال إذا رضي جبميع ما نزل به من البالء ، وال جيوز له مداواة 
  . � »سترقاء مجهور العلماء إىل أن قال وعلى إباحة التداوي واال… معىن ملن أنكر ذلك 

  
  :  وأختم هذه النماذج القرآنية بقوله   

      � وقوله :       � . فبقدر ما قد
إما وبالتدقيق يف حمتوامها يفهم من أن مراد اآليتني خاص بالعبادتني الوارد ذكرمها فيهما ، ف

ألن الصالة شعار . تدالن على أن الرعاية الصحية لإلنسان مطلب شرعي ومقصد حسي 
املؤمن ، ويها عن الفحشاء يعين إبعاد ممارسيها عن املظان اليت تلقي بنفس اإلنسان وبدنه إىل 

إنه يف الواقع عالج إلنسان صاحب األعذار ، فلوألن الصيام وبقدر ما يرخص فيه . التهلكة 
صحي جيب أال يعدل عنه من يريد رعاية صحته ، وال ينبغي االكتفاء فيه بالقدر الواجب إمنا 

ألن التطوع به محية للجسم ، أكدا كل الديانات السماوية قدميا ، . جيب التعود على ممارسته 
  .أن الصيام أفضل فال غرابة يف أن جند القرآن بعد ما يرخص يصرح ب. وأكدها الطب حديثا 

  
   :النصوص احلديثية -ب
  

لقد تضمنت السنة املطهرة كثريا من النصوص اليت تؤصل للرعاية الصحية ، وجتعلها 
ونظرا لكثرا سأقتصر على سرد بعض . من حيث املآل مقصدا من مقاصد الشريعة الغراء 

  : النماذج الدالة على الغرض منها 
  
   : يف جمال الطهارة-1
  

 ، وملا كانت الصالة ترافق املؤمن �  :  رسول يقول ال
وهذا . يف مجيع أوقاته ، وهي حتتاج إىل هذا الطهور ففهم من ذلك أن املؤمن ال يرى إال طاهرا 

                                     
   . 10/138 الجامع ألحكام القرآن ، - �
   .45/ العنكبوت- �
   .184/ البقرة- �
   .1/114مسلم في الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصالة ، أخرجه  - �
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  : الطهور له مفعوله يف الرعاية الصحية وهو ما يتوضح من قوله 


 �.   
  

ومعلوم أن السالح ال يرتعه . وكأين ذا الوضوء الذي يرافـق املؤمن سالح له 
.  أن يهاجم ا يف بدنه أو نفسه احملارب ، فهو حيارب به كل املؤشرات السلبية اليت يتوقع

 ، وهذا الغسل �  :    ويقول
الذي يشمل اجلسد والرأس ويتعهد فيه مجيع املواطن اخلفية ، فإنه حيفظ اجلسم ملدة سبعة أيام 

ي قد يترتب على فعل ويكمل هذا الغسل األسبوعي مبا حيدثه الغسل الواجب ، الذ. مث جيدد 
ويتكمل كذلك مبا حيدثه الوضوء الذي يتكرر يف . أحدثه اإلنسان كاالحتالم واجلماع وغريمها 

  .اليوم الواحد مرات 
  

ورغم هذا التوجيه النبوي الشريف فإنه إذا كان يف استعمال املاء ضرر يلحق جبسد 
 إىل الطهارة املعنوية وهي التيمم اإلنسان ، فإن الشرع رخص يف االنتقال ذه الطهارة املائية

 :  قال فقد روي عن جابر . حىت مع وجود املاء     
                

             


                                     
 ؛ مسلم في المساجد ، باب 1/102 أخرجه البخاري في الصالة ، باب الصلوات الخمس كفارة ، - �

   .1/268المشي إلى الصالة تمحى به الخطايا ، 
 ؛ 1/160 البخاري في الجمعة ، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ، - �

   . 1/338مسلم في الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة ، 
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  �.   

 :  قال وما روي كذلك عن عمرو بن العاص     
             


    �

  � .  
  

ففي احلديثني إشارة واضحة إىل ضرورة احملافظة على النفس ورعايتها صحيا ، ويتم 
  .ذلك بالتيمم كما يتم باملاء 

  
  : ومن األحاديث الدالة على الرعاية الصحية كذلك قوله 

  يفرض مع كل صالة ظاهر  ، وأثر السواك حىت لو مل� 
  .يف معاجلة الفم واألسنان من الناحية الصحية ، وصيانة الفم من سلبيات الروائح الكريهة 

    

                                     
 ؛ قال األرناؤوط حسن بشواهده 1/94 أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب في المجروح يتيمم ، - �

  ) .325( ؛ واأللباني في صحيح أبي داود ، رقم 7/226، ) 5296 ، 5295(جامع األصول ، رقم 
   . 29/ النساء- �
 ؛ 1/72 أخرجه البخاري تعليقا في التيمم ، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت ، - �

وإسناده قوي لكنه علقه لالختصار ، فتح ..وقال ابن حجـر هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم 
 ؛ وصححه 1/93 ؛ وأبو داود في الطهارة ، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ؟ ، 1/454لباري ، ا

؛ وصححه الحاكم بنحوه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، ) 154(األلباني ، إرواء الغليل ، رقم 
   .7/264، ) 5294( ؛ وقال األرناؤوط حسن بشواهده ، جامع األصول ، رقم 1/177
 ؛ ومسلم في الطهارة ، باب 1/159ه البخاري في الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة ،  أخرج- �

   .1/124السواك ، 
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   : يف جمال التخفيف يف العبادة-2
  

  : ويف هذا اال وردت أحاديث تتضمن الرعاية الصحية املطلوبة ومنها 
 :   قوله

          
   �.  

  
 :  وقوله 

  �.   
  

رات إىل أن املصلي إذا مل تراع أوضاعه احلسية واملعنوية ، ففي كل هذه النصوص إشا
  .فإنه سيتأثر صحيا 

  
   : يف جمال احملافظة على النفس-3
  

 :  فالنفس أساس ومقصد الرعاية الصحية ، يقول الرسول    
  �  . وحيذر من التسارع إىل إعدام النفس فيقول  : 

  � ألن كل واحد منهما كان يهم بقتل صاحبه ،.  

                                     
 ؛ ومسلم في الصالة ، 130-1/129 أخرجه البخاري في األذان ، باب تخفيف اإلمام في القيام ، - �

   . 1/195باب أمر األئمة بتخفيف الصالة ، 
 ؛ ومسلم في 1/130 من أخف بالصالة عند بكاء الصبي ،  أخرجه البخاري في األذان ، باب- �

   . 1/196الصالة ، باب أمر األئمة بتخفيف الصالة ، 
 ولم 2/426، ) 1414( أخرجه الترمذي في الديات ، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ، رقم - �

ابن ماجه في الديات ،  ؛ و7/95، ) 3998(يرفعه ؛ والنسائي في تحريم الدم ، باب تعظيم الدم ، رقم 
 ؛ قال األرناؤوط حديث حسن ، رقم 393، ص ) 2619(باب التغليـظ في قتل مسلم ظلما ، رقم 

  ) .2121( ؛ وأورده األلباني في صحيح ابن ماجه برقم 10/208، ) 7719(
ن ،  ؛ ومسلم في الفت1/15 أخرجه البخاري في الديات ، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ، - �

   . 2/551باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ، 
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   . �  :   ويقول 

  
  : ويقـول          

� واللفتة املقاصدية يف هذا احلديث ظاهرة من خالل إبرازه عظمة النفس البشرية ، حىت 
يف هديه الصحي  ويذهب الرسول . ولو كانت نفس املعاهد ، فإنه ال حيل قتلها إال باحلق 

 إىل تفضيل العفو عن القصاص ، ملا يف ذلك من إحياء لنفس بدل – كما سبق وأن أشرت –
 :  أنه قال ، فعن أنس قتل نفس       

 �.   
  

وينقدح مقصد احملافظة على النفس ورعايتها صحيا للضرورة حىت يف وقت وجوب 
فهامها يعفوان عن املرأة . إعدامها ، كما جتلى ذلك واضحا عند عمر وعلي رضي اهللا عنهما 

 أا مضطرة إىل ي فمنعها من ذلك إال أن متكنه من نفسها ، وقال علي اليت استسقت الراع
  . وإن كان الظرف يقتضي حدها �إنقاذ نفسها 

    
واحملافظـة على النفـس ورعايتها ال تتوقـف عند حـد منعها من اإلعدام فحسب ، 

ي فهو حـىت إن بق. ذلك أا قـد تعيـش ويعيـش معها صاحبها مهدورا من جوانب شىت 
. وهذا ما يقتضـي رعايتها من أن تصاب مبثل هذا املصائب . حيا فإنه يعـد من املوتـى 

                                     
 أخرجه البخاري في الديات ، باب قول اهللا تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ، - �
4/185  .  
   .2/202 أخرجه البخاري في الجهاد ، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم ، - �
 ؛ والنسائي 2/521مر بالعفو في الدم ، وسكت عنه  أخرجه أبو داود في الديات ، باب اإلمام يأ- �

 ؛ وابن ماجه في الديات ، باب 8/406، ) 4798(في القسامة ، باب األمر بالعفو عن القصاص ، رقم 
 ؛ وأورده 7/30 ؛ قال الشوكاني إسناده ال بأس به ، 405، ص ) 2692(العفو في القصاص ، رقم 

  ) .3246(األلباني في صحيح ابن ماجه ، رقم 
 ؛ وابن 8/236 ، باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد ،  أخرجه البيهقي في الحدود- �

  . 6/426 يستكره المرأة فيفضيها ، أبي شيبة في الديات ، الرجل
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 :  يقول            
   � .  

  
ة بتضييق اخلناق عليها ، فالرعاية الصحية تقتضي محاية اإلنسان من مثل هذه الفاحش

  .وعدم إشاعتها وإفشائها ، أو تيسري أسباب تعاطيها وممارستها 
  

 :  ويقول الرسول    �  وحيث أن أمر ،

، �   : حترمي اخلمر متعلـق مبضارها قال 

 ، ويكفي يف إظهار مضار هذه اآلفة أا �   :   وقال 
فشارب اخلمـر يكون قد أعدم عقله . من أعظـم أسباب التعدي على الضروريات كلها 

وبذلك يفوت مجيع املصاحل وجيلب . فيتيسر له القتل ، وينتهك األعراض ، ويتلـف األموال 
  .  فهي حق أم اخلبائث . معظم املضار 

  
  .كن اإلنسان فعال من وضع السياج املتني الذي يرعى به صحته وباجتناب اخلمر يتم

              
                                     

 ؛ وقال ابن حجر بأن في إسناده 608، ص ) 4019( ابن ماجه في الفتن ، باب العقوبات ، رقم - �
أبي مالك وهو ضعيف عند أحمد وابن معين وغيرهما ، ووثقه أحمد بن صالح خالد بن يزيد بن 

  ) .106( ؛ واأللباني في الصحيحة ، رقم 10/193المصري وأبو زرعة الدمشقي ، فتح الباري ، 
 ؛ وابن 512، ص ) 3371( أخرجه ابن ماجه في األشربة ، باب الخمر مفتاح كل شر ، رقم - �

 ؛ واأللباني في صحيح الجامع برقم 5/99، ) 24085(ما جاء فيها ، رقم أبي شيبة في باب الخمـر و
 ، وقال فيه شهر بن حوشب وحديثه حسن 4/216؛ والهيثمي في باب ال وصية لوارث ، ) 7334(

  .  ؛ وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 4/145وبقية رجاله ثقات ؛ والحاكم في األشربة ، 
   . 2/200ي األشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ،  أخرجه مسلم ف- �
 ؛ والترمذي في األشربة ، باب 2/321 أخرجه أبو داود في األشربة ، باب النهي عن المسكر ، - �

 ، وقال حسن غريب ؛ والنسائي في األشربة ، 3/194، ) 1927(ما أسكر كثيره فقليله حرام ، رقم 
 ؛ وابن ماجه في األشربة ، باب ما 8/700، ) 5623(م باب  تحريم كل شراب أسكر كثيره ، رق

  ) . 2375(رواء برقم في اإل األلباني صححه ؛ و515، ص ) 3393(أسكر كثيره فقليله حرام ، رقم 
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   : يف جمال الدعوة إىل مراعاة سنن الفطرة-4
  

وأختم هذه اموعة من النصوص احلديثية اليت تؤصل الرعاية الصحية مبا أشارت إليه 
،  إنصافا حلق السنة املطهرة يف وجوب مراعاة الفطرة ، ومعاجلة األسقام املختلفة بالتداوي

    .�  :   اجلسد لقوله 
  

 :  ففي جمال الدعوة إىل مراعاة سنن الفطرة يقول 
       

  �.  
  

 : وورد يف حديث آخر        
  � .  ا متعلقة يف معظمها باجلوانـب الصحيةواملدقق يف هذه األخبار يرى أ

ة لألمراض ، وملا استطاع لإلنسان ، حبيث لو أمهلت ألصبح اجلسد وكرا لألوساخ وجملب
لذلك أوجب الشارع احلكيم رعاية هذه األمور . مقاومة الشرور احلسية واملعنوية اليت حتيط به 

 على اإلنسان جسما  - كما سيتوضح ذلك يف الباب املوايل  –واالعتناء ا ، ألا تعود 
  .وروحا بالفائدة اليت تسعده يف حياتيه األوىل واألخرى 

  
 أرى أن هذه كلها «: ام الدهلوي وهو يتعمق يف مضمون احلديث السابق يقول اإلم

فاحلياء ترك الوقاحة والبذاء والفواحش ، وهي تلوث النفس وتكدرها ، والتعطر . من الطهارة 
يهيج سرور النفس وانشراحها وينبه على الطهارة تنبيها قويا ، والنكاح يطهر الباطن من 

  . � »ن أحاديث متيل إىل قضاء هذه الشهوة التوقان إىل النساء ، ودورا
                                     

   . 338-1/337 أخرجه البخاري في الصوم ، باب حق الجسم في الصوم ، - �
   . 1/125 أخرجه مسلم في الطهارة ، باب خصال الفطرة ، - �
، )1086( أخرجه الترمذي في النكاح ، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ، رقم - �
  ) . 75(رقم برواء اإل ياأللباني فضعفه  ؛ و5/421 وقال حسن غريب ؛ وأحمد في مسنده ، 2/272
   . 1/339 اإلمام ولي اهللا الدهلوي ، حجة اهللا البالغة ، - �
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ويف جمال معاجلـة األسقام اليت قد تصيب النفس البشرية ، توجهنا السنة النبوية إىل 
وجوب التصدي هلا باملعاجلة والرعايـة وعدم إمهال ذلك حبجة التواكل ، أو أا من قضاء اهللا 

 : فقد روي عن أيب خزامة عن أبيه قال . وقدره  
                  

  �.   
  

 :  وقال رسول اهللا 
  �.   

  
 ، �  :    وقال 

.  يف الرعاية الصحية كثري من الوصفات العالجية اليت تبني طرق املعاجلة ويستنبط من هديه 
 :  يقول الرسول . فهي مبثابة اإلذن العام ملمارسة املعاجلة العضوية والوقائية 


  �.   

  

                                     
   . 39 فحةصال سبق تخريجه في - �
 ؛ ومسلم في السالم ، باب 4/11 أخرجه البخاري في الطب ، باب الحجم من الشقيقة والصداع ، - �

   . 2/281لكل داء دواء ، 
   .39 سبق تخريجه في الصفحة - �
 ، 4/18، ) 2486(ذي في الزهد ، باب ما جاء في كراهية كثرة األكل ، رقم ـ أخرجه الترم- �

، ) 3349(ألطعمة ، باب االقتصاد في األكل وكراهية الشبع ، رقم وقال حسن صحيح ؛ ابن ماجه في ا
 ؛ وصححه 4/331م وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ـ ؛ الحاك509-508ص 

  ) .1983(األلباني ، إرواء الغليل ، رقم 
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 :   إىل طريقة عالج احلمى باعتبارها مضرة بصحة اإلنسان فيقول ويرشد 
  �.  

  
  أن رجال أتى النيب ري دتطالق البطن روي عن أيب سعيد اخلاسويف هديه لعالج 

 ––: فقال 
––

  
  �.   

  
يف معاجلة الطاعون واألمراض املعدية باالحتراز منها واستعمال احلجر  وكان جه 

روي عن عامر بن سعيد بن أيب وقاص عن أبيه أنه مسعه يسأل أسامة بن زيد ماذا . الصحي 
 :  قال رسول اهللا : ل أسامة  يف الطاعون ؟ فقامسعت من رسول اهللا 

               
  �.   

  
يق على ويتبني من هذا احلجر الصحي مدى الرعاية املقصودة لصحة اإلنسان ، بالتضي

كان يصف  ويستفاد من هديه أنه . املرض حىت ال ينتشر خارج احليز الذي وجد فيه 
العالج املناسب للداء املناسب ويف املكان املناسب ؛ كما يستشف من حديث أنس بن مالك 

 الذي فيه  : 
                                     

   .2/219 أخرجه البخاري في بدء الخلق ، باب صفة النار ، - �
 ؛ ومسلم في السالم ، باب التداوي بسقي 4/9طب ، باب الدواء بالعسل ،  أخرجه البخاري في ال- �

   . 285-2/284العسل ، 
 ؛ ومسلم في السالم ، باب 2/261 أخرجه البخاري في أحاديث األنبياء ، باب حديث الغار ، - �

   .2/285الطاعون والطيرة ، 
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  �.   

  
مناسبة للداء الذي  ولقد تضمن هذا احلديث زيادة على طريقة العالج اليت وصفها 

أصام ، أم صحوا واسترجعوا قوم اليت مكنتهم من البطش بالرعاة ، كما يستفاد من شدة 
 اإلشارة إليها ، وهي زجر املعتادين ت هلم أنه راعى يف ذلك جوانب صحية سبق عقابه 

ن القيام مبثل هذا االعتداء على النفس البشرية ، اليت كرمها اهللا أميا وردعهم وغريهـم ع
  .تكرمي 

  
ولقد أفراد اإلمام ابن القيم يف الطب النبوي تعليقا على ما يشري إليه احلديث آخذ منه 

 ويف القصة دليل على التداوي والتطبب ، وعلى طهارة بول مأكول اللحم ، فإن «: قوله 
 بغسل أفواههم وما -مع قرب عهدهم باإلسالم-ومل يؤمروا . غري جائز التداوي باحملرمات 

وتأخري البيان ال جيوز عن وقت احلاجة ، وعلى مقابلة اجلاين . أصابته ثيام من أبواهلا للصالة 
    .�» ثل ما فعل  مب

  
هذه مجلة من النصوص القرآنية واحلديثية ، اليت بينت يف جمملها مبا تضمنت من معاين 

. اشرة وغري مباشرة ، على أن الرعاية الصحية مقصد أساسي ترومه الشريعة اإلسالمية مب
 فقط مبكانة تصنيفه عند العلماء يف الدراسات األصولية واملقاصدية ، وإن اعلقتويبقى األمر م

 إىل درجة -وبعد هذا العدد املعترب من النصوص اليت تؤصل له-كنت أرى أن أمهيته ترقى به 
  .  الكلية ، وهذا ما كنت استهدفه من هذه الرؤية املقاصدية للرعاية الصحية املقاصد 
    

                                     
 ؛ ومسلم في القسامة 4/175بين ،  أعين المحار أخرجه البخاري في الحدود ، باب سمر النبي - �

   . 2/37والقصاص ، باب حكم المحاربين والمرتدين ، 
   . 37 الطب النبوي ، ص - �
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   ةـة الصحيـلرعايا دـقواع : املبحث الثاين
  
ي العريق ، وهو ما دفع بالعلماء إىل ـرب القواعد الفقهية من التراث اإلسالمـتعت

هية ، وكان لتعدد اآلراء حيث صاغوها ورتبوها منذ النشأة األوىل للمدارس الفق. االهتمام ا 
فتنوعت بذلك االختالف حىت أصبحت حبق حجر . واملذاهب الفقهية أثره على هذه القواعد 

وكان هلذه القواعد دورها البارز يف تقنني . األساس الذي انبىن عليه علم النظريات احلديثة 
ون املعاصرين ، الذين الفقه واالستفادة منه ، األمر الذي جعله ميسرا ويف متناول علماء القان

استطاعوا من خالل تلك القواعد الولوج إىل عمق الفقه اإلسالمي ، واستمداد األحكام منه 
كما هو الشأن بالنسبة للقانون الفرنسي ، الذي اعتمد كثريا على الفقه املالكي يف صياغة 

   .�نظرياته وقواعده 
  

وعليه سوف أتناول هذا . يزها والرعاية الصحية كأحكام فقهية هلا من القواعد ما مي
أخصص املطلب األول للتعريف بالقواعد ، وبيان أنواعها ، وأمهيتها يف : املوضوع يف مطلبني 

مث أضمن املطلب الثاين مناذج من القواعد الفقهية ذات العالقة . خدمة الرعاية الصحية 
  .بالرعاية الصحية 

  
  تعريف القواعد وبيان أنواعها : املطلب األول

  
   : التعريف اللغوي -أ

  
والقواعد مشترك لفظي ) . ق ع  د ( يتناول علماء اللسان القواعد ويبحثوا يف مادة 

يدل على معان متعددة ، وإن كانت ترجع يف اية األمر إىل مدلول متقارب حبكم اهليئة اليت 
  .تفرضها على املنتسب إليها 

  
والقَعدة بالفتح هي املرة ، . ده غريه قعد قعودا ومقعدا أي جلس وأقع: تقول العرب 

وبالكسر نوع منه ، واملقعدة بالفتح هي السافلة ، والقاعدة من النخل ما تناله اليد ، والقاعد 
  .من النساء اليت قعدت عن الولد واحليض ومجعها قواعد وقاعدات 

  
                                     

   . 112 حقوق اإلنسان العاجز في الشريعة اإلسالمية ، ص - �
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: يف القرآن جاء . والقاعد مجعه قاعدون وهو من ال يهتم باألمر ، أو يتراخى يف إجنازه 
           

     �.   
  

:  يقول احلق . والقاعدة وجتمع على قواعد هي أساس البناء      

         �.   
  

يقال قواعد البيت ويقصد ا أساسه ، وقواعد اهلودج خشبات أربع معترضات يف 
   .�أسفله 

  
ولعل املعىن اللغوي املناسب لتعريف القاعدة هو األساس ، ألنه تنبين عليه أحكام خمتلفة 

  .وتظل هي أساسها 
  

  : ة عامة أنواعا خمتلفة من القواعد أبرزها ثالثة هي ولقد تضمنت العلوم الشرعية بصف
  
وهي قواعد ختتص بعلم أصول الفقه ، وقد تسمى قواعد  : القواعد األصولية-1

. حيث أن اتهد يعتمد عليها يف استنباط األحكام من األدلة التفصيلية . االستنباط واالجتهاد 
 العام يعمل «:  ، وقاعدة »لنهي للتحرمي  األمر للوجوب وا«: ومن هذه القواعد جند قاعدة 
 ، » املطلق يعمل بإطالقه حىت يرد ما يقيده «:   ، وقاعدة »بعمومه حىت جييء ما خيصصه 

    .» النص مقدم على الظاهر «: وقاعدة 
  

                                     
   .95/ النساء- �
   .127/ البقرة- �
ومي ، المصباح المنير ،  ؛ أحمد الفي999 ؛ المعجم العربي األساسي ، ص 2/525 الصحاح ، - �
2/510 .   
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ويندرج حتـت ظل هذه القواعد أيضا ما يوضح األسس اليت يبين عليها الشارع 
  ، » األصل يف األشياء اإلباحة «: إليها تشريعه ، كقاعدة أحكامه ، واألغراض اليت يرمي 

  . � »ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب « : وقاعدة 
  
وهي تلك اليت تضبط األمور املتعلقة مبصطلح احلديث ، واليت  : القواعد احلديثية-2

اتب املقبول تواضع عليها علماء احلديث لدراسة األسانيد واملضامني واحلكم عليها وبيان مر
منها ، من حسن أو صحيح ، واملردود من ضعيف أو موضوع ، فيعتمد على الصحيح يف 

  .االجتهاد واستنباط األحكام ، ويهمل الضعيف ، وحيذر من املوضوع 
  

فقد تسمى قواعد . والقواعد احلديثية تعرف بأمساء كثرية باعتبار املوضوع الذي تتناوله 
وهي أنواع متعددة أوصلها . واعد التحديث أو أصول احلديث التخريج ، أو تسمى مباشرة ق

   .� وستني نوعاةابن صالح إىل مخس
  
ويقصد ا القواعد املتعلقة باألحكام ، وهي اليت ينصرف إليها  : القواعد الفقهية-3

  .الكالم عند إطالقه ، وتقابلها بالقيد القواعد األصولية 
  

 يف صياغة –ومنذ نشأة املدارس الفقهية – يقصروا وباستقراء عمل العلماء يتبني أم مل
  .هذه القواعد ، حىت جعلوها تشمل املسائل املتشاة واألحكام املتماثلة 

  
وأظهروا أوجه الشبه بني تلك األحكام وصاغوا هلا القواعد بشكل منتظم ، جيعل كل 

أا أصبحت تعرف باسم جزئياا تندرج حتتها ، فتكون جمموعة متناسقة ومتضامنة ، إىل درجة 
  . �القواعد الكلية يف الفقه اإلسالمي 

  
فإن الشريعة املعظمة  … «: ولذلك اعتربها اإلمام القرايف من األصول حيث يقول 

    : احملمدية زاد اهللا تعاىل منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع ، وأصوهلا قسمان 

                                     
   . 113 ؛ حقوق اإلنسان العاجز في الشريعة اإلسالمية ، ص 1/24 أصول الفقه اإلسالمي ، - �
   .08 مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث ، ص - �
   . 114 حقوق اإلنسان العاجز في الشريعة اإلسالمية ، ص - �
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 أمره ليس فيه إال قواعد األحكام الناشئة أحدمها املسمى بأصول الفقه ، وهو يف غالب
عن األلفاظ العربية خاصة ، وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والترجيح ، وحنو األمر 

وما خرج عن هذا النمط إال . للوجوب والنهي للتحرمي ، والصيغة اخلاصة للعموم وحنو ذلك 
الثاين قواعد كلية فقهية والقسم . كون القياس حجـة ، وخرب الواحد وصفات اتهدين 

جليلة ، كثرية العدد عظيمة املدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ، لكل قاعدة من 
الفروع يف الشريعة ما ال حيصى ، ومل يذكر منها شيء يف أصول الفقه ، وإن اتفقت اإلشارة 

   .� »إليه هناك على سبيل اإلمجال فبقي تفصيله مل يتحصل 
  
  : ي التعريف االصطالح-ب
  

لقد تعددت اآلراء اليت حاول أصحاا ضبط معىن معني حيدد املفهوم االصطالحي 
  . �فهي عند علماء اللغة تعين الضابط أو األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته. للقواعد 
  

   .�» قضية كلية منضبطة على مجيع جزئياا «: وعرفها اجلرجاين بأا 
  

 أما القاعدة هي ضابط أو معيار «: يلي عن النظرية فيقول ومييزها الدكتور وهبة الزح
   . �»كلي يف ناحية خمصوصة من نواحي النظرية العامة 

  
وأما الدكتور الريسوين فقد عرف هذه القواعد ضمن إطارها العام الذي ال خيص علما 

زئياته وتنمو  أا الركائز اليت يقوم عليها وينضبط ا ، ويف إطارها تنتظم ج«: بذاته فقال 
� »نظرياته .   

                  
                                     

   . 1/05 ،  اإلمام شهاب الدين القرافي ، الفروق- �
   .2/510 ؛ المصباح المنير ، 999 المعجم العربي األساسي ، ص - �
   .140 كتاب التعريفات ، ص - �
   . 4/07وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، / د- �
�   . 273 نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ، ص - 
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ه جتاوز ـة أنـع إىل درجـل نوعا من التوسـف اشتمـذا التعريـظ أن هــويالح
ب ـد ال تناسـة قـذه التوسعـل هـومث. داف ـار األهـد إىل إظهـوم احلـمفه
  .دة ـوم القاعـد مفهـال لتحديـع أصـريفا وضـتع

  
ة يف ـة كليـول فقهيـ أص«: ها ـبأندة ـرف القاعـى الزرقا يعـد مصطفـوجن

وادث اليت ـة يف احلـة عامـكاما تشريعيـن أحـة ، تتضمـوريـزة دستـوص موجـنص
   .� »ها ـوضوعـت مـل حتـدخـت

  
واملتتبع حملتوى هذه التعريفات وعلى اختالف مصادرها يالحظ أا تكاد تتحـد يف 

فهم شكليا ، مرده إىل نظرة كل عامل لذلك يبقى اختال. الغاية ، فهي تصب يف قالب واحد 
فمن رأى أن القاعدة تشمل كل جزئياا وال تستثين من . حول ما تشمله القاعدة من جزئياا 

ومن رأى أن القاعدة ال . ذلك شيئا ، عرب يف تعريفها بلفظ الكل الدال على احتوائها جلزئياا 
وهذا اخلالف كما يقال .  أو أكثر تشمل بالضرورة كل جزئياا ، عرب عن ذلك بلفظ أغلب

   .�ال يفسد للود قضية 
  

وإذا كانت هذه القواعد تعرف بأن كل واحدة منها ختتص يف جمال علمي معني من 
جماالت العلوم الشرعية ، وخاصة القواعد احلديثية اليت تعاجل علوم احلديث ، فإن القواعد 

اهلما ، وهو ما يدفع إىل اإلشارة بإجياز إىل الفقهية واألصولية يوجد بينهما تقارب الشتراك جم
  .الضوابط اليت تساعد على التمييز بينهما 

  
فإذا كانت القواعد األصولية تعترب إمجاال األسس واخلطط واملناهج اليت وضعها 
اتهدون كمعامل ينطلقون منها لالستنباط ، فإن القواعد الفقهية تظل تلك األحكام املتماثلة 

  .ىل قياس واحد يشملها ، وإىل ضابط فقهي يسيجها كقاعدة امللكية اليت ترجع إ
  

ومن مثة فإن القواعد األصولية تعترب امليدان اخلصب الذي يستثمره اتهد يف استنباط 
األحكام ، ومعرفة ما يتولد أو ينطبق على الوقائع واملستجدات ، بينما تبقى القواعد الفقهية 

                                     
   . 2/965 مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، - �
   . 117حقوق اإلنسان العاجز في الشريعة اإلسالمية ، ص  - �
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فيت يتوصالن ا إىل معرفة الفروع ، بدل الرجوع يف كل مرة إىل مفاتيح يف يد الفقيه أو امل
إذ بقدر اإلحاطة ا يعظم قدر الفقيه ويشرف ، ويظهر رونق الفقه . األبواب الفقهية املتفرقة 

   .�ويعرف ، وتتضح مناهج الفتاوى وتكتشف
  

   مناذج من القواعد الفقهية ذات العالقة بالرعاية الصحية : املطلب الثاين
  

كثرية هي القواعد الفقهية اليت هلا عالقة مبيدان الرعاية الصحية لإلنسان ، اليت جندها 
  .تندرج بأسلوب أو بآخر يف تطبيقات هذه القواعد 

  
. ونظرا لكثرا وتعددها فإن الدراسة ال تسمح باستقصاء كل هذه القواعد وسردها 

ه القواعد ، تاركا التطبيقات الفروعية وعليه فإنين سأكتفي يف هذا املطلب بعرض مناذج من هذ
  .لألحكام الفقهية املتعددة حيث تتجلى بشكل أوضح يف الباب املوايل 

  
لها بعد ذلك بنماذج من يوأبدأ أوال بسرد القواعد الكلية املتفق عليها ، على أن أذ

  .القواعد اخلادمة للموضوع 
  
    : قاعدة األمور مبقاصدها-أ

  
، وتفيد أن الفعل   :   �ة العامة قوله واألصل يف هذه القاعد

والثواب ال يكون إال حسب . الواحد قد يتصف باحلل أو احلرمة ، باعتبار ما قصد به من نية 
والباحث يف  . » ال ثواب إال بنية «: وهو ما يتوضح يف القاعدة املعضدة هلا . نية الفاعل 

ويؤكد . ده يشمل الرعاية الصحية وغريها من األحكام الفقهية جمال تطبيق هذه القاعدة جي
ذلك ما ذهب إليه اإلمام الشافعي واإلمام أمحد وغريمها ، من أن مضمون نص هذا احلديث 

  . �ميثل ثلث العلم وقيل ربعه
  

                                     
   . 124 ؛ حقوق اإلنسان العاجز ، ص 1/06 الفروق ، - �
   .  38 سبق تخريجه في الصفحة - �
   .23 اإلمام السيوطي ، كتاب األشباه والنظائر ، ص - �



  
  

136

 األعمال بالنيات «: ويدرج اإلمام الشاطيب هذه القاعدة ضمن مقاصد املكلف فيقول 
 ، واألمر نفسه ذهب إليه اإلمام � »ة يف التصرفات من العبادات والعادات واملقاصد معترب

 إن املقاصد واالعتقادات معتربة يف التصرفات والعادات ، كما هي «: ابن تيمية حيث قال 
   .� »معتربة يف التقربات والعبادات

  
  : الشك بل وقاعدة اليقني ال يز-ب
  

 :  وأصل هذه القاعدة قول الرسول 
  �.   

  
: وتنضم إىل هذه القاعـدة الكلية قواعد أخرى تشاركها يف الداللة واملقصد منها 

 ، »ة  األصل براءة الذم«:   ، وقاعدة » األصل بقاء ما كان على ما كان «: قاعـدة 
    . » الذمة إذا عمرت بيقني فال تربأ إال بيقني «: وقاعدة 
  

ومن أمثلة ذلك استصحاب . وجتد هذه القواعد تطبيقاا يف جمال الرعاية الصحية 
الطهارة عند املالكية ، وعدم االقتصاص من األب إذا قتل ابنه النتفاء القتل العدوان ، ويف 

   .� وحىت ال تعدم كما عدمت نفس الولدذلك إحياء لنفس األب ورعاية هلا ،
  
   : قاعدة املشقة جتلب التيسري-ج
  

 :   وأصلهـا مضمـون قوله        

  �:    ، وقوله       � ويضاف إىل ، 

                                     
   .2/225 الموافقات ، - �
   . 567 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، ص - �
   . 1/156 أخرجه مسلم في الحيض ، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ، - �
   . 94اني ، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، ص بالصادق الغر/ د- �
�   .185/ البقرة- 
   .78/ الحج- �
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 احلرج مرفوع ، فكل ما يؤدي إليه فهو ساقط برفعه إال «: قاعـدة قاعدة معـىن هذه ال
   .� »بدليل على وضعه 

  
وقاعدة املشقة جتلب التيسري قاعدة أساسية يف التيسري والسماحة ، حىت قال عنها 
العلماء أا تعم مجيع رخص الشرع وختفيفاته ، اليت من أسباا السفر واملرض والعسر وعموم 

ومن مثة كانت هذه القاعدة متضمنة يف تطبيقاا كل من شأنه أن يراعي .  والنقص البلوى
  .صحة اإلنسان ، وهو مبتلى بواحد من هذه األسباب 

  
فكأن هذه القاعدة باحتضاا معظم الترخيصات اليت ميكن االستفادة منها يف جمال 

: ، فجعلوها يف ستة أنواع هي الرعاية الصحية ، حتدد ختفيفات الشرع اليت استقصاها العلماء 
ختفيف إسقاط باألعذار ، وختفيف تنقيص كالقصر ، وختفيف إبدال كالتيمم ، وختفيف تقدمي ، 
وختفيف تأخري كاجلمع فيهما ، وختفيف ترخيص كشرب اخلمر للغصة وأكل امليتة للمضطر 

   .�وأكل النجاسة للتداوي
  
   : قاعدة الضرر يزال-د
  

، ويبين الفقهاء على  �   :  ة قوله واألصل يف هذه القاعد
وتنضم إىل هذه . هذه القاعدة كثري من أبواب الفقه ومنها الفروع املتعلقة بالرعاية الصحية 

  اليت » الضرورات تبيح احملظورات «: القاعدة قواعد معضدة هلا ، وتندرج يف جماهلا كقاعدة 
عند املخمصة ، وأكل مال الغري للمضطر ، وشرب اخلمر من تطبيقاا جواز أكل امليتـة 

 ما أبيح للضرورة «: وقاعدة . �للغاص ، والتناول من احلرام للضرورة إذا عمت البلـوى
 ، كاالقتصار يف أكل امليتة على ما يسد الرمق ، خالفا للمالكية الذين جييزون »يقدر بقدرها 

�األكل والتزود منها .   
                                     

   .455 مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية ، ص - �
   . 112 والنظائر ، ص  السيوطي ، األشباه- �
   . 110 سبق تخريجه في الصفحة - �
   . 321 تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، ص - �
�   .180 القوانين الفقهية ، ص - 
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  فال جيوز ملضطر أن يأكل طعام مضطر آخر ، »ر ال يزال بالضرر  الضر«: وقاعدة 

  .ألن رعاية النفس والصحة مطلوبة للشخصني معا 
  

 إذا تعارضت مفسدتان روعي «:   كذلك قاعدة » الضرر يزال «ويتفرع عن قاعدة 
 درء املفاسد أوىل من جلب «: ومثلها كذلك قاعدة   . »أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 

 اجتناب النواهي آكد «: وقاعدة  . » درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل «  أو »صاحل امل
  :  لقوله »وأبلغ يف القصد الشرعي من فعل األوامر     
  �.   

  
ومن مثة جاءت . ملصاحل فالشارع احلكيم اعتىن كثريا بدرء املفاسد وقدمها على جلب ا

خبالف . منهياته مشددة واألمر باجتناا حمسوم فيه ، دون مراعاة يف ذلك لألعذار والرخص 
وأضاف . املأمورات اليت ربط التكليف فيها باالستطاعة ، كما جاء يف احلديث السابق 

 : مؤكدا هلذا الواقع  الترخيص ألصحاب األعذار فقال 
            

   �.   
  

وهكذا حتصل املريض واملسافر على عذر اإلفطار ، ورخص بالتيمم ملن ال يقدر على 
  . � استعمال املاء ، ورخص باجللوس يف الصالة ملن يعجز عن أدائها قائما

  

                                     
 ؛ ومسلم في 4/258 أخرجه البخاري في االعتصام بالكتاب ، باب االقتداء بسنـن رسول اهللا ، - �

   .1/562الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر ، 
 ؛ ومسلم في 4/258 أخرجه البخاري في االعتصام بالكتاب ، باب االقتداء بسنـن رسول اهللا ، - �

   .1/562الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر ، 
   . 132 تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، ص - �
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 الضرر األشد يزال «: ومن القواعد اليت تدور يف فلك هذه القاعدة الكلية قاعدة 
 كحالة » الضرر اخلاص يتحمل يف سبيل رفع الضرر العام «:  وقاعدة »بالضرر األخف 

  .احلجر الصحي وما شاها 
  

   : قاعدة العادة حمكمة-هـ
  

  :ويرجع العلماء أصل هذه القاعدة الكلية إىل حديث 
   � .  
  

ومما يستفاد من هذه القاعدة . والعرف والعادة معتربان يف كثري من املسائل الفقهية 
تطبيقاا يف جماالت تعود بالفائدة على الرعاية الصحية ، ومن ذلك أا تعترب يف تعريف املاء 

ومنها أيضا تطبيقها يف حتديد مفهوم الكثرة . ريا اجلاري ، واألصح يف ذلك ما يعده الناس جا
وذه القاعدة يقدر . من البعر الواقع يف البئر ، ألن األصح أن الكثري ما يستكثره الناظر 

   . �احليض والنفاس
  

وهكذا يتبني مدى عالقة هذه القاعدة باألحكام الفقهية اليت ختدم جمال الصحة ، 
وافق طبيعة الناس ، وهو ما تضمنته بعض القواعد الفقهية خصوصا وأن من األحكام ما جاء لي

  .الواردة يف هذا الشأن 
  

هذا ما يتعلق بالقواعد الكلية املتفق عليها ، ومدى ارتباطها بالرعاية الصحية من حيث 
وزيادة على ذلك فهناك من القواعد ما هي موضع اختالف من . التطبيقات اليت جتري عليها 

ومنها ما هو . ة ، ومن حيث االعتبار يف مذهب دون آخر من جهة ثانية حيث الصياغة من جه
  .متفق على مضموا خمتلف يف منطوقها 

  

                                     
ه الذهبي ؛ وقال  وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافق3/78 أخرجه الحاكم في المستدرك ، - �

؛ )533(ال أصل له مرفوعا إنما ورد موقوفا عن ابن مسعود ، رقم : األلباني في السلسلة الضعيفة 
   .5/288والزيلعي في اإلجارات وقال غريب مرفوع ، نصب الراية ، 

   . 116 ابن نجيم ، األشباه والنظائر ، ص - �
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وتأكيدا لدورها يف إظهار العناية الصحية والتأصيل هلا ، أوردها دون أن أعطي جلانب 
  : املذهب املعتمدة فيه أي اهتمام ، وأسردها على الشكل التايل 

  
  :؟ هل هو كاحملقق أم ال قاعدة الغالب -1
  

 إذا دار الشيء بني الغالب والنادر فإنه يلحق «: وترد هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها 
 ، والغرض من هذه القاعدة هو إظهار هل الظن الغالب الذي هو إدراك الطرف »بالغالب 

 األحكام الراجح مع طرح ما يقابله من وهم وهو ملحق عند الفقهاء باليقني ، فتبىن عليه
لذلك وقع االتفاق على وجوب العمل به ، ما دام أنه ال يوجد قاطع من النصوص أو ؟ العملية 

   .�معارض أرجح منه
  

. وتفيد هذه القاعدة أن من مل يعمل بغلبة الظن يتسبب يف تعطيل كثري من األحكام 
واعلم أن «: يقول ابن فرحون  .  ينايف جانبا كبريا من مقاصد الشريعة – ال شك –وهذا 

الشرع مل يعترب مطلق الظن يف املسائل وإمنا يعترب ظنونا مفيدة مستفادة من أمارات خمصوصة 
  .� »وذلك يف ما ال سبيل فيه إىل القطعي 

  
 واعلم أن قول العلماء ال جيوز إال بالعلم «: ونبه صاحب الفروق على هذا األمر فقال 

وز أن يؤدي إىل ما هو قاطع وليس كذلك ، بل ليس على ظاهره ، فإن ظاهره يقتضي أال جي
  .�»جيوز له األداء مبا عنده من الظن الضعيف يف كثري من الصور 

  
سؤر ما عادته استعمال النجاسة : ومن تطبيقات هذه القاعدة اليت ختدم الرعاية الصحية 

 ولباس إذا مل تظهر النجاسة يف فمه ومل يعسر االحتراز منه ، وكذلك سؤر شارب اخلمر ،
فكل هذه املعامالت يطبق . الكافر ، واستعمال ثوب غري املصلي الذي حيمل على النجاسة 

  .  �فيها مفهوم القاعدة ويغلب الغالب وجيعل كاحملقق
  

                                     
   . 13 تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، ص - �
   .2/12 ابن فرحون ، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ، - �
   .4/55 الفروق ، - �
   . 14 تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، ص - �
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  : ؟ قاعدة املعدوم شرعا هل هو كاملعدوم حسا أم ال-2
  

قيقة ، ألن ولقد اشتهر عند املالكية أن املعدوم شرعا ال اعتبار له فهو كاملعدوم ح
فما اعتد به الشرع فهو موجود ، .  يف تقدير األمور على احلقيقة إمنا مصدرها الشرع داالعتدا

  .وما أمهله فهو غري موجود 
  

ومما يستفاد من هذه القاعدة يف جمال الرعاية الصحية ، تطبيقاا املتعلقة باليسر 
للرعاف الذي حيدث له دون إمهال والتخفيف والعفو ، كما هو ظاهر يف طريقة معاجلة املصلي 

وكما هو متجلي كذلك يف شأن احلاضر الصحيح الذي يفقد املاء ، فهو ال يتيمم  . �لصالته
عند املالكية للجمعة وال اجلنازة ، ألنه يصري كفاقد الطهورين باعتبار أن املعدوم شرعا 

ماالت األربعة اليت حيكمون فيخرج املصلي ذه القاعدة عند املالكية من االحت. كاملعدوم حسا 
   .�ا يف مثل هذه احلال ، فال يصلي اجلمعة وال اجلنازة حىت يتطهر باملاء

  
  :  ؟قاعدة العلة إذا زالت هل يزول احلكم بزواهلا أم ال-3
  

فإذا كانت من . يرى العلماء أن حكم مسألة العلة مرتبط مبدى مكانتها من الشرع 
ت ممن هو جمتمع عليه ، أو مل تكن يف أمر تعبدي صرف ، فإن العلل املنصوص عليها ، أو كان

خبالف األمر التعبدي الصرف ، فإن احلكم فيه  . احلكم يف هذه احلاالت يتبعها بقاء وزواال
يبقى حىت ولو زالت العلة ، كما هو الشأن يف الرمل يف الطواف ، أو كما هو الشأن للتأكد 

  .مية احلديثة من براءة رحم املعتدة بالوسائل العل
  

وأما عالقة هذه القاعدة بالرعاية الصحية فإا تظهر من خالل تطبيقاا يف املاء املتنجس 
فهل يصري طاهرا بزوال العلة أم ال يصري . إذا زال تغريه من عند نفسه دون إضافة ماء له 
   .�اإلمام مالكوإىل القول األول ذهب . طاهرا ، باعتبار أن إزالة النجاسة إمنا تكون باملاء 

  

                                     
   .1/333 المقري ، القواعد ، - �
   . 1/147 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، - �
   .1/84 المواق ، التاج واإلكليل لمختصر خليل ، - �
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هل يقتصر على سد الرمق ؟ ألن العلة . واألمر نفسه ينطبق على املضطر إىل أكل امليتة 
يف اإلباحة هي االضطرار وقد زال هذا بسد الرمق ، أم له أن يأكل ويتزود ألن االضطرار 

   . �وهو املشهور عند املالكية. صريها مباحة يف حقه 
  
  : ؟ خص أم القاعدة هل تبطل املعصية التر-4
  

  . ؟ �هل الرخصة معونة أم ختفيف: ووردت هذه القاعدة عند املقري بالصيغة التالية 
ومرد هذه القاعدة إىل االختالف احلاصل يف الرخصة هل هي معونة من اهللا ملن وجد يف 
حقه سبب الترخيص ، فال جيوز حينئذ للعاصي أن يترخص ا ، ألنه ال يعقل أن يعان العاصي 

معصية ربه ؛ أم هي ختفيف فتشمل حينئذ كل مسلم حىت ولو كان عاصيا ، بناء على على 
   .�عموم النصوص الدالة على رفع احلرج والتخفيف على الناس بدون متييز

  
ومن مثة فإن تطبيقات هذه القاعدة بالنسبة للعاصي بسفره ، إذا روعي فيها جانب 

لنسبة ملن كان مريضا أو مضطرا إىل أكل التخفيف املطلق ختدم رعايته صحيا ، خصوصا با
ومما يقوي . امليتة يف سفر معصية ، فهو يكون بذلك قد حفظ نفسه من اهلالك وإن كان عاصيا 

الرخصة أصلها «: هذا املنحىن يف الترجيح صياغة هذه القاعدة بألفاظ أخرى كقوهلم 
 »رخص ال تناط باملعاصيال«: وأما ورودها بلفظ  .  »التخفيف عن املكلف ورفع احلرج عنه

حىت ولو مل متيز بني كوا معونة أو ختفيفا ، فإا قطعت بأن العاصي ال يستباح له يف سفره 
  .شيء من الرخص 

  
ونبه اإلمام السيوطي على ضرورة مراعاة الفرق الدقيق الوارد يف معىن هذه القاعدة ، 

رخصة مىت توقف على وجود شيء ،  معىن قولنا الرخص ال تناط باملعاصي أن فعل ال«: فقال 
وذا . نظر يف ذلك الشيء ، فإن كان تعاطيه يف نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإال فال  

  .يظهر الفرق بني املعصية بالسفر واملعصية فيه 
  

                                     
   .180 القوانين الفقهية ، ص - �
   .1/337 القواعد ، - �
   .1/320 التاج واإلكليل ، - �
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فالعبد اآلبق والناشزة واملسافر للمكس وحنوه عاص بالسفر ، فالسفر نفسه معصية 
  .دوامه ، ومعلقة ومرتبة عليه ترتيب املسبب على السبب فال يباح والرخصة منوطة به مع 

  
ومن سافر مباحا ، فشرب اخلمر يف سفره فهو عاص فيه أي مرتكب املعصية يف السفر 

فنفس السفر ليس معصية وال آمثا به ، فتباح فيه الرخص ألا منوطة بالسفر وهو يف . املباح 
ألن الرخصة منوطة باللبس . ف املغصوب خبالف احملرم وهلذا جاز املسح على اخل. نفسه مباح 

وهو للمحرم معصية ويف املغصوب ليس معصية لذاته ، أي لكونه لباسا ، بل لالستيالء على 
   . � »ولذا لو ترك اللبس مل تزل املعصية خبالف احملرم . حق الغري 
  

أصل والرخصة وتتلخـص هذه القاعـدة يف نظر الشاطيب رمحه اهللا يف أن العزمية 
استثناء ، ومن مثـة فإن العزميـة تكون مقصد الشارع بالقصد األول ، والرخصة مقصده 

   . �بالقصـد الثانـي
  

 جارية يف التكليف مبقتضاها على الطريق الوسط «: والشريعـة كما يقول أيضا 
 عليه األعدل ، اآلخذ من الطرفني بقسط ال ميل فيه الداخل حتت كسب العبد من غري مشقة

   . � »وال احنالل ، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي يف مجيع املكلفني غاية االعتدال
  
   :  أم ال ؟ربقاعدة األصغر هل يندرج يف األك-5
  

إن جميء هذه القاعـدة على شكل استفسار يتناسـب مع موضوعها ، ألن األصل يف 
والتشريك يف النية . يك يف النية األحكام عدم التداخل ملا يوجـد يف التداخـل من تشـر

  : مفسد لقوله 
  � .   

  

                                     
   . 185 السيوطي ، األشباه والنظائر ، ص - �
   . 210 ، 1/209 الموافقات ، - �
   . 2/110 المرجع السابق ، - �
   . 38 سبق تخريجه في الصفحة - �
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ولكن وعمال مبقصد الرفق والتخفيف ، أمجعت األمة على التداخل يف اجلملة لتكثري 
 وتفيد هذه القاعدة الرعاية الصحية فيما يترتب عن تطبيقاا يف تغلغل األعمال .األجور 

. واملطالب ، بإدراج األصغر حتت األكرب ، ومبراعاة ظروف اجلاين يف إدراج حد حتت آخر 
ويف جمال الطهارة بالتداخل بني الوضوء واالغتسال ، والغسل يكفي عن املسح ألنه مسح 

بة للقصاص ، فاخلاص منه باألطراف يندرج يف القصاص املتعلق وكذلك بالنس.  �وزيادة
  .�بالنفس حىت ال يعاقب اإلنسان مرتني

  
  :  ؟ قاعدة الترك هل هو كالفعل أم ال-6
  

وموضوع هذه القاعدة األخالق الفاضلة واملروءة اليت تدفع الناس إىل القيام باألعمال 
ال وعدم الشعور باملسؤولية يف تقدير فهي حتارب التسيب واإلمه. على الوجه املطلوب 

فهذه القاعدة جتعل املسؤولية كاملة على من يستطيع القيام بعمل ما ويتمنع عنه . أوضاع الغري 
  .طواعية ، خصوصا إذا نتج عن ذلك الترك ضياع أموال أو حيوانات أو أنفس 

  
من غري عذر فهو آمث فمن كان بإمكانه أن ينقذ إنسانا عطشانا أو مترديا يف بئر ، وميتنع 

  . عاص ، ويلزم بالضمان 
  

ولذلك جاء يف تطبيقات هذه القاعدة أن من رأى حيوانا يريد افتراس إنسان وكان 
  .قادرا على ختليصه منه ومل خيلصه ، فإنه إن مات يضمن ديته 

  
وأن من وجبت عليه مواساة غريه بطعام أو مواد حبيث ال يوجد عند غريه ، مث امتنع 

ت ذلك اإلنسان احملتاج فإنه يضمن ديته على عاقلته إن كان متأوال ، أما إن قصد حىت ما
  . �بالترك هالكه فإنه يقتل به 

  
ويعترب العلماء أن هذه القاعدة من أرفع ما عرفته البشرية يف باب التشريع وتنظري قواعد 

شريعة اإلسالمية األخالق السامية ، اليت من شأا حتقيق مصلحة األمة ، وهي من قواعد ال

                                     
   .1/211 الحطاب ، مواهب الجليل ، - �
   . 57 تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، ص - �
   . 3/224 مواهب الجليل ، - �
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بينما ظلت القوانني البشرية الوضعية خالية من مثلها ، ومل تعرف هذه القوانني قاعدة . القدمية 
  .�الترك كالفعل إال أخريا

  
كن اخلروج عنهما وجب قاعدة إذا تقابل مكروهان أو حمظوران أو ضرران ومل مي-7

    : ارتكاب أخفهما
  

شريعة املتمثل يف جلب املصلحة ودرأ املفسدة ما فهذه القاعدة تطبيق حريف ملقصد ال
فإذا كان الفعل متضمنا مصلحة حمضة فهو املشروع باتفاق ، وإذا كان متضمنا . أمكن 

مفسدة حمضة فهو املمنوع قطعا ، ألن الشريعة وبعموم نصوصها إمنا جاءت لتأمر باإلصالح ، 
  .وتنهى عن الفساد ، وحتل الطيبات ، وحترم اخلبائث 

  
لكن ورغم ذلك فقد جيتمع يف الفعل الواحد مفسدة ومصلحة ، أو جيتمع فيه ضرران و

فهنا حتكّم القاعدة بدفع أعظم املفسدتني أو أكثر الضررين . خاص وعام ، أو أصغر وأكرب 
فيتعني هناك األخذ بالراجح وترك املرجوح لورود النص املؤيد لذلك ، . بارتكاب أهوما 

 يف املسجد ، وي اذوم عن خمالطة الناس ، وتطبيق إجراءات احلجر كالنهي عن أكل الثوم
   .�   :  الصحي لقوله 

  
جواز بقر بطن األم امليتة : ومن تطبيقات هذه القاعدة املندرجة يف إطار الرعاية الصحية 

ر الذي ال جيد ما حيىي وجواز أكل ميتة اآلدمي للمضط. الستخراج اجلنني الذي ترجى حياته 
ووجوب بيع املاء ملن به عطش خياف املوت إن كان معه مثن وإال أعطي . به نفسه من غريها 

. وإلقاء ما يف السفينة من متاع لإلبقاء على حياة الراكبني  . �جمانا ارتكابا ألخف الضررين
   .�ومنع احلاكم من عرف بإصابته الناس بعينه من خمالطتهم وإلزامه بيته 

  

                                     
   . 114 تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، ص - �
   . 05 سبق تخريجه في الصفحة - �
   .180 القوانين الفقهية ، ص - �
   . 158 تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، ص - �
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ففي كل هذه التطبيقات اليت روعي فيها ارتكاب أخف الضررين ، كانت مصلحة 
  .الرعاية الصحية لإلنسان ظاهرة فيها بشكل جلي 

  
   : قاعدة النكاح هل هو من باب األقوات أو التفكهات -8
  

ويقصد ذه القاعدة النظر إىل الزواج ومعرفة مكانته يف الترتيب مبا يفيد اإلنسان ، هل 
. قى إىل أن يعترب من الضروريات اليت حيتاجها اجلسم كاألقوات ، أو يبقى دون ذلك ير

فيندرج ضمن احلاجيات اليت يؤدي تركها إىل احلرج ، أو هو من باب الكماليات اليت ينظر 
  .إليها على أا من التفكهات 

  
روريا وعالقة هذه القاعدة بالرعاية الصحية ، تتجلى يف كون النكاح يعد عالجا ض

  .لكثري من املفاسد اليت تلحق باإلنسان ، وال يتأتى له عالجها إال بالزواج 
  

   .�لذلك أوجب بعض الفقهاء على الولد إعفاف أبيه بتزوجيه
  
   : قاعدة احلدود تسقط بالشبهات -9
  

  : وأصل هذه القاعدة قوله 
  �.  

  
والعالقة اليت تربط الرعاية الصحية ذه القاعدة تتمثل يف مكانة النفس البشرية يف 

وهي رعاية جلية ، خاصة وأن حديث عائشة رضي اهللا . الشريعة ، والعمل على إبقائها حية 

                                     
   .4/210 التاج واإلكليل ، - �
؛ أما حديث عائشة ) 258( الحديث بفقرتيه أورده األلباني في ضعيف الجامع الصغير برقم - �
فقد أخرجه الترمذي في الحدود ، باب ما جاء في درء الحدود ، رقم ) ادرؤوا الحدود بالشبهات(
لموقوفة  ، وفيه يزيد بن زياد الدمشقي وقال ضعيف ، وقال بأن رواية وكيع ا2/438-439، ) 1447(

أصح ؛ وأورده ابن حجر في التلخيص بمثله وقال الموقوف أصح ، وصحح البخاري رواية ابن 
 ؛ 105-4/104مسعود الموقوفة ؛ ورواه ابن حزم عن عمر موقوفا بإسناد صحيح ، التلخيص ، 

رواه ) دأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إال الحدو(أما حديث ) . 2316(وضعفه األلباني في اإلرواء ، رقم 
 ؛ وصححه 6/181؛ وأحمد في المسند ، ) 4375(أبو داود في الحدود ، باب في الحد يشفع فيه ، رقم 

  ) .638(األلباني برقم 
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  : يقول الرسول . عنها جاء متضمنا لتلك اإلشارة     
             

 �.  
  

وكما تكون الشبهة سببا يف إسقاط احلد ، فإا تكون كذلك يف إسقاط القصاص 
وبذلك يكون . ويف كل ذلك رعاية صحية ضمنية للنفس البشرية . واالنتقال به إىل البدل 

  . الشخص الذي كان معرضا للقصاص أو اإلعدام قد حفظ وجنا من األمل واإلزهاق جسم
  

ة هلذه القاعدة إسقاط احلد عن شرب اخلمر للتداوي للشبهة ، يومن التطبيقات الصح
  .وشبهة اختالف الشهود يف حد الزنا 

  
  : قاعدة اإلنسان مستخلف يف األرض -10
  

ألن . كون يف مستوى مسؤولية االستخالف واستخالفه يتطلب رعاية صحية متمكنة لي
استخالفه هذا يلزمه ببيان حكم اهللا وسننه يف طبيعة خلقه ، ويعطيه احلق يف االستفادة مما 

  .�سخره اهللا له
  

  : قاعدة احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة وخاصة -11
  

ة ترتل مرتل والرعاية الصحية تراعى يف هذا اال ، ألا إن مل تكن ضرورة فهي حاج
   .�ومن تطبيقاا جواز دخول احلمام مع جهالة مدة املكث ومقدار املاء املستعمل. الضرورة 
  

   : قاعدة كل من أصيب بعاهة مؤثرة يف أدائه للتكليف يسقط عنه بقدرها -12
  

 ، وهكذا » كل من عجز عن شيء سقط عنه «: وتصاغ هذه القاعدة كذلك بلفظ 
 . » السماحة أول أوصاف البشرية وأكرب مقاصدها «: قا لقاعدة تكون هذه القاعدة تطبي

                                     
  . التخريج السابق نفسه - �
   .146 حقوق اإلنسان العاجز ، ص - �
   .114 ابن نجيم ، األشباه والنظائر ، ص - �
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ويظهر من خالل مضامني هذه القواعد املتجانسة األلفاظ ، رعايتها جلميع اجلوانب الصحية 
  .اليت متنع من القيام بالتكليف 

  
قاعدة بنو آدم مفطورون على احتياجهم إىل جلب املنفعة ودفع املضرة ال يعيشون -13
   :  هلم دين وال دنيا إال بذلكوال يصلح
  

وهي من جنس قاعدة درء املفاسد .  �وهي قاعة من قواعد املقاصد عند ابن تيمية
، وفيها إشارة إىل الفطرة اليت فطر الناس عليها ، وعالقتها وطيدة �مقدم على جلب املصاحل

  .بالرعاية الصحية لإلنسان ، ومن هذه الفطرة الرعاية الصحية لإلنسان 
  

قاعدة بعث الرسول بإصالح العقول واألديان وتكميل نوع اإلنسان وحرم ما يغري -14
   :العقل من مجيع األلوان

  
 ، وقد يستدل ا على أن �وهي قاعدة أصلها ابن تيمية يف احلديث عما يفسد العقل

 إصالح العقل إمنا يكون بتحرمي ما يعدمه ، وتكمل نوع اإلنسان ، وهذه مطالب تتحقق بدرجة
  .االهتمام الذي يوىل لإلنسان وصحته 

  
قاعدة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه اإلتيان مبا قدر عليه -15

  :  ؟  أم ال 
  

وتتضمن هذه القاعدة يف تطبيقاا كثريا من األحكام الفقهية اليت ترجع على املريض 
ثر من طاقتهما الصحية يف اإلتيان مبا ال والعاجز مبا يناسبه ، إذ مها غري مضطرين إىل حتمل أك

  .ففيها رعاية صحية للمريض والعجزة  . �يقدران عليه
 
 
 

                                     
   . 559  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، ص- �
   . 2/243 الموافقات ، - �
   . 32/255 مجموع الفتاوى ، - �
   .10 ابن رجب الحنبلي ، القواعد في الفقه اإلسالمي ، ص - �
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قاعدة من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إىل نفسه فال ضمان عليه ، وإن -16
   : كان النفع يعود إىل غريه فعليه الضمان 

  
يف وجهيها ، سواء وجب الضمان ففي هذه القاعدة الرعاية الصحية للمعين ا جمسدة 

فتطبيقاا تشمل أحوال املرأة احلامل واملرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما ، . أو مل يوجب 
ة عليهما ، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما الفدية يف املشهور من مذهب ـفال فدي

   .�دـاإلمام أمح
  

ن عالقتها جلية مبوضوع الرعاية الصحية ، هذه مناذج من القواعد الفقهية اليت تبني يل أ
ن يف تطبيقاا أحكاما فقهية ، تعود بطريق مباشر أو غري مباشر ـفهي زيادة عن كوا تتضم

ة لإلنسان ، فإا تعد مبثابة نصوص تقوي أدوات التأصيل لالرتقاء ـعلى الرعاية الصحي
وستظهر أمهية هذا . سالمية د الضرورية للشريعة اإلـبالرعاية الصحية إىل مصاف املقاص

ة املتعلقة بالرعاية الصحية من مجيع الوجوه ، ـاملقصد كاملة عندما أتناول األحكام الفقهي
  . وحمل ذلك الباب املوايل 

                                     
   . 37 القواعد في الفقه اإلسالمي ، ص - �
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  معامل الرعايـة الصحيـة لإلنسـان  : الباب الثاين
  فـي الفـقـــه اإلسـالمــي                      

  
تعترب الثقافة الصحية من املطالب األساسية اليت جيب االعتناء ا وملء انشغاالت الناس 

من بأهدافها ، بل وغرسها ويف زمان مبكر يف  أذهان األطفال ، وتزويدهم مبقتضياا ض
ذلك أن الصحة يف حقيقتها مرادفة للحياة ، فال حياة . الربامج التعليمية األساسية لكل جمتمع 

فيتمكن املؤمن . بدون صحة ، ألن احلياة املطلوب عيشها هي تلك اليت يتذوق اإلنسان طعمها 
ني ما وإال كيف ميكنه أن يقارن بني لذة ال يعرف مذاقها ، وب. احلق من اختاذها مطية آلخرته 

  .ينتظره من ال عني رأت ، وال أذن مسعت ، وال خطر على قلب بشر 
  

فاحلياة السعيدة احللوة هي اليت متهد هلذا النعيم املنتظر ، ولكن ال حياة حلوة بدون 
 مطالب باحملافظة على -والوضع كذلك-فاإلنسان . سالمة ، وال سالمة بدون رعاية صحية 

 فنحن «: يقول الدكتور على عويضة . ية اليت يسعى من أجلها هذه الوسيلة اليت حتقق له الغا
   .�»نظن أن الصحة هي نضرة احلياة اليت تتمثل يف القدرة البالغة يف نشدان السعادة 

  
والسعادة اليت يقصدها اإلنسان يف الدار األوىل ، إمنا ليستمتع خبرياا وطيباا ، ويف 

. ين على ما قام به يف الدنيا ، وما أهلته له صحته يف ذلك اآلخرة لينعم بنعيمها الدائم الذي ينب
 . �   :  إذ يقول  وصدق رسول اهللا 

 على هاتني النعمتني ، وال يكون ذلك إال ففي هذا اهلدي النبوي حث على تأدية الشكر هللا 
  .لفوز ما بامتثال األوامر واجتناب النواهي ل

  
فالصحة إذن نعمة من نعم اهللا الكربى على اإلنسان تستوجب الشكر والثناء ، إذ ال 
يتمكن من حسن التصرف والقيام بطاعة ربه إال بوجودها ، فعلى املتمتع ا أن حيفظها ، وعلى 

وال يعرف قيمة الصحة على . ى للحصول عليها بكل الطرق املباحة ـاملفتقر إليها أن يسع
                                     

   .05 البدن ، ص علي محمود عويضة ، حق/ د- �
   . 4/115 أخرجه البخاري في الدعوات ، باب ما جاء في الرقاق ، - �
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امها إال من أقعده املرض ، حىت أصبح يعاين من اآلالم واألوجاع ، وينظر إىل الصحة نظر مت
 الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراه إال «: لذلك قال بعض احلكماء . الغريق املستنجد 

    .»املرضى 
  

وإذا كانت األسقام احلسيـة واملعنويـة هي العالمات الدالة على عدم توازن الفرد ، 
 . �إذ املريـض يكون ضعيف اإلرادة واهـن األعضاء مضطرب التفكري عصي املزاج

ووضعه هذا حيول دون أن يستفيد منه جمتمعه كما يستفيد من أترابه األصحاء األقوياء ، الذين 
:    على لسان ابنة شعيب مدح اهللا قوة بدم مع سالمة أنفسهم ومتانة أخالقهم بقوله 

            � وبقوله تعاىل ،  :

              �.   
  

 : ال خيرج عن هذا النطاق ، حيث يقول  وتوجيه الرسول 
  �.   

  
 أن يفرض له الرعاية الطبية – الذي متثله الدولة –فالفرد السقيم من حقه على جمتمعه 

 تلك يصور الرسول . بأي شكل كان ، ألنه بسقمه يؤثر سلبا يف جمتمعه املتعاطف واملتراحم 
 : الصورة بشكل واضح فيقول  

  �.   
  

ومن هنا وجب على الدولة أن توفر الرعاية الطبية بشكل يعود على اإلنسان بالراحة 
والسالمة الدائمني ، خصوصا يف هذا العصر الذي كثرت أدواؤه وتعددت ، وتوصلت 

                                     
   . 430 األستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة ، روح الدين اإلسالمي ، ص - �
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وهذا توجه ذهب إليه كثري من . كتشاف كثري من العالجات املفيدة األحباث العلمية إىل ا
يقول أصحاب كتاب الصحة والسالمة العامة وهم . العلماء الباحثني يف ااالت الصحية 

 إن من حق املواطنني على الدولة أن توفر هلم الرعاية «: يبينون أسس الرعاية الطبية اجليدة 
ه ال تعين تقدمي اخلدمات الطبية بصفة غري منتظمة ومتقدمة الصحية الكاملة والكافية ، وهذ

فحسب ، بل تعين تقدمي هذه اخلدمات الطبية بشكل كاف ومستوى عال ، أي أنه جيب أن 
   . �»تتوفر يف الرعاية الطبية الكفاية الكمية والكفاية النوعية 

  
اضلة اليت تصرف وملا كانت الصحة تتمثل يف سالمة العقل والبدن ، وقوة األخالق الف

الفرد من الوقوع يف براثن األمراض ، فإن لإلنسان دوره املميز يف احملافظة عليها ورعايتها 
. فال يتكـل كليـة على غريه ، خصوصا وأن اهللا قد حباه ومن عليه . بالشكل املطلوب 

 يقول .فخلقه يف أحسن تقومي ، وأتقن يف صنع بدنه ، وأكمله وأخرجه على الصورة املثلى 
:           �  ويؤكد ذلك بقوله ، :   

     �.   
  

واإلسالم يدفع اإلنسان بكل توجيهاته إىل احلرص على الصحة العامة ، والعمل 
  .ة ، واتقاء كل ما ينافيها باستمرار على دوامها وتوفريها بكل الوسائل املشروع

  
من جهة األفراد الذين حيفظوا : ومن مثة فالرعاية الصحية لإلنسان حتفظ من جهتني 

بااللتزام مبا أمروا واالنتهاء عما وا عنه ، ويترجم ذلك امتناعهم عن تعريض صحتهم ملا 
 يكلفوا أكثر جيلب هلا املرض ، فيسهرون على أن تكون أجسامهم صحيحة غري سقيمة ، فال

من طاقتها ال يف اال التعبدي وال يف اال املعاماليت ، ألن الدين مبين على اليسر الذي 
   . :    4يفرض أن يعطى هلذا اجلسم حقه لقوله 
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 :   بقوله ويكون الفرد بذلك املؤمن القوي الذي عناه الرسول 
 1 . فالقوة املقصودة ال تقتصر على اجلانب اإلمياين ، وإمنا تتعدى

وحتفظ الرعاية . إىل اجلانب املادي الذي جيسده بدن اإلنسان وما يتمتع به من صحة وسالمة 
الصحية كذلك من جهة اجلماعة اليت متثلها الدولة ، مبا تقدم من خدمات طبية ورعاية صحية 

  .على مستوى رفيع بشكل كاف و
  

غري أن الفرد يبقى هو طبيب نفسه ، واحلارس على سالمة بدنه ، والراعي األمني لعموم 
. صحته ، خصوصا عندما يتراءى له عجز الدولة عن توفري مطالبه الصحية بسبب أو بآخر 

ولذلك جاءت الشريعة اإلسالمية بنصوصها الفقهية الغزيرة ، لتقضي على روح اإلتكالية 
ريضة لدى اإلنسان ، بدفعه وبتلقائية ودون أن خيرج عن ممارسة عبادته إىل االلتزام مبا يصون امل

  . به نفسه ، وحيفظها من كثري من األمراض احلسية واملعنوية 
  

وإذا كان حمتوى الباب السابق هلذه الرسالة قد تضمن النبذة التارخيية الكاشفة عما 
يف احلضارات القدمية يف هذا النسق ، فقد تبني من ذلك أن كانت تقوم به اتمعات البدائية 

ع احلضارات اليت سبقتها أو ـ فاقت مجي–ا الذهيب هوهي يف عصر–احلضارة اإلسالمية 
عاصرا ، فإن ذاك التفوق أعجز احلضارة الغربية أن متارسه حىت يف هذا الزمن الذي أصبحت 

، ال شك أا تعود على صحة اإلنسان باخلري فيه متطورة مبا أتيح هلا من اكتشافات علمية 
العميم ، ومبا يواكب تلك االكتشافات من نصوص تشريعية وضعية ملزمة ، كما قد يظهر ملن 

  .جيري دراسة مقارنة بينها وبني نصوص الشريعة اإلسالمية 
  

وإذا كان التفوق العلمي وأرمدة النصوص امللزمة هي ما مييز حضارة القوانني الوضعية 
يف تشريعاا الصحية ، فإن ما مييز اتمع اإلسالمي يبقى هو امللفت لالنتباه ، حىت عندما أفل 

ذلك أن الرعاية الصحية ظلت قائـمة . جنم احلضارة اإلسالمية وبزغت مشس احلضارة الغربية 
ربية أو يف ظل اتمعات اإلسالمية امللتزمة مببادئ دينها ، على خالف واقعها يف اتمعات الغ
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يدميون نظرم )  ومجاعاتاأفراد(اليت تعمل مبقتضى نصوصها لسبب واحد ، هو أن املسلمني 
إىل هذه الرعاية على أساس أا أوامر دينية جيب التقيد ا وممارستها ، حىت من خالل العبادات 

  .امللزمة للفرد يف حياته اليومية 
  

مية ينظر إىل هذه الرعاية على أساس أا بينما يبقى اإلنسان يف اتمعات غري اإلسال
فيخشى حينئذ من . خدمات طبية تقدم إليه ، فهو ال ميارسها طوعا إال إذا أجرب على ذلك 

الوقوع يف خمالفات ترفضها تلك القوانني الوضعية ، بدليل أنه لو أمن شرها ملا مارسها ، ألنه 
. ذه الرعاية وممارستها بشكل طبيعي يفتقر إىل الباعث الروحي الذي يدفعه إىل االهتمام 

باإلضافة إىل أنه قد يتعرض إىل أن ال تتوفر له هذه اخلدمات الصحية لسبب من األسباب ، أو 
فهو يف مجيع هذه األحوال ليس ملزما بتلك القيود . أن مينع بعارض من مزاولتها إراديا 

 طوعا ، باعتباره ميارس عبادة وطاعة املرتبطة باال التعبدي اليت تدفع املسلم إىل ممارستها
فهي زيادة على أا عبادة ، فهي . يثاب عليها ، كما هو الشأن بالنسبة للنظافة ومتعلقاا 

وسيلة وقائية ناجعة يف مكافحة كثري من األمراض اليت تتولد من بؤر األوساخ ، والتفريط يف 
    .احملافظة على االستعمال الصحي للمياه 

 هذا ، وزيادة على ما ترمي إليه مقاصد الشريعة اإلسالمية يف جمال رعاية وانطالقا من
صحة اإلنسان كما سبق وأن وضحت إطارها العام يف الباب السابق ، باعتبارها قواعد كلية 
تشمل مجيع جوانب حياة اإلنسان حىت اليت قد يغفل ذكرها ، فإنين سأخصص الدراسة يف هذا 

رعية اليت تستنبط من الفقه اإلسالمي ، الغين بالدالئل اليت ختدم الباب لتتناول األحكام الف
    .صحة اإلنسان بشكل أو بآخر 

وسأقسم الباب إىل فصلني اثنني أجعل الفصل األول يتناول األحكام الفقهية املشتركة 
وأما الفصل الثاين فموضوعه يتناول األحكام الفقهية اخلاصة ببعض الفئات . بني مجيع األفراد 

وهذا التقسيم من شأنه أن يربز األمور املشتركة ويضعها يف إطارها العام ، . ون غريهم د
  .واألمور اخلاصة وينسبها إىل من شرعت ألجلهم 
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  الفصل األول





  الرعاية الصحية 
  املشتركـة بيـن األفـراد
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   دالرعاية الصحية املشتركة بني األفرا : الفصل األول  
وهي أحكام . يتناول هذا الفصل مظاهر ومعامل الرعاية الصحية املشتركة بني األفراد 
والغرض من . تعم الصغري والكبري ، الرجل واملرأة ، الكهل والشيخ باعتبارهم معنيني ا مجيعا 

مجع هذه الفروع وتقدميها بشكل مشترك بني مجيع األفراد هو حماولة تفادي تكرار نفس 
يات ، حني التطرق إىل ما خيص فئـة بعينها ، باإلضافة إىل أن تقسيم هذه األحكام على املعط

هذا الشكل يربزها على أساس أا كليات تستوجب احملافظة من طرف كل فرد من أفراد 
اتمع ، دون التقيد بسن معينة أو جنس معني ، ما دامت الرعاية املتعلقة بالفئات اخلاصة قد 

  .ا يف الفصل الثاين حدد هلا حيزه


 ، على نظرة –ولو خمتصرة –كما أن هذا التقسيم من شأنه أن يعطي صورة جلية 
. التشريع اإلسالمي وهو يتصدى حملاربة ما من شأنه أن ميس بدن اإلنسان أو نفسه أو عقله 
ام فكأن هذه الدالئل املشتركة قواعد عامة يتم ا التقدمي ملا سيربز مفصال عند ذكر األحك

  .اخلاصة ببعض الفئات 
    

وذا املقتضى أقسم الفصل إىل مباحث أربعة ، أدرج حتت كل مبحث عددا من 
املطالب حيتوي كل مطلب على طائفة من األحكام ، جتمعها روابط معينة تسهل عملية الترتيب 

  .واالستيعاب 
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   ة الصحيةالطهارة ومسامهتها يف الرعاي : املبحث األول
  

لقد وجه اإلسالم عنايته الفائقة لصحة األجسام ومجاهلا ونضارا ، حىت اعتربت من 
وعليه فالفرد املسلم ال يكون راجحا يف ميزان اإلسالم وال . صميم رسالته ومقاصد شريعته 

حمترم اجلانب إال إذا تعهد جسمه بالتنظيف والتهذيب ، وجعل ذلك عنوانا له مييزه يف مطعمه 
ومشربه وهيئته اخلاصة ، ويبعده عن مجيع األدران املكدرة واألحوال املنفرة ، ويرقى بصحة 
بدنه ومظاهره من اجلوانب املادية املعهودة إىل اجلوانب املعنوية املنشودة ، اليت تؤثر بعمق يف 

ختلف تزكية النفس ، ومتكنها من النهوض بأعباء احلياة اليت هي يف حاجة إىل اجلسم القوي ، مب
   .�معاين القوة املادية واملعنوية

  
إن اهتمام الشريعة بالعقيدة والفقه الذي جيعل املسلم طاهرا يف كل األحوال ، يعترب من 
أكمل الدالئل وأصدقها على حرص هذه الشريعة على ترشيح صفات النقاء والصفاء يف كل 

  .شخص 
  

لزينة والنظافة ، واحلفاظ ما على وال غرو يف ذلك ما دام اإلسالم يعترب املثل األعلى ل
   .�الصحة اخلاصة والعامة ، وبناء البنية اجلسدية يف أصح قوام وأمجل مظهر وأقوى عماد

  
والطهارة اليت حيث عليها اإلسالم وجتسدها األحكام الفقهية يف مجيع جماالت العبادات 

ع من انتشار األمراض فهي تصون الفرد واتم. واملعامالت ، حتقق غايات صحية متعددة 
ألن غسل األعضاء . واألوباء ، وخمتلف أنواع الضعف واهلزال الذي قد يشعر به اإلنسان 

الظاهرة املتعرضة لألتربة والغبار واجلراثيم يوميا ، وباألشكال اليت حتددها الفروع الفقهية ، 
 ، كفيالن حبماية وغسل اجلسم كله يف أحيان متكررة تفرضها أنواع من العبادات واملعامالت

  .اإلنسان امللتزم بذلك من أي تلوث قد يعترضه 
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والطب احلديث أثبت ملن كان يف قلبه ذرة من الشك أن أجنع عالج وقائي لألمراض 
. الوبائية وغريها هو النظافة اليت تتجسد بالطهارة ، ألا مظهر من املظاهر الوقائية الفعلية 

  .والوقائية خري من العالج 
  

مام اإلسالم بالطهارة نابع من دورها اإلجيايب يف رعاية الصحة ، ولذلك جعلها واهت
وسيلة مظهرية من وسائل الترغيب يف هذا الدين ذي الطابع االجتماعي يف العبادات 
واملعامالت ، باعتبار أن عدم التطهر يؤدي إىل فقدان النظافة ، وفقداا من شأنه أن ينفر الناس 

  .بعضهم عن بعض 
  
. ملا كان اإلسالم دين قوة وغرية ، اقتضى احلال أن يكون معتنقوه أقوياء أصحاءو

والنظافة من أهم الوسائل بل من أجنعها يف تقوية األبدان ، واحملافظة على سالمتها ، باإلضافة 
إىل ماهلا من دور إجيايب يف تقوية الصلة بني العبد وربه من جهة ، وبينه وبني أفراد جمتمعه من 

 اجلسم نظيف املكان نظيف  تتأتى إال إذا كان املسلم نظيفوهذه الغايـة ال.  أخرى جهة
  .اللباس ، مع نظافة قلبه ومسو أخالقه 

  
وهكذا تبوأت الطهارة يف اإلسالم مكانا خاصا ، جعل املتلبـس ا يستحق املدح 

يقول . يف طاهر والثناء ، زيادة على الثـواب الذي يناله من خالل ممارسة العبادة وهو نظ
  : احلق      �.   

  
 : ويقول يف آية أخرى      

   �.   
  

ملمدوحني للماء يف واملدقق يف سبب نزول هذه اآلية كما يقول املفسرون هو استعمال ا
  .الطهارة احلسية 
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ألهل   ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا «: أورد القرطيب يف تفسريه أن قتادة قال 
 : قباء 

  � لرسول ويف رواية الدارقطين أن ا  قال : 



         �   «� .  فكان الثناء على

  .الطهارة 
  

فالنظافة والطهارة عنوانان أساسيان لكل عبادة مرضة ، وكل معاملة جادة ، لذلك ي
جاءت األحكام الفقهية بتوضيح كنههما ، وطريقة ممارستهما ، وما حتققانه من رعاية كاملة 

  .لصحة اإلنسان 
  

غزيرة اسدة للرعاية الصحية ، أقسم هذا املبحث وللوقوف على املعطيات الفقهية ال
  .إىل مطالب ثالثة ، كل مطلب يتناول الطهارة يف جمال معني  
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   وسائل الطهارة : املطلب األول

  
أقصد بوسائل الطهارة تلك اليت أوجب الشرع التطهر ا ألداء الشعائر الدينية ، اليت 

وهي ممثلة باخلصوص يف املاء كوسيلة أساسية ، . صغر تتطلب رفع احلدثني األكرب أو األ
مع اإلشارة إىل وجود وسائل ثانوية أخرى تستعمل يف رفع . والصعيد الطيب الوسيلة البدلية 

  .اخلبث دون أن ترفع احلدث ، ورغم ذلك فدورها معترب يف غياب املاء 
  

ا بالشكل الذي وليس غرضي من التطرق للوسيلتني األساسيتني يف الطهارة ذكرمه
يتناوله الفقهاء وهم يتحدثون عنهما يف الباب اخلاص بالوضوء واالغتسال ، وإمنا أريد أن 

  .اقتصر يف ذلك على ماله عالقة ما يف جمال الرعاية الصحية لإلنسان 
  

   املـــاء : أوال
  

 فيه دالالت وارتباطه ا بداية. املاء هو الوسيلة الرئيسية اليت تستعمل يف جمال الطهارة 
على أمهيته يف جتسيد الرعاية الصحية ، اليت تتحقق بالطهارة املنشودة اليت يقصد ا النظافة 
والنقاء من مجيع األوساخ واألدران واألدناس احلسية ، بل وحىت املعنوية اليت قد تؤثر بطريقة 

نوية على جسد أوليس للمعاصي واآلثام أثرها وثقلها املع. غري مباشرة على صحة اإلنسان 
  إنه وإن كان معلوما بالبداهة أن املاء مزيل «: اإلنسان املؤمن ؟  يقول الشيخ اجلرجاوي 

لألقذار واألوساخ وكل ما ينايف النظافة ، فإن للشارع احلكيم يف تكليفنا إزالة النجاسة باملاء 
ليت تؤذي اإلنسان ، ألن املاء يزيل عني النجاسة وأثرها وهو الرائحة الكريهة ا. حكمه بالغة 

وأيضا أن نفس هذه الرائحة عندما ختتلط . وكل ما يقرب من اجلسم الذي تنبعث منه الرائحة 
باهلواء وتدخل يف سائر البدن بواسطة املسام تضر باجلسم وختل بالصحة ، ألن اهلواء سيال 

ات ل بسهولة يف أضيق مسام اجلسم وكل احليوانـمركب لطيف قابل للتمدد ، وهو يدخ
   . � »ممتلئة به ، حىت املعادن حتتوي على كمية منه فضال عن اإلنسان 

  

                                     
   .1/63 حكمة التشريع وفلسفته ، - �
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والطهارة اليت حيدثها املاء نوعان طهارة حدث وهي ما يتعلق بنظافة البدن ، ولعل أغلبها 
والطهارة مبفهومها . وطهارة خبث ، وهي تشمل زيادة على البدن الثوب واملكان . معنوي 

   . �ل وإزالة النجاسةهذا تتناول الوضوء والغس
  

ماء طهور ، وماء طاهر غري مطهر ، : وإذا كان الفقهاء يقسمون املياه إىل ثالثة أقسام 
فإم متفقون على املاء أو ما يصطلحون على تسميته باملاء املطلق ، وهو املاء . وماء متنجس 

اء الطاهر الذي يرى احلنفية مث اختلفوا بعد ذلك يف امل. املعتمد يف إنشاء الطهارة املطلوبة شرعا 
وأن . مث اتفقوا على أن املاء النجس ال يصلح للطهارة . �جوازه إلزالة اخلبث دون احلدث

   .�كل ماء تغري لونه ، أو طعمه ، أو رائحته فإنه ال يصلح للعبادة
  

وملا كان األمر كذلك فهذه حكمة تشعرنا مبدى اهتمام الفقه اإلسالمي باحلالة الصحية 
نسان ، باعتباره ربط إزالة احلدث واخلبث باملاء الطهور ، الذي مل خيالطه شيء مما يفقد لإل

  . طهوريته 
  

والذي يرجع إىل مصادر املاء املطلق اليت حددها الفقهاء ، يتيقن من جناعته يف معاجلته 
. فاملاء املطلق هو ما نزل من السماء أو نبع من األرض ، وبقي على أصل خلقته . للصحة 

 : يقول احلق      ويقول أيضا� ،  :  

       � .   
  

                                     
   . 1/89 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
   . 38 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/74 ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، - �
   . 1/23 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، - �
   . 48/ الفرقان- �
�   . 11/ األنفال- 
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ويضاف إىل هذا املصدر البحر باعتباره هو أيضا مصدرا للماء الطهور ، إذ يقول 
  .فماء البحر يغلب عليه اإلطالق .    1:  يف شأنه  الرسول 

وحيث أن املاء املطلق هو املتفق على استعماله إلزالة احلدث واخلبث ، فهو الذي حيقق 
  .الرعاية الصحية اليت تقصدها الشريعة اإلسالمية 

  
ر خارجية ، غري أن هناك من احلاالت ما جتعل هذا املاء مقيدا بسبب ما خالطه من أمو

فهل يفقـد طهوريته من جراء ذلك ؟ هذا ما تطرق إليه الفقهاء يف إظهار آرائهم جتاه هذه 
. ونظرا لكثرة هذه احلاالت سأقصر الكالم على ماله عالقة باجلوانب الصحية لإلنسان . املياه 

  : وأقصد بذلك املياه اآلتية 
  
   : سؤر الكلب-1
  

فة اليت ترافق اإلنسان ، ولذلك وضع هلا الشارع تعترب الكالب من احليوانات األلي
فاقتناؤها أوال حمل خالف بني الفقهاء إال إذا كان . أحكاما ترتبط بعالقة وجودها مع اإلنسان 

ويف مجيع األحوال فإن املياه املعدة للشرب والطهارة قد تتعرض إىل ولوغ . هناك ما يربره 
سؤر الكلب ، فمنهم من يرى أنه جنس وبالتايل ولذا تكلم الفقهاء يف حكم . الكالب فيها 

يندرج يف حكم املياه النجسة ، ألن األمر بغسل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب يقتضي جناسته ، 
وملا كان حاله كذلك فاملاء الذي خالطه لعاب الكلب يكون أوىل بالنجاسة من اإلناء ، وهو ما 

   .2ذهب إليه احلنفية والشافعية واحلنابلة 
  

                                     
 ؛ والترمذي في الطهارة ، باب 1/28داود في الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ،  أخرجه أبو - 1

 ، وقال حسن صحيح ؛ والنسائي في الطهارة ، 1/47، ) 69(ما جاء في ماء البحر أنه طهور ، رقم 
 ؛ وابن ماجه في الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، رقم 1/53، ) 59(باب في ماء البحر ، رقم 

 ؛ 1/204، ) 729( ؛ والدارمي في الطهارة ، باب الوضوء من ماء البحر ، رقم 61، ص ) 386(
   .26-25، ص ) 43(ومالك في الطهارة ، باب الطهور للوضوء ، رقم 

 ؛ صحيح مسلم بشرح 1/46 ؛ المغني ، 1/94 ؛ فتح القدير ، 1/09 الشيرازي ، المهـذب ، - 2
   .3/184النووي ، 
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  : األصل يف وجوب تنظيف اإلناء الذي ولغ فيه الكلب قوله و 
        ويف رواية ملسلم   :  

 1 ويف رواية أيب داود  :

   2.   
  

ذه النصوص وجوب غسل اإلناء خمافة احتوائه على جراثيم يتلقفها الشارب وتؤكد ه
من اإلناء بعد الكلب ، خصوصا وأن بعض الروايات أكدت عملية التطهري مبا يرتع الشك ، 

  .وهو تعفريه بالتراب 
  

ويرى املالكية أن غسل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب هو أمر تعبدي ألن سؤره عندهم 
ريهم من العلماء أن سؤر الكلب وإن كان طاهرا فإن األمر بغسل اإلناء ويرى غ. 3طاهر

الذي ولغ فيه معقول املعىن ، وهو دفع مفسدة الكلب عن بين آدم ، ويكون بذلك أمر ندب 
وإرشاد ، احتياطا من أن ينقل داء الكلب الذي يصيب هذا احليوان من ذلك اإلناء إىل 

   .4هاإلنسان الذي يشرب منه فيعله ويسقم
  

والرأي الفقهي الداعي إىل االحتياط مما قد يشبه سؤر الكلب من مجيع احليوانات 
يف النهي عن كل ما يضر الناس  األخرى دعوة إىل الرعاية الصحية ، وهي منجسة مع هديه 

  .يف دينهم ودنياهم 
                

                                     
 ؛ ومسلم في 1/44ي الوضوء ، باب الماء الذي يغسل به شعر اإلنسان ،  أخرجه البخاري ف- 1

   . 1/132الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، 
   . 1/26 أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب الوضوء بسؤر الكلب ، - 2
   . 1/28 ؛ بداية المجتهد 39 القوانين الفقهية ، ص - 3
   .1/16أدلته ،  الحبيب بن طاهر ، الفقه المالكي و- 4
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دد ـالعع ملا يف ذلك ـده بالسبـد املعقوليـة يف األمـر بغسـل اإلناء حتديـويزي
يقول . ر ، فهو مستحـب يف طريقـة التـداوي والعالج من السمـوم وغـريها ـمن س

  : الرسول              1 ، 

 : ه محى تـعندما انتاب وقال         
  2.   3سبعة معقول االستعمال شرعافالعدد.  

  
ولذلك مل جيد املالكية خمرجا من هذا إال بقوهلم أن تطهري اإلناء عملية تعبدية ، خصوصا 

 : وأم رأوا بالنص والقياس أن لعاب الكلب طاهر بدليل قوله تعاىل   

    4.  
  

وكل ما .  يف الصيد ، فهذا دليل على أا طاهرة فاآلية تبيح أكل ما أمسكته الكالب
ولو كانت جنسة لتنجس الصيد مبماسكته ، وهو األمر الذي جعل . كان طاهرا فلعابه طاهر 

   . 5» يؤكل بصيده فيكيف يكره لعابه «: اإلمام مالك يقول 
  

. ها وأما من جهة القياس فإم قاسوا سؤره على سؤر احليوانات املتفق على طهارة سؤر
غري أن ما ينبغي التركيز عليه للخروج من هذه االختالفات الفرعية ، أن غسل اإلناء الذي 
ولغ فيه الكلب مطلوب شرعا ، إما على وجه الوجوب واحلتم ، أو على وجه الندب 

ألن يف ذلك رعاية ملصلحة أكيدة هي صحة اإلنسان ، واالحتياط هلا من كل . واالستحباب 
  .سبب يف إحلاق الضرر ا ما من شأنه أن يت

  

                                     
   .3/301 أخرجه البخاري في األطعمة ، باب العجوة ، - 1
   .1/49 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب الغسل والوضوء في القدح ، - 2
   . 78 الطب النبوي ، ص - 3
   . 04/ المائدة- 4
   . 1/06 اإلمام مالك بن أنس األصبحي ، المدونة الكبرى برواية سحنون ، - 5
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وإذا كان اخلالف مبنيا على جناسة الكالب أو عدمها ، فإن االتفاق حاصل على أن 
ولقد أكد الطب احلديث هذه املعجزة العلمية اليت . ولوغها يف اآلنية جملبة لكثري من األمراض 

عجزة علمية  وهذه م«: يقول الدكتور عفيف طبارة . أقرا الشريعة منذ أن سطع نورها 
لإلسالم سبق ا الطـب احلديث ، الذي أثبت أن الكالب تنقل كثريا من األمراض إىل 

األملانية حتت عنوان األخطار اليت تنشأ عن اقتناء الكالب أو ) كومسوس(جاء يف جملة . اإلنسان 
يف هذا  إن ازدياد شغف الناس باقتناء الكالب «: قوله ) جراد فنتسر(االقتراب منها للدكتور 

العهد األخري ، يضطرنا إىل لفت األنظار لألخطار اليت تنجم عن ذلك ، وخاصة إذا دفع 
اقتناؤها إىل مداعبتها وتقبيلها والسماح هلا بلحس أيدي أصحاا ، وتركها تلعق فضالت 

فكل ما ذكر مع نبوه عن الذوق السليم ومنافاته لآلداب ، ال يتفق . الطعام من أوانيها 
الصحة ، فإن األخطار اليت دد صحة اإلنسان وحياته بسبب هذا التسامح مما ال وقوانني 

فإن الكالب تصاب بدودة شريطية تتعداها إىل اإلنسان وتصيبه مبرض عضال ، . يستهان به 
   .�»قد يصل إىل حد العدوان على حياته 

  
س التوسعة إن تركيز الفقهاء على هذا النوع من اآلسار بصفة خاصة وعدم خوضهم بنف

يف آسار احليوانات األخرى ، لدليل على أن األضرار احملدقة باإلنسان من هذا النوع من 
وهو ما يدفع الباحثني إىل التعمق يف كشف أسرارها وتأثريها على . احليوان أكرب مما يتصوره 

 بل ورد وعلى النقيض من ذلك جند أن سؤر اهلرة مثال مل يرد فيه مثل هذا التحذير ،. اإلنسان 
  : فقد روي عن النيب . ما يبني أا من احليوانات اليت ال خيشى ضررها 


  �.   

  
                                     

   . 445الدين اإلسالمي ، ص  روح - �
 ؛ والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء 1/27 أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب سؤر الهرة ، - �

 ، وقال حديث حسن صحيح ؛ ومالك في الطهارة ، باب 1/62، ) 69(في سؤر الهـرة ، رقم 
حتج به مالك ،  ؛ وصححـه الحاكـم وقال الذهبـي ا26، ص ) 44(الطهـور للوضوء ، رقم 

1/160،161.   
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يت ال تتعاطى النجاسة ، وال ترى ومعلوم أن آراء الفقهاء السابقة متعلقة باحليوانات ال
ألنه إذا كان حاهلا كذلك فإن سـؤرها يصبح جنسا حىت ولو كانت مباحة . على فيها 

ويف هذا احلكم إشارة واضحة إىل أن الغرض من احلديث عن السؤر متعلق مبا  . 1األكل
  . حيدث من رعاية لصحة اإلنسان ، بصيانته من األمراض احملتملة 

  
   : مساملاء املش-2
  

وقد يكون هذا املاء مطلقا . وهو املاء الذي يعرض بقصد أو بغريه للشمس بغية تسخينه 
 وقالوا بأنه 2متصفا بطهوريته ، ورغم ذلك وحمافظة على صحة من يستعمله تكلم فيه الفقهاء

  :يكره استعماله بشروط منها 
  
اإلناء الذي حيتويه ،  أن يكون باألماكن احلارة ، ألن درجة احلرارة تشتد وتؤثر يف -

  .فينتج أن يكسب املاء من معدن اإلناء ما جيعله يؤثر على صحة اإلنسان 
  
 أن يكون اإلناء الذي يضمه من املعادن اليت تولد الدهونة أو الزيوتة أو الصداء -

والسيما أواين النحاس واحلديد والرصاص والقصدير ، فصداء هذه األواين يؤثر يف املاء ، 
  . كالربص 3هومة مما يتسبب يف إصابة جسم اإلنسان ببعض األمراض اجللديةفتعلوه ز
  

 ، واحلكم عليه بالكراهية ويستنتج من آراء الفقهاء أن علة عدم استعمال املاء املشمس
مد عند املالكية هي كراهة طيبة ال شرعية ، ألن حرارة الشمس ال متنع من إمتام تعيف امل

وأرى أن التفريق يف ذلك بني ما هو طيب وما هو شرعي ال  . 4الوضوء أو الغسل ما مل تشتد
يتناسب مع مقصد الشريعة ، باعتبار أن ما حيقق هذا املقصد يعد شرعيا ، لذلك تبقى هذه 
الكراهـة شرعية أيضا ما دامت مبنية على اجلانب الطيب الذي غايته احملافظة على صحة 

الفقهاء يف شأن الكراهية أو عدمها من استعمال والواقع أنه ومهما اختلفت آراء . اإلنسان 

                                     
   . 1/44 ؛ المغني ، 40 القوانين الفقهية ، ص - 1
   .1/4 ؛ المهذب ، 1/45 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، 1/17 المغني ، - 2
   .1/45 حاشية الدسوقي على الشح الكبير ، - 3
   . 1/45 المرجع السابق ، - 4
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املاء املشمس يف األواين املعدنية ، فإن اجلانب الطيب هلذه الكراهية يعضد امليل إىل عدم 
  .استعماله احتياطا من إصابة البدن بأثره السليب 

  
   : املاء الطهور املستعمل-3
  

اء الذي سبق استعماله يف يذهب كثري من الفقهاء إىل جواز الوضوء واالغتسال بامل
 : حيث ثبت عنه  واستدلوا على ذلك بفعل النيب . وضوء أو غسل ومل تتغري أوصافه 

  � ومعلوم ،
رخيص يف ويرى آخرون أن الت. أن مثل هذا االستعمال ال يسلم املاء من رشاش يقع فيه

. بينما ذهب آخرون إىل املنع . استعمال املاء املستعمل إمنا هو خاص بإزالة اخلبث دون احلدث
وعللوا الكراهة بالنسبة ملن يقول ا إىل أا متعلقة فقط بالنفس ، حيث تعاف استعمال ماء قد 

   .�استعمل قبل
  

عمل الناجي من النجاسة ، واملدقق املستنطق آلراء الفقهاء يف حكم استعمال املاء املست
يدرك أن من الغايات املقصودة هي احملافظة على الصحة ، حبيث خيشى من االستعمال املكرر 
للماء إصابة املستعمل الثاين مبا قد يوجد من جراثيم على جسم املستعمل األول ، حيث تنقل 

ية الشريعة برعاية صحة ويف هذا التنبيه لفتة دقيقة تبني مدى عنا. إىل املاء من حيث ال يدري 
  .اإلنسان 
  
   : املاء املتنجـس-4
  

ويذهب مجهور الفقهاء إىل . وهو ذلك املاء الذي وقعت فيه جناسة حبجم غري معفو عنها 
وال أقصد . أن املاء املتنجس ال يستعمل ال يف العادة وال يف العبادة ، إال كسقي زرع أو يمة 

 عن آراء الفقهاء يف إظهار طريقة التنجس ، وال حدود بإدراج هذا النوع من املياه احلديث

                                     
 ؛ مسلم 1/58دخل الجنب يده في اإلناء قبل أن يغسلها ،  أخرجه البخاري في الغسل ، باب هل ي- �

   .1/144في الحيض ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، 
   . 1/8 ؛ المهذب ، 1/15 ؛ المغني ، 1/74 ؛ شرح فتح القدير ، 1/41 حاشية الدسوقي ، - �
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ذلك ، وال كيفية استعماله يف غري العبادة ، إمنا أدرجته ألبني أن األحكام الفقهية املتعلقة به ، 
واليت يتفق الفقهاء فيها على عدم جواز استعماله يف عمليات التطهري والتنظيف ، هي دالالت 

ألنه وزيادة على ما قد . كام للجوانب الصحية لإلنسان قطعية على مدى رعاية هذه األح
يصيب اإلنسان من أسقام جراء استعمال املاء النجس ، فإن الفقهاء حيكمون بصحة صالة فاقد 

 . 1الطهورين ماء وصعيدا أو سقوطها ابتداء ، ويقولون حبرمة تأخري الصالة مثال عن وقتها
ية ، جلوزوا استعمال املاء النجس يف حالة فقدان ولو مل يكن القصد من ذلك هو الرعاية الصح

  . الطهورين ، كما هو الشأن بالنسبة ملن يأكل امليتة يف حالة االضطرار 
  
   : املاء الراكد-5
  

يقول الفقهاء بكراهة استعمال املاء الراكد إذا مل يكن متبحرا وليست له مادة تزوده ، 
بل اختلف فقهاء املالكية يف احلكم باملنع . ومل جييزوا استعماله إال بتوفر شروط معينة 

والكراهية إذا كان الراكد ال يستجيب لتلك الشروط ، وكان املستعمل هلذا املاء حامال 
وحاصل ما فيه أن مالكا يقول  … «: جاء يف حاشية الدسوقي . للوسخ على جسده 

ستبحر ومل تكن له مادة بكراهية االغتسال يف الراكد كان يسريا أو كثريا ، واحلال أنه مل ي
وإن كان . سواء كان جسد املغتسل نقيا من األذى أو به أذى ، ولكن ال يسلب الطهورية 

يسلبها منع االغتسال فيه ، فليس عند مالك حالة جواز االغتسال فيه بل إما املنع والكراهة ، 
باجلسد أوساخ وإال وقال ابن القاسم حيرم االغتسال فيه إن كان يسريا ، و. وهي عنده تعبدية 

   . 2»جاز بال كراهة 
  

وإذا أخذنا وضعية هذا النوع من املاء باالعتبار نستنتج من القول بعدم استعماله أن 
  .القصد هو الرعاية الصحية باالحتياط هلا ، مبا تتطلبه هذه الرعاية اليت تشمل املستعمل وغريه

  
ى صحته نتيجة علمه بوضع وحالة أما مشوهلا للمستعمل فيأيت من كونه حيافظ بنفسه عل

وأما غريه فتشمله من جراء منع هذا املستعمل من تلويث املاء الراكد غري . هذا املاء الراكد 

                                     
   . 1/35 ؛ المهذب ، 1/250 ؛ المغني ، 1/162 حاشية الدسوقي ، - 1
   .1/44 حاشية الدسوقي ، - 2
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ألن هذا الغري ال يرى بالعني اردة ما طرأ على هذا املاء . املتبحر ، وال املزود مبادة أخرى 
  .فيعتقده ساملا طاهرا مطهرا 

  
 :  الذي يشمل املستعمل األول وغريه قوله واألصل يف هذا املنع 

  1 فهذا التحذير العام ينبئ عن أن بعض الناس قد ال يتوانون يف فعل ، 
فإذا تطهر إنسان ذه املياه وهو جاهل بوضعها فأثرها على صحته يكون جليا وسريعا . ذلك 

  .قبل أن يعلم أثرها على عبادته 
  

لك ورد القصد من املنع وبيان طريقة االستفادة من هذا املاء يف حديث أيب هريرة ولذ
 حيث يروي أن النيب   قال : 

  2.   
  

ر أن الطهارة احلسية ويقاس على مفهوم هذا احلديث حالة املتلبس باألوساخ ، باعتبا
ولذلك يبقى األمر داال على أن . يصح قياسها على الطهارة الشرعية املقصودة من احلديث 

الغرض من املنع هو الرعاية الصحية ، بدليل إجابة أيب هريرة على السائل وتبيانه كيفية 
  . يتضرر منه االستفادة من هذا املاء ليبقى على نقائه ، فيستعمله كل من احتاج إليه دون أن

  
   : مياه اآلبار املتنجسة-6
  

ال ختتلف آراء الفقهاء كثريا يف حكم استعمال مياه اآلبار املتنجسة عن حكم استعمال 
املياه اليت ختالطها النجاسة ، بالرغم من أن اآلبار يف احلقيقـة مياهها تتكاثر وخيلف بعضها 

والكالم عن . دة املياه إىل أصلها الطبيعي بعضا ، وقد تتعرض لعمليات الرتح بغية التطهري وإعا
مياه اآلبار املتنجسة خيوض فيه الفقهاء حينما تتعرض هذه اآلبار لسقوط فيها ما يؤثر يف 

  .طهورية مائها ، كما حيدث يف شأن الدواب اليت متوت فيها 
  

                                     
   .1/133 أخرجه مسلم في الطهارة ، باب النهي عن البول في الماء الراكد ، - 1
   .1/133 أخرجه مسلم في الطهارة ، باب النهي عن االغتسال في الماء الراكد ، - 2
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يث واحمللل لرأي املالكية يف البئر اليت تنجسها الدابة اليت تسقط فيها وتغريها ، ح
 ، يدرك 1حيكمون برتحه كله إذا تغري مع استحباب نزح قدر الدابة أو قدر املاء إذا مل تتغري

الغاية اليت تظهر من خالل هذا احلكم واليت هدفها رعاية صحية اإلنسان ، وإال كان يكفي أن 
  .يقال أنه ال يصلح للعبادة وانتهى األمر 

  
من احلكم ، دققوا حىت يف حتديد نوع ولكن العلماء ومبالغة منهم يف حتقيق اهلدف 

بل ذهب احلنابلة ويف رواية إىل القول بوجوب . الساقط يف البئر وكمية املاء اليت جيب نزحها 
 وإن تنجست جوانب البـر فهل جيب «: جاء يف املغين . غسل جوانب البئر اليت تنجست 

لمشقة لر ، والثانية ال جيب غسلها ؟ على روايتني إحداها جيب ألنه حمل جنس فأشبه رأس البئ
   .2»الالحقة بذلك فعفي عنه كمحل االستنجاء وأسفل احلذاء 

    
غسل إال من حيث أنه ية الثانية ذاا ما وضع عنها الوما يالحظ يف هذا اجلواب أن الروا

وهذا يفيد أن القصد ليس تعبديا فحسب ، خصوصا . مشقة ، ولوال ذلك لظل الغسل واجبا 
ن حكم نزوح البئر يسري حىت على ميتة اآلدمي كما يرى اإلمامان أمحد وأبو عندما نعلم أ

فقد روى عن اإلمام أمحد .    3: حنيفة ، رغم ورود احلديث الصحيح 
وعن أيب حنيفة أا تنجس . أنه سئل عن بئر وقع فيها إنسان فمات ، قال ترتح حىت تغلبهم 

   . 4سان حيوان له نفس سائلة فينجس باملوت كسائر احليواناتوتطهر بالغسل ، ألن اإلن
  

ومبقارنة بسيطة هلذه اآلراء ومعرفة مقاصدها ، تدرك الغاية الصحية اليت قصدا الشريعة 
  .من خالل أحكامها الفقهية يف هذا اال 

                  
                                     

   .43 القوانين الفقهية ، ص - 1
   . 1/38 المغني ، - 2
 ؛ ومسلم في 1/62ل ، باب الجنـب يخرج ويمشي في السوق ،  أخرجه البخاري في الغس- 3

   . 1/160الحيض ، باب الدليل على أن المسلم ال ينجس ، 
   . 1/40 المغني ، - 4
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   التيمـم : ثانيا
  

والصعيد الطاهر هو . ياب املاء إن التيمم وسيلة بدلية تستعمل للطهارة الشرعية يف غ
ويكاد الفقهاء يتفقون على تعريف التيمم بأنه الطهارة الترابية . األداة اليت يتم ا هذا التيمم 

   .1اليت تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية 
  

 : واألصل يف التيمم قوله تعاىل       

          

       2 .  ومن السنة قوله  : 
ملاءا  3.   

  
وتظهر حكمـة مشروعية التيمم عندما يتعذر على اإلنسان استعمال املاء لفقده ، أو 

حيث جيد اإلسالم بسماحته ويسره قد شرع له التطهر . بعده ، أو ملرض مينع من استعماله 
ه بالتراب ألداء عبادته ، ومل حيرمه من ذلك حبجة عدم املاء ، فرفع عنه احلرج وطهره وأمت نعمت

 : عليه ، مصداقا لقوله تعاىل           

             4.   
  

حبث أ وقد يتبادر إىل الذهن أن ال عالقة بني هذه الوسيلة البدلية والرعاية الصحية اليت
ولكن وبشيء . فيها ، بل قد يقال أن عملية التيمم هي على نقيض القصد الذي أريد إقراره 

من التدقيق والتأين والتمحيص يف حكم الشريعة تدحض هذه الشبهات ، بتأكيد ما حيققه 
  .التيمم من رعاية صحية لإلنسان 

  
                                     

   . 1/32 ؛ المهذب ، 1/233 ؛ المغني ، 1/45 ؛ القوانين الفقهية ، 1/147 حاشية الدسوقي ، - 1
   . 06/ المائدة- 2
   . 1/212د ،  أخرجه مسلم في المساج- 3
   . 06/ المائدة- 4
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ه ملختلف العبادات وإذا كان اإلنسان مطالبا بأن يكون طاهرا ، وخاصة وقت ممارست
فحينئذ تظهر أمهية الطهارة الترابية اليت . اليت حتتاج إىل الوضوء أو االغتسال ، قد ال جيد املاء 

هي وزيادة على وجوا الشرعي حتتاجها النفس السوية املفتقدة للماء ، ألن بقاءها بدون 
وهذه االضطرابات من . طهارة جيعلها مضطربة قلقة مرتعجة وهي مقبلة على ممارسة عبادة ما 

شأا أن تؤثر على الشخص تأثريا كبريا ، قد يدفع به إىل أن ميرض من شعوره بالثقل املعنوي ، 
الذي حيمله بسبب حرمانه من أداء العبادة على وجهها املطلوب ، حىت يصيبه األرق من جهد 

لوسائل اليت حتقق له التفكري يف طريقة اخلالص ، وقد مينعه ذلك األرق من النوم وغريه من ا
فيبتلى باملرض النفسي الذي ينقلب عند من يقدر أمور العبادة إىل مرض . الراحة النفسية 

غري أن الشريعة السمحة وبفقهها الواسع حالت دون وقوع هذا . صحي ينعكس على جسمه 
رة اإلنسان يف تلك األمراض النفسية ، فشرعت له التيمـم كطهارة ترابية بنية بدل الطها

  .املائية ، فيتخلص حينئذ من مجيع األمراض النفسية فيصح من حيث ال يدري 
  

وملا كانت الطهارة الترابية بدال عن الطهارة املائية ، كان األمر يقتضي أن املتيمم يف 
الغسل أو الوضوء ميرغ نفسه يف التراب ، ويستعمله على جسده كاستعمال املاء ، ولكن 

يقول . ان حيافظ على صحته حىت وهو يستعمل التراب للطهارة حكمة احلكيم جعلت اإلنس
 وحيث أن التطهري باملاء يعم مجيع األعضاء يف احلدث األكرب وبعضها يف «: الشيخ اجلرجاوي 

رخص لنا الشارع . احلدث األصغر ، وكان إنابة التراب عنه ذه الكيفية فيه مشقة وصعوبة 
ذه الصورة ، حىت ال يدفع حرج حبرج مثله ألن مسح احلكيم املسح بالتراب وما يف حكمه 

مجيع األعضاء بالتراب حرج ، فالشارع خفف عنا بأن جعل املسح قاصرا على بعض األعضاء 
   .� »دون البعض اآلخر ، كما هو مبني يف فروع الفقه 

  
والبحث عن حكمة هذا التيمم كانت ضالة كل عامل ، ومن الذين انقدحت أمامهم 

 والتيمم بدل جعله الشارع عن الطهارة ، ومل «: مد الطاهر بن عاشور حيث يقول الشيخ حم
وكان ذلك من مهي . أر ألحد من العلماء بيانا يف حكمة جعل التيمم عوضا عن الطهارة باملاء 

مث انفتح يل حكمة ذلك ، وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم . زمنا طويال وقت الطلب 
                                     

   . 1/105 حكمة التشريع وفلسفته ، - �



 
  

174

فلم تترك هلم . منني ، وتقرير حرمة الصالة ، وترفيع شأا يف نفوسهم الطهارة يف نفوس املؤ
فلذلك شرع هلم عمال . حالة يعدون فيها أنفسهم مصلني بدون طهارة تعظيما ملناجاة اهللا تعاىل 

يشبه اإلمياء إىل الطهارة ليستشعروا أنفسهم متطهرين ، وجعل ذلك مبباشرة اليدين صعيد 
اء ، وألن التراب مستعمل يف تطهري اآلنية وحنوها ينظفون به ما علق األرض اليت هي منبع امل

مع ما يف . هلم من األقذار يف ثيام وأبدام وماعوم ، وما االستجمار إال ضرب من ذلك 
وإذ قد كان التيمم . ذلك من جتديد طلب املاء لفاقده ، وتذكريه بأنه مطالب عند زوال مانعه 

   .  � »شريعة فيه بالوجه والكفني يف الطهارتني الصغرى والكربى طهارة رمزية اقتنعت ال
   

وعندما ندرس األسباب اليت تضمنها الفقه اإلسالمي وجعلها أعذارا ينتقل ا املؤمن من 
الطهارة املائية إىل الطهارة الترابية ، جند أغلبها يصب يف قالب احملافظة على نفس هذا الشخص 

  :ومن ذلك . وصحته 
    
قول الفقهاء أن فاقد املاء الذي يكفيه لوضوئه وشربه يلزم بالتيمم ويبقي املاء الذي ي-

بل . أما العبادة فيؤديها بالطهارة الترابية . عنده للشرب فقط ، حمافظة منه على نفسه أوال 
حىت وإن خاف على نفسه إذا ما هو ذهب جللب املاء من مكان بعيد ، أو مكان غري آمن ، 

   .�زم بذلك فاحملافظة على النفس تقدم هنا كذلكفهو غري مل
   
ال يلزم فاقد املاء بشرائه إذا كان مثنه خيل مبؤونة سفره ، أو نفقة من تلزمه نفقته ، -

  .آدميا كان أو حيوانا 
      
وان مفترس ، ـه من حيـف على نفسـدرة على استعمال املاء كاخلائـد القـفاق-
 السفر ،  ، وعليه أن يتيمم سواء أكان يف احلضر أووءـزم بالوضـوص ، غري ملـأو لص

                                     
   . 5/69 محمد الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، - �
   .267 و1/238 ؛ المغني ، 45 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/118 شرح فتح القدير ، - �
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  : لقوله 
  1.  

  
ء منه ، أو شدة الربد إذا خاف ومن األعذار اليت تبيح التيمم ، املرض ، أو بطء الرب-

من بسبيله على بدنه ضررا ومل جيد ما يسخن به هذا املاء ، لذلك جوز الفقهاء التيمم وألزموا 
به كل من خياف باستعمال املاء على نفسه كلها ، أو على منفعة عضو منها ، أو حدوث مرض 

ك يبيح له االنتقال من الطهارة كل ذل. باستعماله أو زيادة طوله ، وبطء الربء منه ، أو تأخره 
   .2املائية إىل الطهارة الترابية

  
ومعلوم أن مصدر حتديد هذه األعذار وتعيينها يرجع فيه إىل العادة ورأي الطبيب حىت 

 للمرء التيمم إذا اعتقد أو ظن ولو يف «: يقول الدكتور الزحيلي . ولو كان غري مسلم 
ديا إىل اهلالك ، أو شدة األذى بسبب عطش حيوان حمترم املستقبل أنه حيتاج للماء احتياجا مؤ

  .3»وذلك صونا للروح من التلف … شرعا ، من آدمي وغريه 
  

والتيمم يشمل أصحاب األعذار كلهم ، ويتيممون حىت من اجلنابة ، وهو ما ذهب إليه  
 القوم رأى رجال معتزال مل يصل مع فعن عمران بن حصني أن رسول اهللا  . 4مجهور الفقهاء

 : فقال                 
  5.   

    

                                     
لترمذي في الطهارة، باب ما جاء  ؛ وا1/93 أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب الجنب يتيمم، - 1

  ) .154(رقم صححه األلباني في اإلرواء  ، وقال حسن صحيح و1/81، )124(في التيمم للجنب، رقم 
   .1/261 ؛ المغني ، 45 القوانين الفقهية ، ص - 2
   .1/419 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - 3
   . 1/261 المغني ، - 4
   . 1/71الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه ،  أخرجه البخاري في التيمم ، باب - 5
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ومن األعـذار اليت تبيـح للمـرء التيمـم حفاظا على صحتـه ، جمـرد اخلوف -
 :   قال فعن عمرو بن العاص . من الربد       

            
              

               

1  2.   
  
فهذه أعذار ترجع كلها يف اية األمر إىل احملافظة على البدن ورعاية صحته ، بل يرى -

  .املالكية أن هذه احملافظة تشمل حىت جثة امليت ، حيث جوزوا التيمم ملن عينت عليه صالا
  

يمم أن خيشى تغيري اجلنازة إن أخرها  من أسباب الت«: يقول صاحب التحفة الرضية 
   .3 »ليجد املاء أو يوجد غريه ليصلي عليها بوضوء ، حيث تعني هو للصالة عليها 

  
ولعل هذه النماذج تكفي إلظهار جانب من جوانب الرعاية الصحية اليت جسدها الفقه 

هناك عالقة وطيدة وبالتايل فهو إقرار على أن . اإلسالمي يف جمال استعمال الطهارة الترابية 
  .تربط الرعاية الصحية مبوضوع التيمم 

  
   االستنجاء : ثالثا
  

وإذا كان اسم النجاسة يف الشرع يطلق كذلك على كل ما هو ملوث باجلراثيم أو 
ومن . معرض لنقل العدوى واملرض لإلنسان ، فإن األحكام الفقهية تضمنت األمر بالتطهر منه 

ربازية اليت خترج من اإلنسان مطلوبا ، ويتم بوسائل صحية أمهها مثة كان التطهر من املواد ال
وإذا كان استعمال املاء يغين عن غريه يف االستنجاء ، فإنه قد يكتفى . املاء واألحجار 

                                     
   .29/ النساء- 1
    .122 سبق تخريجه في الصفحة - 2
   . 136مصطفى ديب البغا ، التحفة الرضية في فقه السادة المالكية ، ص / د- 3
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ألن حقيقة . باألحجار عند فقد املاء ، أو بالتيقن من طهارة احملل بعدم ترك أي أثر ملا خرج منه 
ولذلك فالفقهاء . ة النجاسة من املخرجني ، فهي ختلص من األذى االستنجاء هو عملية إزال

متفقون على وجوب إزالة النجاسة إذا جتاوزت املخرج ، وال يكتفى يف الطهارة حينئذ بأفعال 
   . 1الوضوء 
  

فيبدأ . وعمليـة االستنجاء تتم مبراحـل تنـم عن غايات صحيـة ملحوظة 
به استفـراغ ما يف املخرجني بإمرار األصبع على املستنجـي أوال باالستـرباء ، ويقصد 

والغرض من ذلك كله هو دفع وإبراز ما تبطن بأحد املخرجني . الذكر أو حيركه أو حننحة 
ويكـون االسترباء بنثـر . خشية أن يبقـى شيء مث خيـرج بعد الوضـوء فيفسـده 

ذكر واإلام فوقه ، وسلـت خفيفني ثالثا ، بأن جيعـل سبابـة اليـد اليسـرى حتـت ال
   . 2وندب الرفق يف ذلك كله . مث يسحب برفق حىت خيرج ما فيه 

  
إىل أمهيته يف ما يطال  وحىت يقوم كل إنسان ذا الواجـب الصحي ، لفت النيب -

املقصـر يف ذلك من عذاب يف القرب ، زيادة على الضرر الصحي الذي يلحقه من ذلك 
 : هللا عنهما قال فعن ابن عباس رضي ا. التراكم     


               

             
   3 .  

  

                                     
   . 1/28 ؛ المهذب ، 1/112 ؛ حاشية الدسوقي ، 1/151 المغني ، - 1
   . 1/110 حاشية الدسوقي ، - 2
   .1/51ر من بوله ، تنثأخرجه البخاري في الوضوء ، باب من الكبائر أن ال يس - 3
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ويكون إما باملاء املطلق الذي هو األصل يف الطهارة من . وبعد االسترباء يتم االستنجاء 
 : النجاسة ألا رجز جيب اجتنابه ، امتثاال لقوله تعاىل    1 . اء واتس

 : أنه قال  ملا روي عن أنس بن مالك  ،  بسنة الرسول
  2.     

  
وجيـوز االستنجاء باألحجار وحنـوها من كل جامـد طاهـر خشـن ، من شأنه -

ار يسمـى يف مصطلـح الفقهاء باالستجمار ، واالستنجاء باألحج. أن يزيـل النجاسـة 
 ذلك ما ورد يف السنـة عن ابن ويؤكد. ومعناه إزالة النجاسـة باجلمار اليت هي احلجارة 

 :  وقوله    3:  أنه قال عود مس

   4 .  
  
. واألفضل عند الفقهاء أن يستنجي املرء أوال باحلجارة وحنوها ، مث يستعمل املاء -

وعليه فمن أراد . باعتبار أن احلجر يزيل عني النجاسة ، ويأيت املاء بعده فيزيل حىت أثرها 
نه مزيل للعني واألثر معا ، االقتصار على وسيلة واحدة يف االستنجاء ، فليقتصر على املاء أل

   .5فهو أبلغ يف التنظيف
  
وصفة االستنجاء بذاا صحية ، حيث يطالب املستنجي بإفراغ املاء أوال على يده -

اليسرى لتتشبع بالبلل الطاهر قبل أن يالقي ا النجاسة ، مث يبدأ بغسل املخرج مقدما القبل 

                                     
   . 05/ المدثر- 1
 ؛ ومسلم في 1/41 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب حمل العنزة مع الماء في االستنجاء ، - 2

   .1/128الطهارة ، باب االستنجاء بالماء من التبرز ، 
   . 1/42ب االستنجاء بالحجارة ،  أخرجه البخاري في الوضوء ، با- 3
 ؛ والنسائي في الطهارة ، باب 1/18 أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب االستنجاء باألحجار ، - 4

 ؛ والدارمي في الطهارة ، باب 45-1/44، ) 44(االجتزاء في االستطابة بالحجارة دون غيرها ، رقم 
  ) .44(ي في اإلرواء ، برقم  ؛ وصححه األلبان1/180، ) 670(االستطابة ، رقم 

   . 1/142 المغني ، - 5
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بيده اليسرى ، ويسترخي قليال حىت تسهل على الدبر مع مواالة صب املاء ، ويدلك وبرفق 
   .1وال يستنجي بيمينه وال ميس ا ذكره . عملية االستفراغ 

    
   : الفوائد الصحية املستفادة من االستنجاء

  
إن احمللل ملقاصد األحكام الفقهية اليت تواكب عملية االستنجاء ، يقف على جمموعة 

أذكر منها . قة أو بأخرى يف جمال الرعاية الصحية كبرية من الفوائد الصحية ، اليت تندرج بطري
  : على سبيل املثال 

  
ويف ذلك غايات . احلث على استعمال املاء واحلجارة معا إلزالة عني النجاسة وأثرها -

صحية ظاهرة ، ألن بقاء شيء من عني النجاسة أو أثرها من شأنه أن يفسد بدن اإلنسان قبل 
  .عبادته 

  
على عباده الذين كانوا  الستنجاء باعتباره عملية حممودة أثىن احلث على مداومة ا-

على ذلك ، وطلب منهم املواظبة ملا روى عن أنس أنه ملا نزلت  ميارسوا ، وأقرهم النيب 
 : آية        2 قال رسول اهللا ، :    


   3 .  

  
ث على االستنجاء أن الغاية صحية وليست تعبدية حمضة ، ـظ من خالل احلـويالح
أثرها ، ه خاليا من عني النجاسة وـن أن خمرجـن للمرء أن يتوضأ إذا تيقـبدليل أنه ميك

ولذلك يرى احلنفية أن االستنجاء يف األحوال العادية اليت . ر على اجلمرات ـوميكنه أن يقتص

                                     
   .1/188 ؛ شرح فتح القدير ، 44 القوانين الفقهية ، ص - 1
   . 108/ التوبة- 2
   . 160 سبق تخريجه في الصفحة - 3
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  : عليها  ، ولقوله   ، ملواظبة الرسول 1ال تتجاوز النجاسة املخرج سنة
  2.   

  
 لطريقة االسترباء يلمس اجلوانب الصحية املقصودة واملتأمل لعبارة املالكية يف وصفهم-

. بوضوح ، واملتمثلة يف النثر والسلت واللطف واستعمال أصابع اليسرى والسحب برفق 
فالرفق مندوب واالستعمال اخلشن مذموم ، وتتبع األوهام ال يورث إال الوسوسة ، وهي 

   . 3مرض نفسي يؤثر على اجلانب العضوي 
  
شاها من األشياء اجلامدة الطاهرة اخلشنة ، وهي ما عدها الشارع إن األحجار وما -

فاجلماد يزيل النجاسة وال يبقيها ، . الستجمار ، جاءت متناسبة مع الضرورة الصحية ل
والطاهر منه ال يترك أثرا ، وحىت وإن تركه فهو طاهر بعكس النجس ، كروث الدواب 

  .صوصا عندما يصاب بالبلل اليابس ، فقد ينجس احملل بدل أن يطهره ، خ
  
والشيء اخلشن ال يتسبب يف توسيع دائرة النجاسة ، فهو إن مل يزهلا يبقيها يف حملها ، -

واالستجمار بالشيء . خبالف الشيء األملس ، الذي يعمل على انتشارها وتوسيع دائرا 
  .احلاد ممنوع ، ألنه يضر اجلسم حىت ولو أزال النجاسة كالزجاج 

  
ق الفقهاء على أنه إذا جاوز اخلارج املخرج املعتاد ، وجب التطهر منه باملاء إن اتفا-

  .وعدم االكتفاء باالستجمار ، يرمي إىل حفظ صحة اإلنسان وبدنه من أن يلوث مبا يضره 
  
عدم جواز االستجمار باألحجار من املين واملذي عند املالكية ، حيث يتعني استعمال -

   .4ألثر يتجاوز احملل وألنه جنس آخر حيتاج إىل التطهراملاء يف إزالتها ، ألن ا
  

                                     
   .1/187 فتح القدير ، - 1
باب اإليتار  ؛ ومسلم في الطهارة ، 1/42 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب االستجمار وترا ، - 2

   .1/119في االستنثار واالستجمار ، 
   . 1/110 حاشية الدسوقي ، - 3
   . 44 القوانين الفقهية ، ص - 4
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إن النهي الوارد عن مس الفرج باليد اليمـىن أثناء االستنجاء يذكر بأفضليتها -
الصحية ، اليت تكمن يف أن اإلنسان يستعملها باستمرار ويف مجيع األحوال ، وميس ا بدنه 

. ببا يف تلويث ما متسه من حماسن البدن كله ، فاألمر يقتضي أن تظل طاهرة حىت ال تكون س
 :  وأصل املنع مستفاد من قوله 

  1.   
  
يرى الفقهاء أنه يستحب للمستنجي باملاء أن يدلك يده باألرض ، ويغسلها بعد -

ويف هذا االستحباب تأكيد على الطهارة وإزالة  . 2تراب أو صابون وحنوه االستنجاء ب
  .الرائحة الكريهة اليت تكون قد تعلقت باليد إن هو باشر النجاسة قبل بلِّ يده 

  
يقول الفقهاء أنه يستحب للرجل أن يبدأ يف االستنجاء بقبله ، حىت ال تتلوث يده إذا -

 كله احتياطا يف جمال حتقيق الطهارة املطلقة واليت ا تراعى أرسلها إىل دبره لربوز قبله ، وهذا
  .  3صحة اإلنسان العضوية والنفسية 

                                                              
                                     

 ؛ ومسلم في الطهارة ، باب 1/41 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب ال يمسك ذكره بيمينه ، - 1
   . 1/127النهي عن االستنجاء باليمين ، 

   . 1/105 الدسوقي ،  ؛ حاشية1/146 المغني ، - 2
   .1/106 ؛ حاشية الدسوقي ، 1/146 المغني ، - 3
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  جماالت ممارسة الطهارة : املطلب الثاين
  

خيتلف اإلسالم عن غـريه من األديان يف كثري من املناحي ، فهو اجتماعي بالدرجة 
ذلك أنه يفرض تالقي املؤمنني يف كثري من األحوال ، فتتجلى اجتماعيته يف وينتج عن . األوىل 

  .أنواع العبادات واملعامالت اليت يفرضها على أتباعه 
  

وإذا كان الفرد يف هذا الدين االجتماعي ال يهتم بنظافته ، فإنه سيؤثر سلبا على أفراد 
.  بسبب ذلك اإلمهال يف النظافة اتمع الذين يلتقي م باستمرار ، فينفر بعضهم عن بعض

خصوصا وأن املسلمني أقوياء باحتادهم ، وأعزاء بقوم وبتماسكهم ، الذي يكون للنظافة فيه 
  .أثر على صحة أبدام 

  
وإذا كنت قد وضحت يف املطلب السابق وسائل الطهارة اليت سنتها الشريعة ، وحدد 

ب سأتطرق إىل جماالت ممارسة الطهارة ، الفقهاء شروطها وفروعها ، فإنين يف هذا املطل
إذ هي وسيلة من . باعتبارها من الوسائل اسدة للغايات الصحية ، زيادة على غاياا التعبدية 

  : وتتمثل هذه ااالت على اخلصوص يف . وسائل صلة اإلنسان بربه 
  
  : الوضوء -1
  

. ة من جسم اإلنسان الوضوء يف اللغة يطلق على استعمال املاء يف أعضاء خمصوص
فحىت اختيار هذا االسم فيه . ولفظه مستنبط من الوضاءة ، اليت هي احلسن والبهجة والنظافة 

 . 1وقيل أن الوضوء بالضم الفعل وبالفتح املاء املستعمل. داللة على املعاين الصحية املقصودة 
 على كيفية خمصوصة وأما يف االصطالح الشرعي فالوضوء هو استعمال املاء يف أعضاء معينة

   .2ومسي بذلك ألنه يضفي على األعضاء املغسولة وضاءة ونظافة . بنية 
  

                                     
   .2/663 المصباح المنير ، - 1
   . 47 التحفة الرضية في فقه السادة المالكية ، ص - 2
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 : واألصل يف الوضوء قوله تعاىل         

            

   1 وقوله ،  :    2.  
  

 انطالقا من سلوك املتوضأ ونيته 3وقد تعتري الوضوء األحكام الشرعية املختلفة
ومس املصحف وغريها ، إذ كثري منها ال تصح إال به ، كالصالة والطواف . وممارسته للعبادة 

  . إذا خال صاحبه من األعذار 
  

ألنه . وهذا ما يدفع املؤمن إىل أن يكرر وضوءه مرات عديدة ، حىت يبقى على طهارة 
معرض ألن يقوم بعمل يستوجب الطهارة ، وال شك أن تكرار وضوئه يساهم يف إزالة ما 

يف هذا الشأن   الرسول وحديث. يترسب على جسمه من أدران قد يسبب تراكمها إذايته 
 : واضـح الداللة حيث يقول        

                   
  4.   

  
نسان يستنتج أن له فوائد صحية جليلة تتكرر واملتتبع آلثار الوضوء على جسم اإل

فهو يقي العني من إصابتها بالرمد لكوا تغسل باملاء النظيف مرات عديدة يف اليوم . بتكراره 
الواحد ، وهو يقي املنخرين من الزكام وأمراض األنف األخرى بسبب غسلهما باملاء البارد 

اجللدية وااللتهابات الطارئة بسبب غسلها يوميا ، وهو يقي باقي أعضاء الوضوء من األمراض 
وبالتايل فإن غسل اليد واجلسم ذا الشكل املستدمي يعد وقاية وحصنا . عدة مرات يف اليوم 

                                     
   . 06/ المائدة- 1
 ؛ ومسلم في الطهارة ، باب وجوب 4/202 أخرجه البخاري في الحيل ، باب في الصالة ، - 2

   .1/114ة ، الطهارة للصال
   . 29 القوانين الفقهية ، ص - 3
   . 121 سبق تخريجه في الصفحة - 4
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منيعا ضد اجلراثيم ، اليت تعمل على اختراقه وحماولة الدخول إليه ، عن طريق املنافذ املفتوحة ، 
 متثل املناطق احلساسة يف اجلسم ، سواء من خصوصا وأن الغسل أو املسح يشمل األعضاء اليت

فيبادر اإلنسان إىل . حيث يؤها الستقبال اجلراثيم ، أو من حيث سرعة احتياجها إىل النظافة 
  .�ذلك لئال يكون منبوذا يف اتمع ، بسبب ما يتبخر منه من روائح كريهة 

  
 ، والوجه والرجلني ، تقتضي غسل اليدين واملرفقني) الوضوء(وممارسة هذه العبادة 

. �واالستنشاق واالستنثار ، ومسح الرأس واألذنني ، وختليل األصابع ، والدلك واملواالت
وكل هذه األفعال تؤدي إىل تنظيف اجلسم ، واحملافظة على طهارة املؤمن ، الذي هو يف لقاء 

ة صحية لبدنه وهي من جهة ثالثة رعاي. مستمر مع ربه من جهة ، ومع إخوانه من جهة أخرى 
 املرء عند استيقاظه من  فليتمعن الشاك يف هذه الرعاية توجيه الرسول . ما بعدها رعاية 

 فعن أيب هريرة . وليدرك املغزى الصحي من ذلك . النوم بغسل اليد قبل إدخاهلا يف اإلناء 
 :   قال رسول اهللا : قال      

  � .   وحىت وإن اختلف العلماء يف حكم هذا الغسل
قبل إدخال اليد يف اإلناء ، بني كونه سنة من سنن الوضوء كما يرى مالك والشافعي ، وبني 

ه واجبا كما ترى الظاهرية ، وبني وجوبه يف نوم الليل دون نوم النهار كما يرى ــكون
 ، فإن هذا االختالف ال خيرج ذلك من كونه من أفعال الوضوء ، اليت جتسد �إلمام أمحدا

  .النظافة احلقيقية للمحافظة على الرعاية الصحية 
  

واألمر ال يتعلق بتنظيف اليد فحسب ، وإمنا هناك من التوجيهات الشرعية اليت تقيد 
ضر أكثر مما تنفع ، كمنع املبالغة يف مسح أفعال الوضوء ، فتمنعها من املبالغة يف النظافة اليت ت

                                     
   .1/64 حكمة التشريع وفلسفته ، - �
   . 1/09 بداية المجتهد ، - �
مسلم في الطهارة ، باب كراهة ؛ و 1/42 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب االستجمار وترا ، - �

  . 1/131 ، غمس المتوضئ يده قبل غسلها ثالثا
   .1/81 ؛ المغني ، 1/15 ؛ المهذب ، 1/96 ؛ حاشية الدسوقي ، 1/09 بداية المجتهد ، - �



 
  

185

 ، خصوصا وأن الوضوء ممارسة يتكرر �صماخ األذنني ملا ينتج عن ذلك من ضرر بالسمع
  .فعلها باستمرار 

  
فاملؤمن يتوضأ . وجمال الوضوء واسع جدا ، حيث تتكرر فيه الطهارة بشكل ملفت 

للطواف بالبيت ، ويتوضأ للنوم لصالة الفرض ولصالة النافلة ، ويتوضأ ملس املصحف ، و
أيضا حىت يبيت على طهارة ، ويتوضأ اجلنب قبل غسله اجلنابة إن أراد النوم ، ملا روى عن 

 : عائشة من أا قالت 
     ف وضوء غري اجلنب  وهذا الوضوء ال يبطله إال اجلماع خبال�

   .�فإنه ينقضه كل ناقض
  

 :  وللزوج إن أراد معاودة الوطء أن يتوضأ لقوله 
       � غري أن بعض العلماء محلوا هذا الوضوء على غسل ، 

اد من الوطء املرغوب فيه هو فإن كان املر.  الفرج وإزالة النجاسة عنه قصد تنشيط العضو  
�مع زوجة أخرى ، فإن وجوب غسل الفرج يتأكد لئال تؤذى الزوجة الثانية بنجاسة األوىل . 

  .فتظهر هنا الغاية الصحية يف أوضح صورها 
  

 قال ويندب الوضوء على الدوام ، ألنه سالح املؤمن ، وملا روي عن أيب هريرة 
 :  يقول مسعت رسول اهللا          

                                     
   .1/119 المغني ، - �
 ؛ مسلم في الحيض ، باب جواز 1/62 أخرجه البخاري في الغسل ، باب الجنب يتوضأ ثم ينام ، - �

   .1/139نوم الجنب ، 
   .1/81 الفقه المالكي وأدلته ، - �
   . 1/140 أخرجه مسلم في الحيض ، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ، - �
�   .1/81 ؛ الفقه المالكي ، 8/137 المغني ، - 
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       � .  وإطالة الغرة عند اإلمام مالك تتم بإدامة
   .�الوضوء ولو من غري حدث

  
فزيادة على ما سبقت اإلشارة إليه . ولقد وسع العلماء ااالت اليت يندب فيها الوضوء 

    : لية أذكر ااالت التا
  .الوضوء لدخول املسجد حلاجة -
  .الوضوء لآلذان -
  .زيارة أحد الصاحلني حيا أو ميتا ، وأوىل زيارة قرب نيب -
  .الوضوء لتكفري ذنوب اخلطايا -
  .زيارة ذي سلطان وبطش حيث يتسلح املؤمن عنده بالوضوء -
  .عند قراءة القرآن واحلديث والعلوم الشرعية -
  .جنبا لألحاديث السابقة عند النوم ولو كان -
  .بعد ثورة الغضب ألنه يطفئه -
  .عند دخول السوق ملا للشيطان فيه من قوة تسلط على اإلنسان -
   .�إذا صلى املتوضأ بوضوئه صالة فرضا أو نفال أو طاف به-
   .�كما أوجب العلماء الوضوء على من زال عقله بإغماء أو جنون أو سكر-
  

 أن الرعاية الصحية أظلت مجيع األحكام الفقهية اليت تناولت وأختم هذا اال بالقول
الوضوء ال من حيث التسمية فحسب ، ولكن أيضا بتعدد املوجبات له ومشوله على أعضاء 

. معينة من جسم اإلنسان ، كثريا ما تكون عرضة للتلوث الذي يستدعي غسلها وتطهريها 
  .رض الصحي فيأيت الوضوء وبأشكاله املختلفة حمققا ذلك الغ

  
                                     

 ؛ ومسلم في الطهارة ، باب 1/38 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب فضل الوضوء ، - �
   .1/122استحباب إطالة الغرة ، 

   .1/82قه المالكي وأدلته ،  ؛ الف1/103 حاشية الدسوقي ، - �
   .1/82 الفقه المالكي وأدلته ، - �
   .1/23 ؛ المهذب ، 33 القوانين الفقهية ، ص - �
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  : الغسل -2
  

ومن ااالت اليت متارس فيها النظافة بشكل واسع ، وتؤدى على أساس أا طاعة يثاب 
  .فاعلها جند الغسل 

  
ويأيت يف اللغة مبعىن . ل من االغتسال ـها هو الفعـني وفتحـوالغسـل بضم الغ

سل به الشيء ، ر الغني يعين ما يغـيء مطلقا ، والغسـل بكسـسيالن املاء على الش
  �وهــدر وحنـكالصابون والس

  
وأما يف الشرع فاملقصود به إفاضة املاء الطهور على مجيع البدن وعلى وجه خمصوص ، 

 إيصال املاء إىل مجيـع ظاهـر اجلسد بنية استباحة املمنوع مع «: لذلك عرفه املالكيـة بأنه 
   .� »الدلك 

  
ئد الصحية اليت تستنبط من أحكامه ، فإن وإذا كان الوضوء قد حصر لنا بعض الفوا

ذلك أنه إذا كانت . الغسل باعتباره جماال أوسع من جماالت ممارسة النظافة يتضمن فوائد أكثر 
الطهارة من األدران واألوساخ احلسية واملعنوية املنجزة بالوضوء ختتص ببعض األعضاء ، فإا 

هر أمهيته ومشوليته للرعاية الصحية ومن مثة تظ. يف االغتسال تعم وتشمل اجلسد كله 
  .لإلنسان

  
وإذا كان الغسل جماال ملمارسة النظافـة ، فإنه يتميز مبميزات تقوي الرعايـة الصحية 

  :منها 
إنه حيقق الطهارة الكلية جلسم اإلنسان ، فال يقتصر على بعض األعضاء كما هو شأن -
 ما يتعذر إيصال املاء إليه فيكون خارجا ألنه يفرض تعميم املاء على مجيع البدن إال. الوضوء 

عن إرادة املغتسل ، وال يطالب باملبالغة ألا قد تكون سببا يف إحداث الضرر واألذى بالعضو 
  .ويف منع هذا الغلو رعاية صحية . الداخلي 
  

                                     
   .1/305 ؛ مواهب الجليل ، 305 اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، ص - �
   . 1/104 الفقه المالكي وأدلته ، - �



 
  

188

يطلب من املغتسل ختليل أصول الشعر لتسديد املسام وذلك قبل تعميم املاء ، وهذا -
  .ية الرأس لو صب عليه املاء دفعة واحدة خوفا من إذا

  
إن الغسل الشرعي الذي يستحق الثواب هو ما كان باملاء الطهور ، وال خالف يف أن -

  .املاء الطهور أفيد من غريه يف رعاية صحة البدن 
  
وإلمتام الغسل على الوجه الشرعي الكامل قد حيتاج املغتسل إىل املساعدة من غريه ، -

أن يتكشف يف اخللوة أو حبضرة من جيوز له النظر إىل عورته كالزوجة ، وقد يضطر إىل 
  .والغرض من ذلك كله هو التمكن من تنظيف مجيع األعضاء براحة وطمأنينة 

  
 ، ة من صفة غسل النيب ـددها الشارع مستنبطـل اليت حـة الغسـإن كيفي-

 فعن عائشة . املمارسة وهي جديرة بأن حتقق الغايات الصحية املستهدفة من وراء هذه 
 : قالت             

                
               �. فهذه 

الكيفية جتعل املاء زيادة على إزالته للنجاسة يصيب مجيع البدن ، دون إغفال للفم واألنف ، 
والسرة وبشرة اللحية والشارب واحلاجب والفرج اخلارجي وختليل األصابع مع الدلك ومسح 

 ويتعهد املغتسل ذه الكيفية معاطف جسده والتواءاته ،. صماخ األذنني دون مبالغة يف ذلك 
   .�وطبقات بطنه وحلقه ، وحتت ذقنه وإبطيه ، وأصول فخذيه ، وحتت ركبتيه

  
تناولت مجيع ما سطره الفقهاء من  وهكذا فإن هذه الكيفية املستنبطة من صفة غسله 

ولذلك كانت غاية . فرائض وسنن ومستحبات ومندوبات ، وجتنبت املكروهات واحملرمات 
  .، وجتسيد الرعاية الصحية املرغوبة من جهة أخرى يف حتقيق العبادة املطلوبة من جهة 

  
                                     

 ؛ ومسلم في الحيض ، باب صفة غسل 1/59ب تخليل الشعر ،  أخرجه البخاري في الغسل ، با- �
   .1/143الجنابة ، 

   .1/52 ؛ شرح فتح القدير ، 1/31 ؛ المهذب ، 34 القوانين الفقهية ، ص - �
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وإذا كان الغسل الواحد حيقق هذه اجلملة من الغايات الصحية التابعة للحكم الشرعية ، 
. فإنه ال شك إذا تكرر هذا الغسل يضاعف من تلك اإلجيابيات اليت تراعي صحة املسلم 

  .له ، حيث جيعله يف طهارة تامة ويتنوع الغسل بتنوع موجباته وأحوال املغتسل املمارس 
  

وأذكر فيما يلي أنواعا من الغسل اليت تزيد يف إيضاح دوره يف حتقيق الرعاية الصحية 
  : من خالل احلكمة من مشروعيته 

  
   : االغتسال من اجلنابة-أ

  
 : واالغتسال مـن اجلنابـة حكمـه الوجوب لقوله تعاىل     

  �.   
  : واجلنابة تترتب على املكلف بأحد أمرين 

  
 ، ويفيد ذلك أن استعمال املاء يف �  :   إما خبروج املين لقوله 

  .البدن إمنا مربره خروج املين وهو ماء أيضا 
  

. وإما باجلماع وهو تغييب حشفة البالغ يف فرج ولو مل ينتشر ، أو انتشر ومل يرتل 
  : صل يف هذا الوجوب املترتب على اجلماع أحاديث كثرية أذكر منها واأل

  
ويف رواية وإن �  :   قوله 

   .�  :   وقوله . مل يرتل 
    

                                     
   . 06/ المائدة- �
   . 1/152 أخرجه مسلم في الحيض ، باب إنما الماء من الماء ، - �
 ؛ ومسلم في الحيض ، باب وجوب 1/62التقى الختانان ،  أخرجه البخاري في الغسل ، باب إذا - �

   .1/153الغسل بالتقاء الختانين ، 
   .1/154 أخرجه مسلم في الحيض ، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، - �
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هاء يف أن خروج املين يف بعض احلاالت ال يستوجب وقد ال يهم هنا اختالف بعض الفق
الغسل ، واالكتفاء فيه بالوضوء بقدر ما يهم إظهار أن اجلماع وخروج املين هو من موجبات 

ألن الفعل الناتج عن ذلك يعترب جنابة حىت ولو كان صاحبه نائما ، بل حىت ولو كان . الغسل 
تعب نفسه وأحدث يف جسمه ما يتولد عنه ذلك أن الرجل يكون قد أ. اجلماع بدون إنزال 

فأثر . العرق واجلهد ، فلم يعد يفرق بني مجاعه الذي أكسل فيه وبني اجلماع احلقيقي إال املين 
. هذا اجلماع يتطلب التطهر منه ، ألنه يتولد عنه ما يعكر اجلسم باألذى أو باخلمول والكسل 

ة على اجلسم بتنظيفه وجتديد حيويته وإثارة ولذلك كان من مهام االغتسال من اجلنابة احملافظ
النشاط فيه ، بعد أن تكون اجلنابة قد شلت جانبا من حركة اجلسم ، فيصبح يف حاجة إىل ما 

ومن مثة تظهر الرعاية الصحية اليت تستفاد . وليس هناك أفيد من املاء . يعيد له سابق وضعه 
  .من االغتسال من اجلنابة 

  
 إن الشارع «:  الغسل من اجلنابة يقول الشيخ اجلرجاوي ويف معرض تعليله حلكم

احلكيم فرض االغتسال بعد خروج املين ومل يفرضه بعد خروج البول ، مع أما خارجان من 
إن البول عبارة عن : وإليك البيان . مكان واحد وعضو واحد حلكمه بالغة وسر عجيب 

مادة مكونة من مجيع أجزاء اجلسم ولذا فضلة املأكول واملشروب ، أما املين فهو عبارة عن 
ترى اجلسم يتأثر خبروجه وال يتأثر خبروج البول ، ألن املين كما قلنا يتحلل من مجيع أجزاء 

فالغسل باملاء كما … البدن ، ولذا ترى وتنظر اإلنسان إذا أفرط يف اجلماع ضعفت قوة بدنه 
وأيضا فقدان هذه القوة من اجلسم تسبب  . قلنا يعيد إىل البدن هذه القوة املفقودة خبروج املين

: وإن هذا احلمل الثقيل جمموع أمرين ...الكسل وعدم أداء العبادة على الوجه املطلوب  
والثاين أن اإلنسان إذا كان . األول زوال الكسل عن اجلسم وإن الكسل من أثقل األمحال 

  .  � »لعلوي طاهرا من اجلنابة وكان نائما مثال صعدت روحه إىل العامل ا
                    

                                     
   .1/68 حكمة التشريع وفلسفته ، - �
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   : غسل الشاك فيما وجد على ثوبه-ب
  

وهذا الغسل يف حقيقته ال خيرج يف التسمية عن غسل اجلنابة ، ألنه غسل هلا فهو 
أن األول كان صاحبه متيقنا من . ولعل الفرق البسيط املوجود بينه وبني سابقه . واجب 

ن من موجب الغسل ، إمنا وجد على فرجه أو أما الثاين فإن فاعله غري متيق. حدوث ما أوجبه 
فيجب عليه أن يغتسل . بدنه أو ثوبه بلال فشك أهو مذي أو مين ومل يترجح عنده أحدمها 

  .غسل اجلنابة احتياطا 
  

وقد يظن أن ترتيبات هذا الغسل تندرج كلها ضمن إطار العبادة ، باعتبار أن الشاك يف 
اليت صالها بعد آخر نومة نامها ، إذا مل يدر النومة اليت مثل هذا البلل مطالب بإعادة الصلوات 

   .�حصل له فيها ذلك
  

ولكن استصحاب احلال جيعلين أقول أن صحة هذا اإلنسان استفادت من هذه الغسلة ، 
  .فحققت من النشاط واحليوية ما حتققه من كل غسل للجنابة 

  
   : غسل الدخول يف اإلسالم-ج
  

ومثله املرتد الذي يعود إىل . ر الذي يدخل اإلسالم وهذا الغسل هو خاص بالكاف
وحىت وإن كان هذا الغسل يقع مرة واحدة ، فهذا ال يعين أنه ال عالقة له باجلوانب . اإلسالم 

ألن . الصحية اليت حتققها أنواع االغتسال األخرى ، بل هو آكد يف حتقيـق الرعاية الصحية 
جاسة اليت تضر بصحته ، لذلك يطلب منه أن  هذا الشخص قبل إسالمه مل يكن يتوق الن

 فهو �يشرع يف االغتسال قبل النطق بالشهادتني ، وإن اختلف الفقهاء يف وجوبه أو استحبابه
مدعاة للرعاية الصحية ، ملا ورد يف السنة من أن هذا الغسل يكون مباء وسدر وحنوه ، كما 

                                     
   .  116 التحفة الرضية في فقه السادة المالكية ، ص - �
   .1/30 ؛ المهذب ، 1/206 ؛ المغني ، 38ية ، ص  القوانين الفقه- �
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 :  أنه قال يروى عن قيس بن عاصم 
  �.   

  
وذكري هذا النوع من الغسل مع األغسال األخرى فألبني أن األغسال املطلوبة يف 

  . اإلسالم أنواع متعددة ، وإن تعددها يزيد يف رعاية صحة املمارسني هلا 
  
   : غسل امليت املسلم غري الشهيد-د
  

وهو فرض . م ، خمتلـف فيه يف حق غريه وهذا الغسل واجب باتفاق يف حق املسل
.  ، إذا قام به البعض سقط عن غريهم ، وإال حتمل املسلمون مجيعهم وزر تركه �كفاية

 :  يف الذي سقط عن راحلته فمات واألصل فيه قول النيب 
  � بصحة اإلنسان حىت يف ، وما يلفت االنتباه يف هذا الغسل هو اهتمام الشريعة

فإا مل تتركه ليودع القرب وهو جيفة دون تطهري حسي ، بل يرى الشافعية أن . حالة وفاته 
   .�لذلك مل يقولوا بتحرمي غسل الكافر امليت.غسل امليت للنظافة ابتداء 

  
وصفة غسل امليت تتضمن مندوبات كلها دف إىل جتسيد النظافة احلسية ، كتكرار 

وتعهد بدن امليت بإخراج ما ظهر من الفضالت ، وما علق به من األوساخ ، الغسالت ، 
وجعل يف ماء الغسلة األخرية كافور وحنوه من أنواع الطيب ، وإباحة استعمال الصابون إلزالة 

  .اخل … النجاسة 
          

                                     
 ؛ والترمذي في الطهارة ، 1/99 أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، - �

 وقال حسن ؛ والنسائي في الطهارة ، باب غسل الكافر إذا 2/58باب االغتسال عندما يسلم الرجل ، 
  ) .5381(األرناؤوط في جامع األصول بأنه حسن ، رقم  ، وقال 1/118، ) 188(أسلم ، رقم 

   .1/127 ؛ المهذب ، 98 القوانين الفقهية ، ص - �
 ؛ ومسلم في الحج ، باب ما يفعل 1/219 أخرجه البخاري في الجنائز ، باب الكفن في ثوبين ، - �

   . 1/498بالمحرم إذا مات ، 
   . 1/128 المهذب ، - �
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   : الغسل لصالة اجلمعة-هـ
  

م على هذا الغسل حىت ولقد أحل الشارع احلكي. يسن للمسلم أن يغتسل لصالة اجلمعة 
  : ووردت يف ذلك نصوص كثرية ، ميكن االقتصار على ذكر بعضها . كاد أن جيعله واجبا 

  
   .�   :  أنه قال روي عن النيب 

  
ث آخر ـ ، ويف حدي�   :  وقال أيضا 

 : قال          � وعن عائشة ، 

  : رضي اهللا عنها أا قالت 
            

       � وقال ،  أيضا  :  
  �وعن سامل بن عبد اهللا  . 

 : أنه قال 

                                     
 ؛ ومسلم في الجمعة ، 1/158لجمعة ، باب فضل الغسل يوم الجمعة ،  أخرجه البخاري في ا-  �

   .1/337باب وجوب غسل الجمعة ، 
 ؛ ومسلم في الجمعة ، 1/157 أخرجه البخاري في الجمعة ، باب فضل الغسل يوم الجمعة ، - �
1/337.   
   .1/159 أخرجه البخاري في الجمعة ، باب الدهن للجمعة ، - �
   .1/337 ؛ ومسلم في الجمعة ، 1/161 في الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة،  أخرجه البخاري- �
� ؛ 1/160 أخرجه البخاري في الجمعة ، باب هل على من لم يشهد الجمعة من النساء غسل ، - 

   .1/238ومسلم في الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة ، 
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  1 .   

  
إن املتمعن يف مضامني هذه األحاديث ، يدرك أن غسل اجلمعة هذا حىت ولو محل على 

لك من خالل ويتجلى ذ. أنه مسنون ، فإن الغاية منه صحية تضاف إىل اجلانب التعبدي احملض 
 يف أنه يأمر الناس بأن يغتسلوا على األقل مرة يف األسبوع ، وأن ال يأتوا اجلمعة هديه 

وروائحهم النتنة تنبعث من أجسامهم ومالبسهم ، وأم مطالبون ذا الغسل حىت ولو مل 
  .فالقصد إذن هي النظافة والنظافة الصحية . يكونوا على جنابة 

  
ء يقولون بأن سنية هذا الغسل هي حلاضر اجلمعة يف يومها ، وإذا كان مجهور الفقها

الذي يشرع فيه من طلوع الفجر إىل الزوال ، فإن املالكية يشترطون يف هذا الغسل ارتباطه 
   .2بالرواح إىل املسجد وعدم األكل بعده ، ألنه عندهم للصالة اجلامعة 

  
لغسل ، فيأيت املصلي إىل املسجد وجيسد هذا الشرط عند املالكية الغايات الصحية هلذا ا

إن  . ةفال يؤذي غريه وال يتأذى منهم بريح نتن. وهو طاهر ال تنبعث منه إال الروائح الطيبة 
هذا السلوك يندرج ضمن الرعاية اليت جيب أن تلقى اإلقبال اجلماعي والطوعي ، خصوصا يف 

ل حديث عائشة السابق الذكر أماكن التجمعات العامة كما هو حال املساجد يوم اجلمعة ، ولع
  .يؤكد هذا املنحى 

  
وما يؤكد املقصد الصحي أيضا من غسل اجلمعة أنه يسن لكل مصلي ولو مل تلزمه 

فمن اغتسل بنية اجلمعة فقط وجب عليه . اجلمعة أو مل حيضرها ، وأنه ال ينوب عن الوضوء 
   .3وضوء مستقل عن ذلك الغسل غري الواجب عند املالكية

                                     
 ؛ ومسلم في الجمعة ، 1/157م الجمعة ،  أخرجه البخاري في الجمعة ، باب فضل الغسل يو- 1
1/336-337 .   
 ؛ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ، المنتقـى شرح موطأ اإلمام 88 القوانين الفقهية ، ص - 2

   .1/199 ؛ المغني ، 1/189مالك ، 
   .  404 ؛ التحفة الرضية ، ص 1/114 الفقه المالكي وأدلته ، - 3
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سل اجلمعة ميثل احلد األدىن يف نظافة البدن ، بالنسبة ملن مل يتيسر هلم القيام ويبقى غ
  .مبختلف أنواع االغتساالت املندوبة 

  
   : غسل العيدين-و
  

والغسل . وهو من أنواع الغسل املسنونة ، ويدخل وقته بالسدس األخري من الليل 
  :  وروي أن عبد اهللا بن عمر . مسنون حلاضر العيد إن صاله 

  � .   
  

وملا كانت صالتا العيدين شرعت هلما اجلماعة فأشبهتا باجلمعة ، ولذلك يطلب من 
املصلي يوم العيـد االلتزام مبكارم طيبـة منها االغتسال والتطيـب ، ألنه جيتمـع مع غريه 

 أنه فقد روي عن أنس بن مالك  . �مفال يتسبـب يف ما يضرهـم ، وال يتضـرر منه
 : قال 

  �.  
  

وعليه فإن لغسل العيدين مكانته وما قيل عن غايات ومقاصد غسل اجلمعة يف الرعاية 
 يؤمر اإلنسان يف العيد ذه املكارم وال يقصد منها الصحيـة يقال عنه ، ألنه ال يعقل أن

فهو أوىل وطلبه ضمين حىت وإن كانت أدلة غسل اجلمعة أقوى وأظهر ، وال خالف . الغسل 
  .يف ذلك فالعيد مؤمتر سنوي واجلمعة مؤمتر أسبوعي 

              
                                     

 ؛ وقال 115، ص ) 428(ن ، باب العمل في غسل العيدين ، رقم  أخرجه مالك في العيدي- �
  ) .5371(األرناؤوط إسناده صحيح ، جامع األصول ، رقم 

   .2/228 المغني ، - �
 ؛ 4/230،  أخرجه ابن حجر في التلخيص وفيه إسحاق بن بزرج وهو مجهول قاله الحاكم - �

 ؛ وقال الصنعاني بأنه ليس بمجهول 2/162 ، التلخيص وضعفه األزدي ورواه الطبراني في الكبير ،
   .2/148فقد وثقه ابن حبان ، سبل السالم ، 
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   : غسل من أصابته جناسة وخفي مكاا-ز
  

يت يطالب ا املسلم ، ذلك أنه إذا تأكد من هذا نوع آخر من أنواع االغتساالت ال
إصابة جسمه بالنجاسة ولكن خفي عليه مكاا ، فإنه يطالب بأن يغسل كامل جسمه وكذلك 

أما املتيقن . ثيابه ، وال يكفي فيه النضـح ألن النضح من شأن الشاك يف اإلصابة بالنجاسة 
ف اليت تشمل كل اجلسم ، وذا الغسل تتجسد عملية التنظي . �فحكمه وجوب الغسل

  .فتضمن بذلك رعاية صحية هلذا البدن . فتزال النجاسة من أي مكان علقت به 
  
   : الغسل لإلحرام باحلج والعمرة-ك
  

لذلك يطلب مع هذا الغسل . وهذا الغسل يأيت يف مقدمة عبادة تتطلب جهدا ومشقة 
 مقبل على أداء مناسك خيتلط فيها فيها إزالة الشعث والتنظيف املسبق ، ألن احلاج أو املعتمر

فإن مل . مع غريه يف أماكن وجتمعات خمتلفة ، بل هي اجتماعات متتالية وقد تطول مدة اإلحرام 
ولذلك فإن مناسك احلج والعمرة . يكن احملرم قد تنظف قبل ، فإنه يضر غريه أو يتضرر منه

ن نسك آلخر ، ولكنها تستدعي القيام بأنواع أخرى من االغتساالت ، خيتلف حكمها م
ومن أنواعها . مطلوبة يف اجلميع ، ألا حتقق مجيع الغايات الصحية اليت تنطبق على االغتسال 

االغتسال لدخول مكة ، االغتسال لبعض أنواع الطواف ، االغتسال لوقوف عرفة ، : اذكر 
   .� االغتسال للمبيت مبزدلفة ، االغتسال لدخول املدينة وزيارة مسجد الرسول 

  
فقد روى . كما هو الشأن بالنسبة لإلحرام  فبعض هذه األغسال ثابتة بسنة النيب 

:زيد بن ثابت      � ولقوله ،: 
 � وبعضها وارد باعتبارها أنساك جيتمع هلا الناس على خمتلف أصنافهم ،  .

                                     
   .1/47 ؛الفقه المالكي وأدلته ، 1/82 ؛ بداية المجتهد ، 1/731 المغني ، - �
   . 2/337 ؛ شرح فتح القدير ، 1/204 ؛ المهذب ، 135 القوانين الفقهية ، ص - �
وقال حسن غريب ؛ قال ابن ) 831( ، رقم 2/163باب اإلحرام ،  أخرجه الترمذي في الحج ، - �

   .2/450رواه الطبراني وضعفه العقيلي ، : حجر في التلخيص 
   .1/543 أخرجه مسلم في الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر ، - �
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مل يغسلوا فإم يتضررون بإصابتهم باألسقام وانتقال األمراض فيعرقون وقد يتسخون ، فإن 
فإن هم سلموا من األمراض ، فال ينجو بعضهم من . اليت تعشعش فيما اتسخ من أجسامهم 

ولذلك فإن االغتسال هلذه املناسك ليس غرضه تعبديا . إذاية البعض اآلخر بالروائح الكريهة 
  .ر احملتملة الوقوع فحسب ، وإمنا هو للتنظيف ودفع األضرا

  
   : الغسل لكل صالة أو عبادة جيتمع فيها الناس-ل
  

ومن تلك الصلوات صالة الكسوف واخلسوف واالستسقاء ، والغرض من الغسل هو 
التنظيف واإلقبال على الغري خاليا من الروائح الكريهة املؤذية ، وألا عبادة جيتمع فيها الناس 

الة اجلمعة والعيدين ، وإن مل يثبت نص بوجوب الغسل على خمتلف أصنافهم ، فأشبهت ص
   .�فيها ولكن القياس يقتضي ذلك

  
   : الغسل بعد غسل امليت-م
  

يرى بعض العلماء أنه يندب لغاسل امليت أن يغتسل بعد فراغه من غسل امليت ، 
 ، مث �   :  أنه قال واألصل يف ذلك عندهم ما روي عن النيب 

اختلفوا يف حقيقة هذا الغسل هل هو تعبدي أو معلل وحيمل على الندب ، باعتبار أن األمر 
بغسله إمنا كان من أجل أن يبالغ الغاسل يف غسل امليت فال يهتم بتطاير املاء عليه ما دامه 

واختلفوا كذلك يف كون الغسل مقصود به مجيع . مطالب بأن يغتسل بعد متام غسل امليت 
   .� يقتصر على ما باشر امليت ، أو مكان تطاير املاء عليهالبدن ، أو
  

غري أن هذا االختالف يف نظري ال خيرج هذا الغسل املختلف فيه عن غايته الصحية ، 
  .فهو تنظيف جلسم الغاسل سواء عمه كله أو اقتصر على بعض أعضاءه 

                                     
   . 1/389 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
والترمذي في  ؛ 197-2/196 في الغسل من غسل الميت ،  أخرجه أبو داود في الجنائز ، باب- �

 قال األرناؤوط وقال حسن ؛ 2/231، ) 998(رقم الجنائز ، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ، 
  ) . 144(، وصححه األلباني اإلرواء ، رقم ) 5376( ، رقم 7/335حسن بشواهده ، جامع األصول ، 

   .1/129ذب ،  ؛ المه1/416 حاشية الدسوقي ، - �
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وعها حتقق الغاية هذه هي بعض ااالت اليت متارس فيها عمليات الطهارة ، وهي يف جمم
  .الصحية املرجوة من التنظيف 

  
   سنن الفطرة : املطلب الثالث

  
إن سنن الفطرة هي تلك العادات احلسنة من اآلداب اليت وردت يف السنة النبوية 
املطهرة ، ويف عمومها تتعلق باملأمورات اليت ترتبط بنظافة خمتلف أجزاء اإلنسان الداخلية منها 

  .اخلارجية كاألظافر والشعر كاإلبط والعانة ، و
  

والباحث عن غايات هذه السنن األساسية ال جيدها خترج عن دائرة الرعاية الصحية ، 
  .اليت تتجسد من خالل احملافظة على نظافة كامل أجزاء اجلسم 

   
  :  يف هذا املوضوع واألصل يف تطبيق هذه اخلصال حديثان مرويان عن النيب 

   
قال :  قال فعن أيب هريرة . ورد فيه ذكر مخس خصال أما احلديث األول فقد 

 :   رسول اهللا 
   �.   
  

فعن عائشة رضي اهللا عنها . وأما احلديث الثاين فقد توسع مضمونه ومشل عشر خصال 
 :  قال رسول اهللا : قالت         


 �.   

  

                                     
 ؛ ومسلم في الطهارة ، باب خصال 4/38 أخرجه البخاري في اللباس ، باب قص الشارب ، - �

   . 125-1/124الفطرة ، 
   .126سبق تخريجه في الصفحة  - �
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وأحاول أن ألفت االنتباه إىل مدى ترابط أفعال هذه اخلصال بالنظافة ، ومنها بالرعاية 
  : صحية لإلنسان ، وذلك من خالل التحليل التايل ال

  
   : االستحداد-1
  

وهو حلق العانة ، واالستحداد هو االستفعال باحلديد أي استعمال احلديد يف احللق ، 
ولذلك ال يرى العلماء حتديدا لكيفية احللق ما دام الغرض هو . وهو خصلة متفق على سنيتها 

فالنظافة .  فقد يزال باحللق أو القص أو باستعمال املراهم .إزالة الشعر النابت على العانة 
تتأتى بأي شكل متت به اإلزالة ، ألن إبقاء الشعر ملدة طويلة من شأنه أن جيعل العانة وكرا 
جللب األوساخ ، ومع أن مكاا ضيق وأا غري معرضة للشمس واهلواء ، فإن كثرة الدرن ا 

حيبب الفقهاء أن يتعهد اإلنسان عانته باستمـرار ، لذلك  . �يبعـث الروائح الكريهة
فقد . وغرضهم يف ذلك جتنب اإلفراط والتفريط   . �ويكرهـون ترك ذلك فوق األربعني

 :  قال روي أنس         
  � .  

     
  : تان اخل-2
   

واملقصود به قطع القلفة ، وهي اجللدة اليت تغطي حشفة ذكر الرجل بشكل جيعل 
واخلتان سنـة بالنسبة للرجال ومكرمـة يف حق النسـاء ، وهذا . احلشفة تنكشف كلها 

                                     
   .1/71 المغني ، - �
   .462 القوانين الفقهية ، ص - �
   .1/125 أخرجه مسلم في الطهارة ، باب خصال الفطرة ، - �
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 :  ودليلهم يف ذلك قوله  . 1عند احلنفية واملالكية 
  2.  

  
هو واجب عند الشافعيـة يف حق الرجال والنساء ، ويوافقوم احلنابلة بالنسبة و
  .3أما بالنسبة للنساء فرأيهم يوافق رأي احلنفية واملالكية . للرجال 
  

   .   4:  لرجل أسلم ويستدلون على ذلك بقوله 

 : وحديث أيب هريرة        
5.   

ومن أوجب اخلتان قال أنه من شعار املسلمني ، فيصبح واجبا كسائر الشعارات 
فال يرقى إىل درجة الوجوب . وأما عند النساء فيسمى باخلفاض ، وحكمه الندب . األخرى 

نساء بقطع اللحمة الناتئة بني ويتعلق اخلفض عند ال. وال السنية ، وهذا خالفا للشافعية 
ودليل مشروعيته ما روي عن أم عطية األنصارية أن امرأة كانت ختتنت . الشفرتني فوق الفرج 

  . :    6باملدينة ، فقال هلا رسول اهللا 
  

                                     
   . 200القوانين الفقهية ، ص  - 1
 ؛ 6/179 ؛ ابن أبي شيبة في األدب، باب في الختانة من فعلها ، 5/71 أخرجه أحمد في المسند، - 2

 ؛ وأورده األلباني في السلسلة الضعيفة ، 1/113قال الشوكاني فيه الحجاج وهو مدلس، نيل األوطار ، 
   .4/92ير ، ، وضعف ابن حجر طرقه ، التلخيص الحب) 1935(رقم 
   . 1/70 ؛ المغني ، 1/14 المهذب ، - 3
 ؛ أحمد في مسنده ، 1/99 أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ، - 4
   .4/153 ؛ ابن حجر في التلخيص ، وقال بأن سنده فيه انقطاع ، وعثيم وأبوه مجهوالن ، 3/415
 ؛ 2/234ياء ، باب قول اهللا تعالى واتخذ اهللا إبراهيم خليال ،  أخرجه البخاري في أحاديث األنب- 5

   .2/342ومسلم في الفضائل ، باب من فضائل إبراهيم الخليل ، 
؛ والهيثمي  ، وقال ضعيف713-2/712 أخرجه أبو داود في األدب ، باب ما جاء في الختان ، - 6

  ) .293(جامع األصول ، رقم األرناؤوط ، ضعفه ؛ و 5/172،  وقال إسناده حسن في الختان
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أذكر منها على . ا كثرية وإذا نظرنا إىل اخلتان من حيث ما حيققه من فوائد للصحة جنده
  :اخلصوص 

   
إن إزالة القلفة عن الذكر يعين حتريره من كل الرواسب اليت ميكن أن تتجمع حتتها ، -

وهذا زيادة . فيتولد عنها أمراض تصيب الذكر أوال ، مث تنتقل منه إىل فرج املرأة املوطوءة 
ومن . رج البول واملذي واملين على الروائح الكريهة اليت حتدثها ، السيما وهي تشرف على خم

مثة تظهر احلكمة من مشروعية اخلتان ، حيث عللت بأا اإلنقاء من البول ، ألنه إن مل خيتنت 
   .1فإن أثر البول ال ينقطع 

  
ورغم ما قيل عن أمهية اخلتان ، فإن احملافظة على النفس برعايتها تقدم عليه ، فيترك -

فعله ، ألنه إذا كانت الواجبات تسقط خبوف اهلالك إذا بلغ الشخص وخاف على نفسه من 
   .2فالسنة أوىل ، وهذا هو األظهر يف املذهب املالكي

  
 للمرأة اخلاتنة أن ال تنهك أي ال تبالغ يف القطع دعوة إىل إن دعوة الرسول -

يف ويؤكد ذلك ما ورد . االهتمام بصحة املختونة ، باعتبار أن املبالغة يف ذلك إضرار بصحتها 
وهذه كلها اعتبارات جعلت الصحة . شرح احلديث من أنه أشرق للوجه ، وألذ عند الزواج 

  .هدفها األول 
  

واملتتبع ألقوال األطباء يف فوائد اخلتان ، يعلم علم اليقني إمنا ما أمرت الشريعة إال مبا 
  .يعود على اإلنسان بالفوائد الصحية ابتداء 

  
العامل الغريب بوجوب اخلتان ، ألم يعتربونه وسيلة ناجعة فلقد نادى كثري من األطباء يف 

لذلك تراهم يسارعون إلجراء . من وسائل العالج لكثري من األمراض اليت تصيب القضيب 
. العمليات اجلراحية الختتان كل من أصيب مبرض السيالن ، لتسهل عملية تطهريه ومعاجلته 

الزهري وهم غري خمتونني ، الحتمال وجود القرحة ويفضلون القيام بنفس العملية ملن يصابون ب
وقد ال يشعر املريض بذلك ، فتظل القرحة خمفية يف بداية العالج حىت . الزهرية حتت القلفة 

                                     
  . 3/14 الفقه المالكي وأدلته ، - 1
   . 3/15 ، المرجع السابق - 2
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وعلى العكس من ذلك فإن اإلنسان املختون إذا أصيب . يستفحل املرض وتصعب معاجلته 
بوضع العالج على اجلراح مباشرة ، ذا الداء ، فاألطباء يتمكنون من القضاء على املرض 

ويلفت األطباء نظر املختونني إىل أنه يوجد احتمال إصابة القلفة بتضييق . فيلتئم اجلرح بسرعة 
وتصلب يؤديان إىل اختناق احلشفة نفسها ، فينتج عن ذلك تشويه دائم هلذه احلشفة ، فضال 

  .عن اآلالم اليت تصاحب ذلك 
  
دم اخلتان أن القلفة قد تلتصق باحلشفة التصاقا دائما ، ومن األخطار الناجتة عن ع-

فتعيق انتشار الذكر ، فتؤثر سلبا على املضاجعة ، وقد تصل باملصاب إىل حد العقم غري 
  .الطبيعي 
  

ومن أخطار بقاء القلفة دون قطع أا متثل األرضية اخلصبة لنمو بويضات بعض الديدان 
   . � يف مياه األار والربكاليت تلصق ا ، من جراء االستحمام

  
  : قص الشارب -3
  

 ، بأن يؤخذ منه قدرا جيعل أطراف �واملقصود به عند املالكية والشافعية التقصري منه
وهذه العملية سواء أريد ا القص أو اإلزالة . وعند غريهم اإلبانة واحللق . الشفة تظهر جلية 

 :  فيها قوله الكلية للشعر النابت على الشارب ، فإن األصل  
  �.   

  
والغاية منها التنظيف والتزين واحليلولة دون إدخال شعر الشارب املتديل يف األواين اليت 

. خصوصا وإن من عادات املسلمني وأعرافهم أم يشربون من إناء واحد . يشرب منها 
م من جراثيم يفسح هلا بأن تلج اإلناء،  وختتلط مبا يف وللمدقق يف هذه احلالة أن يتصور ك

وأثر ذلك واضح على صحة . داخله من سوائل من خالل الشعر الطويل للشارب منها 

                                     
   . 2/31 حكمة التشريع وفلسفته ، - �
   .1/14 ؛ المهذب ، 462 القوانين الفقهية ، ص - �
   .1/125 أخرجه مسلم في الطهارة ، باب خصال الفطرة ، - �
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. اإلنسان ، ال سيما إذا كان واحدا على األقل من املستعملني هلذا اإلناء مصابا مبرض معدي 
الشارب الطويل يتسبب يف توسيخ واألمر ال يقتصر على نقل اجلراثيم فحسب ، فصاحب 

  .مظهره عندما يشرب من املشروبات ، أو يأكل من املأكوالت ما يلتصق بالشعر أو اجلسم 
  
   : نتف اإلبط-4
  

ويف إطار املطالبة بالنظافـة الداخلية ، يسن للمسلم أن ينتف شعر إبطه ألنه يفحش 
رة وحنوها من املراهم املعدة إلزالة فإن عجز عن إزالته بالنتف ، حلقه أو طاله بالنو. بتركه 
وإن كان احلنابلة يرون أن نتفه أفضل من حلقه ، ملوافقة ذلك للحديث الوارد يف . الشعر 
  .ويؤيد موقفهم أن احللق يقوي الشعر ويهيجه خبالف النتف فهو يضعفه . 1أصله

  
، خصوصا والغاية من إزالة هذا الشعر هي احليلولة دون تراكم األوساخ حتت اإلبط 

وأنه وكر من أوكار الروائح الكريهة اليت قد تنبعث من اإلنسان مبجرد قيامه بعمل شاق ، أو 
فإذا أغلقت املسام بالشعر فإن نتونة الروائح تزداد عمقا ، . محله لشيء يبذل فيه اجلهد 

  .ملرورها على األوساخ اليت تراكمت يف اإلبط نتيجة تواجد الشعر الكثيف 
  
   :ظافر تقليم األ-5
  

واملطلوب يف ذلك إزالة ما استطال منها عما هو . ومن سنن الفطرة أيضا تقليم األظافر 
ألن القصد من ذلك حتقيق . ملتصق باللحم ، وال فرق يف ذلك بني أصابع اليد أو الرجل 

النظافة العامة املطلوب ممارستها ، والسيما يوم اجلمعة حيث جيتمع املسلمون يف مؤمترهم 
وتقليم . وعي ، فيطالبون بالنظافة املطلقة ، ألم إن مل يفعلوا ذلك آذوا غريهم وأنفسهم األسب

األظافر سلوك جيب أن يدرب عليه األطفال منذ نعومة أظافرهم ، ألن اليد اليت يعمل ا 
اإلنسان كل أعماله معرضة أن تتلوث وحتفظ ما لوثها حتت األظافر ، مث تراه يأكل ا ويشرب 

يتوضأ ا ، وكل هذه األعمال إذا متت واألظافر طويلة متسخة فإا تتسبب يف نقل ا و
األمراض لصاحبها أوال عن طريق احلك املباشر جلسمه ، مث لغريه عن طريق ملسها لألكل 

                                     
   .1/72 المغني ، - 1
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ومن مثة . والشرب املشترك ، أو عن طريق املصافحة اليت هي من سلوك املسلمني وشعارهم 
  .افر له مربراته الصحية كما هو معلوم كان األمر بتقليم األظ

  
وزيادة على ذلك فإن طول األظافر يتسبب يف توليد الروائح املنتنة ، ألن صاحبها حيك 
ا الوسخ على جسمه بشعور أو بغري شعور ، فيتجمع حتتها من األوساخ بقدر ما حكت من 

 األوساخ اليت تنبعث منها املواضع املنتنة من جسمه ، فتصبح رؤوس األصابع حمال ظاهرا لتلك
وقد متنع هذه األظافر الطويلة وصول املاء إىل ما حتتها أثناء ممارسة عملية . الروائح الكريهة 

  . التطهر 
  

 :  قال  .  ما يؤكد ذلك وقد ورد يف خرب عن النيب 
       � .  احلديث أن الذي يطيل فيستشف من

أظافره مث حيك ا رفغه أو مواطن الننت من جسمه ، ال ختلو أظافره من أن تتلبس بأوساخ 
ومما يزيد يف حتقيق املقصد الصحي من هذه السنة الفطرية ، . وروائح ما مست من هذا اجلسم 

 عالقا بعد وهذا إلزالة كل ما بقي . �أنه يستحب ملن قص أظافـره أن يغسل رؤوس األصابع
التقليم ، كما يستحب أن يفعل ذلك مرة يف األسبوع ، ويتعهد ما قلم من األظافر أو أزال من 

:  أنه كان يدفنه ويقول فقد روي عن ابن عمر . الشعر بالدفن وقربها ائيا 

                                     
هيثمي في اللباس ، باب تقليم األظافر ، وقال رواه الطبراني والبزار باختصار ورجال  أخرجه ال- �

 ؛ وابن حجر وقال رجاله ثقات مع إرساله 5/168البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني إن شاء اهللا ، 
   .10/345وقد وصله الطبراني من وجه آخر ، فتح الباري ، 

   .1/72 المغني ، - �
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  1 .  وروي عنه أيضا أنه : 
   2 .   

      
  : االعتناء بالشعر -6
  

إن اختاذ الشعر إذا كان صاحبه يقصد به السنة فهو جائز ، وإن كان يقصد به التشبه 
 كانت له مجة ، وأن شعره كان ولقد وردت نصوص تبني أن الرسول . بالنساء فهو حرام 

 :  قال فقد روى أنس بن مالك . نه كان يبلغ منكبيه إىل شحمة أذنيه ، وأ
  3.   

    
 وهو حلق جزء 4واستئصال الشعر يبقى حكمه للعرف والعادة ، وإمنا يكره منه القزع

 :    أن النيب فعن ابن عمر . من الرأس وترك الباقي 
   5.   

  
 مشل هذه اخلصلة ، فمنع ما يؤثر على مجال وما يفيد من هذا كله هو أن هدي النيب 

لذلك ورد أمر االعتناء بالشعر . اإلنسان ، وأجاز ما يربز مجاله ويعود على صحته بالفائدة 
   .   6: فيستحب ترجيله وإكرامه ، ملا روى أبو هريرة 

                                     
 ؛ 6/51بي شيبة في األدب ، باب ما يؤمر به الرجل إذا احتجم أو أخذ من شعره ،  أخرجه ابن أ- 1

رواه ابن عدي وأعله بعبد اهللا بن عبد العزيز وقال له أحاديث ال يتابع عليها ، نصب : قال الزيلعي 
   .231-2/230 ؛ وقال ابن حجر إسناده ضعيف ، التلخيص ، 1/188الراية ، 

:  بلفظه وقال2/170صالة ، باب األخذ من الشعر والظفر يوم الجمعة ،  أخرجه الهيثمي في ال- 2
  .رواه البزار والطبراني وفيه إبراهيم بن قدامة قال البزار ليس بحجة إذا تفرد بحديث ، وقد تفرد بهذا 

 ،  ؛ مسلم في الفضائل، باب صفة شعر النبي 4/40 أخرجه البخاري في اللباس باب الجعد ، - 3
2/331.   
   .462 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/74 المغني ، - 4
   .2/251 ؛ مسلم في اللباس، باب كراهة القزع ، 4/41 أخرجه البخاري في اللباس، باب القزع، - 5
 ؛ وقال الشوكاني إسناده حسن 2/430 أخرجه أبو داود في الترجل ، باب في إصالح الشعر ، - 6

   .1/123نه ، نيل األوطار ، ورجاله ثقات ، ويعضده سكوت أبو داود ع
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 : فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت .  يعتين بشعره ويفرقه وكان الرسول 
   1.   

  
 كان يبالغ يف إكرام شعره ، فيفرقه ويتعهده بالطيب ويستفاد من احلديث أن النيب 

. حيب ألصحابه شعـث الشعر وإمهاله  ال وكان النيب  . الذي كان يظهر من مفارقه 
 كان يف املسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول فقد روي أن رسول اهللا 

 أن أخرج فكأنه يعين إصالح شعر رأسه وحليته ، ففعل الرجل مث رجع ، فقال رسول اهللا 
  . :    2اهللا 

    
ومعلوم أن إكرام الشعر باملشط والدهن جيعله نظيفا وخاليا من كل احلشرات اليت ميكن 

حينئذ يكون سببا يف إحداث بعض األمراض اجللدية لصاحبه ، . أن تعشعش فيه إذا أمهل 
  .زيادة على أن رائحته الكريهة تنفر الناس منه 

    
  : غسل الرباجم -7
  

وجتاعيدها ، ولذلك أحلق ا العلماء كل ما جيتمع من وهي عقد األصابع ومعاطفها 
الوسخ بتجاعيد البدن كمعاطف ، وجتاعيد األذن ، وشعر الصماخ الذي يزال باملسح إن تعذر 

  .3الغسل أو تضرر منه العضو
                    

                                     
 ؛ ومسلم في الحج ، باب الطيب للمحرم عند 4/41 أخرجه البخاري في اللباس ، باب الفرق ، - 1

   .1/488اإلحرام ، 
 ؛ وقال أبو عمر 577، ص ) 1770( أخرجـه مالك في الشعـر ، باب إصالح الشعـر ، رقم - 2

؛ وشاهده حديث  2/475، التمهيد ، ر بمعناه ال خالف عن مالك في إرساله وجاء موصوال عن جاب
 ، وإسناده صحيـح قاله األرناؤوط ، 8/567جابر عند النسائي في الزينة ، باب تسكيـن الشعـر، 

  ) .2882(الجامع ، رقم 
  . 3/150 صحيح مسلم بشرح النووي ، - 3
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والغاية من ذلك صحية ألن نظافة هذه األماكن حتول دون أن ترىب ا األوساخ  
تتسبب إما يف بعث الروائح الكريهة ، أو يف إصابة اجلسم باحلبوب اليت تنقل واألدران ، اليت 

والنصائح الطبية احلديثة جاءت متطابقة يف هذا الشأن مع ما تأمر . العدوى إىل أماكن أخرى 
  .به الشريعة 

  
  : استنشاق املاء -8
  

علق ا ، واملقصود به تنظيف وتطهري خمارج األنف مما قد ي. وهو من خصال الفطرة 
. ،  زيادة على فعلها املرتبط بالوضوء والغسل 1وهذه اخلصلة يستحب ممارستها باستمرار

وفائدة االستنشاق الصحية جليلة قد أسهب الكالم فيها ، عندما وضحت فوائد الوضوء 
  . واالغتسال 

  
  :انتقاص املاء -9
  

. الغائط ويعرب عن ذلك مبصطلح االستنجاء ، وهو غسل مواضع خروج البول و
والفوائد الصحية من ذلك معلومة ، حىت أن بعض الفقهاء يسمون هذه املمارسة باالستطابة ، 

  .2ألن املستنجي يطيب جسده بإزالة اخلبث
   : املضمضة-10
  

واملضمضة اليت تعين يف عمومها تنظيف الفم باملاء هي من سنن الفطرة ، كما جاء يف 
وهي كذلك ألا من . رة وقال لعلها املضمضة احلديث الذي نسي راويه اخلصلة العاش

اخلصال احلميدة اليت ميدح فاعلها ، وال يستغين عنها إنسان شعاره النظافة ، السيما وأا تتعلق 
بتطهري الفم وهو قد حيتاج إىل تكرار هذه املضمضة ، إذ قد ال تكفيه مضمضة الوضوء 

ختالط املأكوالت واملشروبات اليت تطحن والغسل مهما تعددا ، ألن الفـم يف األصل حمال ال
وبقاء . فيه ، فيأخذ جزءا من كل ما وجل فيه من تلك األطعمة واألشربة اليت تتحلل بسرعة 

الفم دون تنظيف من شأنه أن يولد فيه الروائح الكريهة الناجتة عن االختالط الكيماوي لتلك 

                                     
   .3/150 صحيح مسلم بشرح النووي ، - 1
   .1/25 ؛ المهذب ، 1/140 المغني ، - 2



 
  

208

ولذا يستحب . بقايا تلك األطعمة فيه املأكوالت ، زيادة عن األمراض اليت قد تنتج عن تراكم 
التمضمض باملاء كلما أكل اإلنسان ، ألن استمرارها حيول دون متكني الروائح من التكوين 

  .ة واضحة يففائدا الصح. واالنتشار 
  

واملتتبع للتطور الصحي الذي عرفه اإلنسان يف إطار احملافظة على أسنانه ، جيد أن 
 تنظيف األسنان يندرج ضمن هذا املعطى الصحي املقصود من استعمال خمتلف أنواع معاجني

  .وراء املضمضة 
    

  : السواك -11
    

والسواك أو التسوك خصلة . وأختم الكالم عن خصال الفطرة بالتطرق إىل السواك 
جليلة ووسيلة كبرية من وسائل النظافة ، وهو أسلوب من أساليب العالج ومظهر من مظاهر 

وحىت ال . د ذكره يف جماالت متعددة وظروف خمتلفة من حياة اإلنسان ولذلك ير. التزيني 
اضطر إىل تكرار احلديث عن فوائده الصحية الكثرية سوف أعاجل ذلك بالتركيز على أمهها يف 

  : التقريرات التالية 
  
 ، ويعين يف الشرع �السواك يف اللغة يطلق على الدلك وعلى آلته وهو عود األراك -

   .� يف األسنان وما حوهلااستعمال عوده
  
السواك عـد من سنن الفطـرة ، ألنه وسيلـة لتطهري الفم الذي حيتاج إىل التعهد -

 :  يقول الرسول . به ملا خيامـره من بقايا األكـل والشـرب   
  �.  

  

                                     
   .1/296 المصباح المنير ، - �
   . 1/102 حاشية الدسوقي ، - �
   .1/331 أخرجه البخاري في الصوم ، باب السواك الرطب ، - �



 
  

209

ا يف جمال وما كان مطلوب. فاحلديـث يوضـح أن له فائدتـني صحيـة وتعبديـة 
العبادات والطاعات ال خيالف املقصـد الصحي بأي وجه ، فهو مرتبط جبلب الطهارة وجلب 

   . 1رضا اهللا 
    
. ة رفع احلرج لفرض السواك على هذه األمة ـد الشريعـن مقاصـولوال أن م-

 :   يقول الرسول          ويف ،

ويتراءى من ربط السواك بالصالة أو الوضوء على حسب   .    2: رواية 
الروايات أن الغرض صحي ، ألن اإلنسان وهو يف الصالة اجلامعة خيشى أن يتأذى منه غريه 
برحيه أو يؤذي غريه ، خصوصا وأن أقواله يف هذه العبادات من حتميد وتكبري وقراءة واستغفار 

 فمه بشكل غري إرادي ، فهو يف مثل هذا الظرف ال يتمكن من احتباس ودعاء تضطره إىل فتح
  .األنفاس إذا كانت خترج ممتزجة بالروائح الكريهة 

    
وحىت املشقة الوارد ذكرها يف احلديث ال ميكن أن تكون صحية ألن ذلك يتناقض 

ة املقصودة وإمنا املشق. وغايات السواك ، الذي هو وسيلة من وسائل حتقيق الرعاية الصحية 
هي تلك املرتبطة بتكرار الفعل ، ألن املسلم إذا فرض عليه السواك يصبح ملزما باستعماله 

ولذلك مل يفرض . عند كل  صالة أو كل وضوء ، وقد يصعب عليه األمر فيأمث إن مل يفعله 
  .عليه وإمنا ترك لعزمية املرء يف أن يكون طاهرا وراغبا يف مرضاة ربه 

                                        
                                     

   .1/78 المغني ، - 1
   . 122سبق تخريجه في الصفحة  - 2
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، � حكمه يتداول بني كونه سنة أو فضيلة عند الفقهاء غري خمصصة بوقتىويبق
ويتأكد فعله عند بعض العلماء عند املضمضة أو الصالة ، وعند قراءة القرآن واحلديث ، 

وكان . وعند تغيري رائحة الفم بنوم أو أكل أو شرب أو جوع أو سكوت طويل أو كالم كثري 
   .�  :   الرسول 
  
وبالرغم من أمهية السواك الصحية ، فإنه إذا تعارضت ممارسته مع هذه الصحة يصبح -
لذلك يوصى بعدم استعماله طوال ألنه يدمي اللثة ، ويفسد حلم اإلنسان ، ويف ذلك . مكروها 

  .�مضرة صحية حقيقية 
  
فال . يراعى يف االختيار ما يفيد الصحة ولذلك فالسواك ال يتخذ من أي عود ، إمنا -

يتخذ مثال من عود الرمان ، وال عود الرحيان ، وال األعواد الذكية الرائحة ، ألا ال حتقق 
لذلك ورد النهي . الغاية وهي اإلنقاء ، زيادة على أضرارها بلحم الفم ، وأا تورث األكلة 

 :  يقول الرسول . عن استعماهلا يف السواك      
  �.  

  
وباستقراء فوائد السواك الصحية اليت عددها العلماء ، جندها تصب كلها يف قالب -

الرعاية الصحية لإلنسان ، ال سيما يف جمال تطهري الفم ، وتبييض األسنان ، وتطييب النكهة ، 
   .5وتشديد اللثة 

                
                                     

   .1/102 ؛ حاشية الدسوقي ، 1/13 ؛ المهذب ، 1/78 المغني ، - �
 ؛ مسلم في الطهارة ، باب السواك ، 1/55ء ، باب السواك ،  أخرجـه البخاري في الوضو- �
1/124.   
   . 1/79 المغني ، - �
 ؛ وابن حجر في 6/192 أخرجه ابن أبي شيبة في األدب ، باب التخلل بالقصب والسواك ، - �

   .1/121الطهارة ، باب السواك ، التلخيص ، وقال بأنه مرسل ضعيف ، 
   .1/235 على الدر المختار ،  ابن عابدين ، رد المحتار- 5
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ت بعض الدراسات الطبية املعاصرة إىل املطالبة بعدم االكتفاء مبعجون األسنان وذهب-
املعد طبيا ، وإمنا أوصوا باستعمال السواك ، ألن يف استعماله منع لنخر األسنان ، وإزالة 

فاستخدام السواك . الطبقة الصفراء عليها ، وقضاء على االلتهابات اليت تصيب الفم والرئة 
األسنان فعال يف إزالة طبقة البالك املتراكمة على األسنان ، وتدليك اللثة بل كفرشاة لتنظيف 

وأظهرت الدراسات أن معدل تسوس األسنان بني . هو بديل أرخص مثنا عن معجون األسنان 
مستخدمي السواك أقل من عند غريهم ، بالرغم من تناوهلم أغذية غنية بالسكريات 

   .1والنشويات
  
ة السواك ، ذهب مجهور الفقهاء إىل استحبابه حىت بالنسبة للصائم ، وانطالقا من أمهي-

   .2خالفا للشافعية واحلنابلة الذين يفضلون بقاء خلوف الصائم على إزالته
  

وحىت بالنسبة إليهم تظهر أمهية السواك ، إذ لوال أنه يزيل الرائحة ملا عدوه مكروها 
  .للصائم بعد الزوال 

  
أن يغسل العود باملاء بعد عملية الدلك ، ليزال ما عليه من ومن السنة يف السـواك -

ويف ذلك إشارة طبية جليلة ، يقصد منها منع تراكم األوساخ على العود املستعمل . آثار 
  .باستمرار 
  

 :  قالت روي عن عائشة        
  3.   

  

                                     
، منشور في الموقع  » الطب الحديث يكشف المزيد عن أسرار السواك« :  من مقال بعنوان - 1

:  ؛ ومن مقال بعنوان www.islamonline.net/iol-arabic/dowatia/adam-26/bait3.asp: التالي 
 األزهر ، مستخرج من موقع لألستاذ أحمد حسين خليل حسن ، جامعة» السواك بين السنة والطب«

   www.55a.net: موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن 
   .1/80 ؛ المغني ، 1/13 المهذب ، - 2
وحسنه األلباني في صحيح سنن أبي ؛  1/21 أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب غسل السواك ، - 3

  ) .130(داود برقم 
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يتأكد يف اتمع املسلم استعمال السواك يف أماكن جتمع الناس ، لذلك يطلب من -
املؤمن أن يكثر من استعماله يوم اجلمعة ، مبالغة يف التطهر والتنظيف ، فيستعمل بعد 
االستيقاظ من النوم ، ومع الوضوء ، ومع الغسل ، وعند الصالة ، وبعد الطعام ، وعند 

   .1إلزالة الرائحة الكريهة إن ظن أا تغمر فاه فيبالغ حىت يزيلهاالذهاب إىل املسجد ، و
  

فعن أيب سعيد اخلدري . كان يدعو إىل استعماله يوم اجلمعة  وورد يف السنة أن النيب 
وأيب هريرة   ما قاالقال رسول اهللا :  أ :  


               

 وكان أبو هريرة   يقول وثالثة أيام 
  .2زيادة إن اهللا جعل احلسنة بعشرة أمثاهلا 

  
ن احلديث قد تضمن جمموعة من األفعال اليت تكفر الذنوب بني مجعتني ، وجعل وإذا كا

. السواك من بينها ، ففي ذلك إشارة إىل أمهية النظافة الصحية يف قوامة األفعال املذكورة 
حبيث أن من ترك فاه تنبعث منه الروائح الكريهة ملا استقامت له األمور األخرى ، ألن الرائحة 

عثة منه تغطي حواس الناس وحتجبها عن االلتفات إىل طيبه ومالبسه وصالته ، الكريهة املنب
  .ورمبا تأذى ا غريه فيأمث من حيث ال يدري 

  
ويكفي السواك أمهية عند الفقهاء أنه رتب ضمن فضائل الوضوء ، ويف ترتيبه ذلك لفتة 

  .3إىل ما سيحققه من رعاية صحية لإلنسان 
  

                                     
   . 404ص  التحفة الرضية في فقه السادة المالكية ، - 1
 ؛ والهيثمـي بلفظه في 1/96 أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة ، - 2

  . وقال بأن رجاله ثقات 2/171الصالة ، باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ، 
   .1/78 ؛ المغني ، 31 القوانين الفقهية ، ص - 3
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م  ، 1800 استعماهلا ألول مرة عند اإلنسان يف حوايل إذا كانت الفرشاة قد ظهر-
 وأصحابه قد استعملوا الفرشاة الطبيعية ألسنام منذ بزوغ اإلسالم ، وأن فإن الرسول 

فقد تأكد املتفحصون له أنه متكون كيميائيا . عود السواك املطلوب استعماله ليس بعود عادي 
عد على تنظيف األسنان وقد ال توجد هذه من ألياف وزيوت ومعادن ، من شأا أن تسا

املكونات فيما يعد اليوم من مراهم لتنظيف األسنان ، ولكن استعمال الفرشاة حىت وإن مل يكن 
هلا خاصية عود السواك ، فهي تؤدي إىل القضاء على السموم اليت تفرز على األسنان ، واليت 

مراض كثرية قد تتعدى دائرة الفم ، وبالتايل تسبب له يف أ. إن بقيت هكذا امتصها اجلسم 
ولذلك يبقى استعماهلا مطلوبا ، وإن مل يرق إىل مستوى عود السواك األصلي ، الذي يتميز 
بوظيفة كيماوية ، حبيث تتحلل منه مواد معقمة قاتلة للجراثيم ، ومواد معطرة للفم ، باإلضافة 

   .1الطعام من بني األسنان إىل ما تعمله شعريات السواك فيزيائيا ، فهي متتص فضالت 
  
إن تعهد األسنان بالرعاية مبواظبة السواك ، يعين اإلحالة دون تسوسها وتآكلها الذي -

يشوه املنظر اخلارجي للوجه ، ويعسر النطق ببعض األحرف والكلمات اليت متر عن طريق 
. مأكوالت األسنان ، كما يتسبب يف عسر اهلضم الناتج عن عدم التمكن من املضغ التام لل

 يطيب «:  يف السواكولقد أجاد اإلمام ابن القيم حينما عدد فوائد السواك الصحية بقوله 
الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم وجيلو البصر ويذهب احلفر ويصح املعدة ويصفي الصوت ويعني 
على هضم الطعام ويسهل جماري الكالم وينشط للقراءة والذكر والصالة ويطرد النوم ويرضي 

   .2 »الرب ويعجب املالئكة ويكثر احلسنات 
  

ويتبني من هذه اخلصال أمهية صحة األسنان وأثرها على الرعاية الصحية ، ودور 
  .السواك يف احملافظة على ذلك 

  
وأخلص من هذا كله إىل أن اإلسالم قد اعتىن بنظافة الفم وجتلية األسنان ، حمافظة منه 

شعار ذلك املداومة على السواك ، إلزالة ما يعلو األسنان على الصحة العامة لإلنسان ، وجعل 
  . وما خيفى حوهلا 

                                     
   . 249 المسؤولية الجسدية في اإلسالم ، ص - 1
   . 4/323 في هدي خير العباد ، المعاد ابن قيم الجوزية ، زاد - 2
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فقد اعتىن بأسنانه وأكثر من .  يعطي القدوة لغريه يف هذا السياق وكان الرسول 
: استعمال السواك حىت قال       � أي خشي من 

  .سقوط أسنانه من شدة الدلك بالسواك 
      

واألوامر يف اإلسالم ال ختلو من حتقيق غايات تسعد اإلنسان يف حياته األوىل أو يف الثانية 
 :  فقال خرج علينا رسول :  أنه قال فقد روي عن أيب أيوب . أو فيهما معا 




  � .   
    

ألطعمة ،  أن اإلسالم حيذر باستمرار من إمهال التنظيف من اوهكذا يظهر من هديه 
فالتنظيف منها ضروري حلفظ . والسيما ذات الروائح النفاذة واآلثار الغليظة كاللحم مثال 

 :   يقول الرسول . الصحة ، وللنجاة من كل التبعات 
  �.   

                    

                                     
   .2/99 قال الهيثمي رواه البزار بإسناد ضعيف ، مجمع الزوائد ، - �
 ؛ والهيثمي في 1/21 أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات ، باب تخليل األصابع في الوضوء ، - �

  . وإسناده ضعيف 1/235الطهارة ، باب التخليل ، 
 ؛ الترمذي في األطعمة ، 2/360 أخرجه أبو داود في األطعمة ، باب في غسل اليد من الطعام ، - �

 وقال حسن غريب ؛ وابن 3/191، ) 1922(باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده غمر ، رقم 
 ؛ والهيثمي في 501، ص ) 3297(ماجه في األطعمة ، باب من بات وفي يده ريح غمر ، رقم 

   . 5/30عمة ، باب غسل اليد من الطعام ، وقال رواه الطبراني بإسناد حسن ، األط
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ى على كل عظم يقع بيدها ، وأن وال غرابة يف مدلول احلديث ، حيث أن اجلن تتغذ
 وحديث ابن مسعود . رائحة اللحم وزهومته مدعاة جللب اجلن الذي قد يضر اإلنسان 

 :  أنه قال فقد روى عن الرسول . يشرح ذلك      


               
  �.  

  
وإذا كان هذا هو شأن اجلن املؤمن ، فإن املردة منهـم ال شك أا تتغذى على كل 

  .وقد يكون اإلنسان املتسخ  مطلبا هلا ، حيث تضره صحيا ونفسيا . جنس 
                                                                                        

                                     
   . 1/190 أخرجه مسلم في الصالة ، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ، - �
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  الرعاية الصحية من خالل االهتمام  : املبحث الثاين
  ببـيـئـة اإلنـسان ومظـهـره                  

  
أريد أن أبرز يف هذا املبحث بعض األحكام الفقهية اليت هلا عالقة مباشرة بالبيئة وحميط 

عض جماالت البيئة ومظهر اإلنسان ، من حيث وعليه فإن الدراسة فيه تشمل ب. اإلنسان 
االعتناء بلباسه وزينته ، ومأكله ومشربه ، ومنكحه ، واالعتناء براحة جسمه ، وما ينتج عن 

 أقسم ةومبقتضى هذه الرؤي. هذه األحكام واآلراء من رعاية صحية مباشرة أو غري مباشرة 
  .املبحث إىل املطالب اخلمسة اآلتية 

  
   البيئة الصحية املطلوبة  :املطلب األول

  
، تكون له  من الوسائل اليت حيافظ ا على صحة اإلنسان تواجده يف بيئة صحية نظيفة

ويف إطار حتقيق مقصد الرعاية . سياجا منيعا وواقيا له من الوقوع يف براثن األمراض ومسبباا
ا اإلنسان مواتية، ، سهرت الشريعة اإلسالمية على أن تكون البيئة اليت يعيش فيه الصحية

، ورتبت على ذلك أحكاما فقهية هلا جزاءاا الدينية  وتستجيب ملنطلقات هذه الرعاية
    .والدنيوية 

  : ويتضح هذا املعىن من خالل إبراز املالمح البيئية اآلتية 
قد يظن البعض أن االهتمام مبوضوع الدراسات البيئية هو وليد الفكر املعاصر ، -1

فهذا االعتقاد جيانبه كثري من . ظى بالعناية املناسبة من طرف أسالفنا القدامى وأنه مل يكن حي
الصحة لسبب بسيط ، وهو أن اإلنسان ومنذ أن خلقه اهللا ظل يعيش يف بيئته املتكونة يف غالب 

  .األحيان من نفس العناصر املوجودة يف بيئتنا اليوم 
  

 قدميا ذا املفهوم ، وأنه ظهر عند صحيح أن املصطلح املعاصر للبيئة مل يكن متداوال
علماء املسلمني يف القرن الثالث اهلجري ، ورمبا كان ابن عبد ربه هو أقدم من استعمله يف 
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  لإلشارة إىل الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الكائن احلي مبا يف ذلك » اجلمانة «كتابه  
 ذا اإلنساناإلنسان ، ولإلشارة أيضا إىل املناخ االجتماعي احمليط�.   

  
غري أن هذا التأخري يف استعمال هذا املصطلح ال ينفي بأي حال من األحوال اهتمام 
الشريعة اإلسالمية بالبيئة ، باعتبار ذلك موضوعا حيويا له عالقته املباشرة باإلنسان ، هذا 

هر ومن مظا. املخلوق الذي سخرت له عناصر هذه البيئة لالستفادة منها يف احلال واملآل 
اهتمام الشريعة باإلنسان هي الدعوة إىل توفري البيئة الصحية النظيفة اليت حيقق من خالهلا 

  .الرعاية املقصودة 
  
ولقد تظاهرت التعريفات اليت وضعت لتحديد مفهوم البيئة يف العصر احلايل ، ولكنها -

  .تصب يف جمملها يف قالب واحد ، يقصد من ورائه خدمة اإلنسان ورعايته صحيا 
  

 املكان الذي تتوفر فيه «: فاملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عرفت البيئة بأا 
 ، فهي ذا التعريف تعين كل ما حييط باإلنسان باعتباره �»العوامل املناسبة ملعيشة كائن حي 

 عن 1972ومل يبتعد مؤمتر البيئة الذي عقد يف استوكهومل عام . الكائن احلي األعظم تكرميا 
   .�هذا ، فعرفها صراحة بأا كل شيء حييط باإلنسان

  
واإلسالم نظر إىل البيئة على أساس أا ملكية عامة جيب احملافظة عليها ، ضمانا -

. عادة سالستمرار الوجود بشكل يسعد اإلنسان وصحته ، اليت متثل احملور األساسي هلذه ال
ومن مثة حترمي إطالق العنان . ليت تربطها باإلنسان وعليه جيب التعامل معها باحترام العالقات ا

  :  يقول . باإلفساد فيها ولو كان يف ذلك مصلحة فردية   

          � .   

                                     
   .09الفقي ، البيئة مشكالتها وقضاياها وحمايتها من التلوث رؤية إسالمية، ص عبد القادر  محمد - �
   . 182جم العربي األساسي ، ص  المع- �
 la planète terre entre nos mains, guide pour la mise en œuvre:  إعالن استوكهولم من مجلة - �

des engagements , documentations françaises , paris , 1994 , p.53-58.  
   . 85/ األعراف- �
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اة اإلنسان ، فإن رعاية صحته وإذا كانت دالالت اآلية أوسع من جانب واحد من حي
  .ال حمالة واردة يف إشاراا 

    
ا طاهرة حسا ومعىن ، ـه بأن جيعلهـن باالعتناء ببيئتـزم اإلسالم املؤمـ يل-2

ر عليها ، ألن الطهارة يف اإلسالم من ـوك يؤثـا بأي سلـدم تلويثهـى عـرص علـوحي
فة ، ينفر من الوساخة والقذارة ، ه ميال إىل النظاـرة ، واإلنسان بفطرتـي الفطـدواع

 . �ولذلك مل جيد حرجا يف التأقلم مع أوامر الدين بالطهارة والنظافة اليت تعمه وما حييط به
فنظافة املرافق العامة واجبة لورود النهي عن رمي األوساخ يف أماكن جتمع الناس وطرقام ، 

 : قول الرسول ي. وورود األمر بتنظيف البيوت وأماكن التجمعات العامة  
               

 �.   
    

ويف نفس السياق ينهى عن تنجيس املياه الراكـدة واجلارية ألا من وسائل التطهري 
 :  قال فعن جابر . على صحة اإلنسان والنظافة مطلوبة باستمرار للمحافظة . العامة 

  � ويف رواية ،  :   � .  
    

                                     
   . 12 التحفة الرضية في فقه السادة المالكية ، ص - �
 وقال غريب وفيه 4/198، ) 2951( أخرجه الترمذي في األدب ، باب ما جاء في النظافة ، رقم - �

  ) .2913(خالد بن إلياس وهو مضعف ؛ وقال األرناؤوط حديث حسن ، جامع األصول رقم 
  . 170سبق تخريجه في الصفحة  - �
 ؛ مسلم في الطهارة ، باب 1/54 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب البول في الماء الدائم ، - �

   .1/133النهي عن البول في الماء الراكد ، 
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، والسهر على إبقائها طاهرة ليستفيد منها  على احملافظة على البيئة وتأكيدا منه 
 : ، يقول  اإلنسان يف مجيع ااالت ومجيع الظروف    

  1.   
  

فهذه النصوص وغريها كثري دي يف عمومها إىل العناية التامة باملرافق العامة اليت يتردد 
الناس عليها ، كاملراحيض اجلماعية واحلمامات العمومية ، وذا تكون النظافة والطهارة اليت 

وتطهري هذه البيئة . م تعم بيئة اإلنسان يف جوانبها اخلاصة ومرافقها العامة يدعو إليها اإلسال
واجب ألنه شعار خيالف به املسلمون اليهود ، الذين ال يعطون للرعاية الصحية املقصودة وراء 

  .ذلك أي اعتبار 
  
رمجة ويف إطار احملافظة على نظافة البيئـة حدد اإلسالم آدابا يلتزم ا املسلم ، وتعد ت-

عملية للعالقة الودية اليت يكنها ألخيه املسلم ، فيمنع مبقتضى هذا االلتزام كثريا من األذى 
  : ومن هذه اآلداب أذكر ما يلي . اليت قد تنغص حياة أخيه من حيث ال يدري 

  
لقد تعددت النصوص واألحكام الشرعية الداعية إىل وجوب التخلق : إماطة األذى -

وأقل . صوصا تلك اليت تعود فائدا على من يعيش معك يف بيئة واحدة باألخالق احلسنة ، خ
 : يقول الرسول . إماطة األذى عن الطريق ملا يف ذلك من رعاية صحية : هذه األخالق 

           
  2.   

  

                                     
 ؛ وابن 1/15 عن البول فيها ،  أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب المواضع التي نهى النبي - 1

 ؛ 54-53، ص ) 328(ماجه في الطهارة ، باب النهي عن الخالء على قارعة الطريق ، رقم 
  ) .62( ؛ وحسنه األلباني في اإلرواء برقم 1/167ه الذهبي ، وصححه الحاكم ووافق

   .1/224 أخرجه مسلم في المساجد ، باب النهي عن البصاق في المسجد ، - 2
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  : يقول . وأكثر من ذلك فقد اعترب هذا اخللق الصحي صدقة جيازى عنها اإلنسان 
   1.  

  
واملتمعن يف هذه النصوص جيد أن اإلنسان بإماطته األذى عن طريقه وطريق أخيه ودفنه 

. يكون قد هيأ املناخ الطبيعي لتوفري الصحة النخامة  بطمس أثرها عن أفضل مكان للتجمع ، 
  .ومن تطاول على ذلك إمنا يكون قد ساهم يف تلويث بيئته حسا ومعىن 

  
وحىت قضاء احلاجة اليت تعترب من اخلصوصيات ، فإن أحكام : آداب قضاء احلاجة -

و مضايقة الشريعة تلزم اإلنسان فيها بالتقيد ببعض الضوابط اليت حتول دون تلويث البيئة ، أ
  .الغري مبا ينتج عن التربز 

  
فاختيار املكان املناسـب لذلك مثال أمر تقتضيه املصلحة الصحية ملن يعيش يف البيئة 

ومن مثة فإن اإلنسان مطالب بتجنب أماكن جتمع الناس ، وجمالسهم وطرقام ، . املعنية 
كن التشمس أيام الشتاء  ، وظالل اجلدران ، وظالل الشجر ، وشواطئ األار والبحار ، وأما

   .2واألماكن املقمرة يف الصيف
  

،  :   3يقول الرسول 

 :  قال  ويف رواية أيب هريرة أن رسول اهللا 
  4.   

  

                                     
 ؛ ومسلم في الزكاة ، باب 2/168 أخرجه البخاري في الجهاد ، باب من أخذ بالركاب ونحوه ، - 1

   .1/404 ، بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف
   .1/26 ؛ المهذب ، 1/153 ؛ المغني ، 1/56 الفقه المالكي وأدلته ، - 2
   . 219 سبق تخريجه في ص - 3
   .1/15 عن البول فيها ،  أخرجه مسلم في الطهارة ، باب المواضع التي نهى النبي - 4
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ويقاس على ذلك ضـرورة جتنـب الشقوق والثقوب يف األرض واجلدران ، ملا قد 
فقد روي أن . ينتج عن ذلك من أذى طارئ ، كوجود عقـرب أو إذاية حيوان ضعيف 

   .  :    1رسول اهللا 
  

أكثر مما يلزم من احليز واملسلم أثناء تبوله مطالب باجللوس ، لئال يرش ببوله الناجس 
النسيب الذي هو يف احلقيقة ملك عام ، وأن يكون ذلك يف مكان رخو غري صلب ، وأن 

 ، وكل ذلك بغية احملافظة على صحته من أن يتنجس أو ينجس ما 2يتجنب مهب الرياح
وأن ال يتبول يف ماء راكد أو قليل جار كما . يكون موجودا بقربه بسبب الرذاذ املتطاير 

قت اإلشارة إليه ، وأن يتجنب مكان سقوط الثمار من النخيل واألشجار ، وأن ال يستقبل سب
القبلة يف قضاء حاجته ، ملا يف ذلك من أضرار معنوية وحسية تلحق باإلنسان املفرط يف نظافة 

ولذلك ذهب مجهور الفقهاء إىل حترمي قضاء احلاجة يف املاء الراكد ، وتشتد احلرمة إذا . بيئته 
ويكفي استدالال على املنع قوله  . 3ان مملوكا للغري ، خالفا للشافعية الذين قالوا بالكراهة ك
 :    4 وأما البول قائما أو جالسا ،

  . فتراعى فيه ظروف الشخص اخلاصة 
  

                                     
؛ النسائي في  16-1/15 أخرجـه أبو داود في الطهارة ، باب النهي عن البول في الجحر ، - 1

 ؛ وقال األرناؤوط إسناده حسن ، رقم 1/36، ) 34(الطهارة ، باب كراهية البول في الجحر ، رقم 
   . 1/85؛ قال الشوكاني صححه ابن السكن وابن خزيمة ، نيل األوطار ، ) 5093(
   .44 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/25 ؛ المهذب ، 1/153 المغني ، - 2
 ؛ 1/25 ؛ المهذب ، 1/153 ؛ المغني ، 44 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/107 حاشية الدسوقي ، - 3

   .3/187صحيح مسلم بشرح النووي ، 
 ؛ مسلم في الطهارة ، باب النهي عن 1/54 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب الماء الدائم ، - 4

   .1/133البول في الماء الراكد ، 
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:   قال فقد ورد النهي عن البول قائما يف ما رواه عمر 
           1 وورد جواز ذلك فعن حذيفة ، قال  :

        2 .  ويتبني من ذلك أن
ألذى ، وكان اجلواز بسبب اجلانب الصحي روعي يف الظرفني معا ، حيث كان املنع بسبب ا

  . ما يلحق البائل من األذى يف املوضع لو جلس فيه  
    

ويتبني من هذا األدب الصحي ، أن الشريعة نظمت طريقة قضاء حاجة اإلنسان بشكل 
  .ألنه يبقي على بيئته طاهرة ورتبت له على ذلك ثوابا . ال يتضرر منه هو وال يضر غريه 

  
: ة يف املاء الراكد كما يقول الشيخ عبد الرمحان اجلزيري واحلكم بتحريـم قضاء احلاج

 هو من أمجل األحكام اليت يقرها العلم ويرضاها العقل السليم ، فإن تلويث املاء املعد «
 –لالنتفاع به غالبا من أقبح اخلصال الذميمة ، فضال عما قد يترتب عليه من عدوى 

 اإلسالم أن جيعل عبادة اهللا مرتبة دائما على ما  وحنوها من األمراض ، فمن مكارم–البلهارسيا 
   .3 »تقتضيه مصلحة اإلنسان نفسه 

  
وبعد قضاء احلاجة يندب االستنجاء باليد اليسرى ، ويندب بلها قبل لقي األذى ، لئال 

كما ينـدب غسلها باملاء والصابون بعد االنتهاء من عملية . يتقوى تعلق الرائحة ا 
  . 4االستنجاء 
  
والشريعة بأحكامها املختلفة اهتمت برعاية صحة اإلنسان حىت وهو  : ن امليت دف-

فهي تدعو إىل اإلسراع يف ستر امليت ، ألن التماطل يف دفنه يعرضه . يغادر هذه احلياة الفانية 
                                     

 ، 1/10، ) 12(جاء في النهي عن البول قائما ، رقم  أخرجه الترمذي في الطهارة ، باب ما - 1
وقال مرفوع عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، وقد ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه ؛ وابن ماجه في 

   .50، ص ) 308(الطهارة ، باب في البول قاعدا ، رقم 
م في الطهارة ، باب  ؛ ومسل1/53 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب البول عند سباطة قوم ، - 2

   . 1/128المسح على الخفين ، 
   . 1/95 عبد الرحمان الجزيري ، الفقه على المذاهب األربعة ، - 3
   . 1/105 حاشية الدسوقي ، - 4
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يقول . ويف ذلك ضرر بصحة امليت وصحة احلي أيضا . لالحنالل الذي يؤثر على بيئة األحياء 
 :  الرسول         

  1.  
  

 يعوده وروى عن حصني بن وحوح أن طلحة بن الرباء بن عازب مرض فأتاه النيب 
: فقال                 

 2.   
  

 يف -نتيجة التأخري والتماطل-فهذه النصوص توحي بضرورة العناية بكل ما يكون سببا 
تلويث تربة البيئة أو هوائها ، ولو كان منبعثا من جثة اإلنسان الذي سخرت له هذه البيئة 

  .مبكوناا املختلفة 
  

    : تطهري األرض
  

ن الواسع لبيئة اإلنسان ، وأا مسجده ، فاحلرص على وحيث أن األرض هي امليدا
طهارة البيئة يقتضي طهارة األرض اليت تتعرض لبعض النجاسات ، اليت يلحق ضررها احلسي 

ويذهب كثري من العلماء إىل أن تطهري األرض اليت تصبها النجاسة إمنا . أو املعنوي باإلنسان 
 :  قال على حديث أيب هريرة يكون بصب املاء عليها ، واعتمدوا يف ذلك 


  3.   

                                     
 ؛ ومسلم في الجنائز ، باب 1/228 أخرجه البخاري في الجنائز ، باب السرعة بالجنازة ، - 1

   .1/376اإلسراع بالجنازة ، 
:  ؛ قال الشوكاني 2/196جه أبو داود في الجنائز ، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها ،  أخر- 2

قال أبو القاسم البغوي ال أعلم أحدا روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب ، وقد 
   . 4/22وثقه ابن حبان ، نيل األوطار ، 

   . 1/52على البول في المسجد ،  أخرجه البخاري في الوضوء ، باب صب الماء - 3
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لنجاسة ظاهرة فإن فإذا كانت ا. فمذهب مجهور الفقهاء أن األرض ال تطهر إال باملاء 
وهذا خالفا . تطهريها يكون مبكاثرة املاء عليها من مطر أو غريه ، حىت تزول عني النجاسة 

للحنفية الذين يرون أن تطهري األرض وكل ما كان ثابتا ا كالشجر والكأل ، إمنا يتم عن 
ي اهللا عنها   ، ملا روي عن عائشة رض1طريق اجلفاف بالشمس أو اهلواء إذا زال أثر النجاسة

  . 2: أا قالت 
  

فمن هذه اآلراء الفقهية ، نتبني العالقات الدالة على أن مراعاة صحة اإلنسان واردة 
  .فيما يتعلق ببيئته ، متاما كما هو الشأن بالنسبة ألمور العبادة 

  
    : أماكن التجمعات العامة

  
لنسبة لإلنسان ، ولذلك وضعت هلا الشريعة تعد أماكن التجمعات جماالت حيوية با

اإلسالمية آدابا معينة ، من شأا أن تقلل من األذى احملتمل إحلاقه باإلنسان ، من خالل 
اختالط الناس بعضهم ببعض من جهة ، وأن تساعد على جعل البيئة اليت حتضن هؤالء الناس 

  . بيئة طاهرة ونظيفة 
  

  : أذكر منها على وجه اخلصوص ما يلي . متعددة وهذه اآلداب الصحية تشمل جماالت 
  

   : املساجد
  

وهو من أهم مرافق البيئة اليت حيرص اإلنسان . يعد املسجد أطهر بقعة على األرض 
:  أمهيته فيقول على طهارا ، يبني الرسول 

3 . ة بني هذين املرفقني تظهر أمهية املسجد ومكانته ، وحاجته ومبقارنة بسيط
فهو مكان جيتمع فيه املسلمون يف أوقات متعددة يف اليوم ، واألسبوع ، . املستمرة إىل النظافة 

                                     
   .1/739 المغني ، - 1
 ؛ 1/76 أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات ، باب الرجل يمر بالمكان القذر وهو على طهارة ، - 2

 ؛ 1/304وقال الزيلعي بأنه غريب ، نصب الراية ، كتاب الطهارات ، باب األنجاس وتطهيرها ، 
   .1/62وطار ، وقال الشوكاني ال أصل له ، نيل األ

   .1/269 أخرجه مسلم في المساجد ، باب فضل الجلوس في مصاله بعد الصبح ، - 3



 
  

225

ولذلك أولته الشريعة اإلسالمية عناية . والسنة ، وجتمعهم فيه خيالف تواجدهم يف أسواقهم 
ا جيب التقيد ا أوصلها اإلمام النووي إىل ثالثة وثالثني  خاصة ، ووضع له العلماء أحكام

   .1حكما 
  : وسوف أقتصر على ذكر بعض ماله عالقة باجلوانب الصحية لإلنسان ومنها 

  
ولعل من ذلك كان اختالف الفقهاء يف حكم النوم . احملافظة على طهارة أرضه وهواه -

املالكية واحلنابلة ، ومنعوا غريمها من اختاذه فيه ، فأجازه بعضهم للغريب واملعتكف كاحلنفية و
  أن النيب فقد روي عن أنس . وورد النهي عن تلويثه بالبزاق وحنوه .  2مبيتا أو مقيال 

 ، وعليه فإنه حيرم فيه البول والفصد   3: قال 
الذكر ، وأما احلجامة والفصد فخوفا من أن أما البول فلحديث األعرايب السابق . واحلجامة 

   .4يلوث بالدم نتيجة عدم احتراز الفاعلني 
حيرم إدخال النجاسة للمسجد ، ولو كانت على بدن اإلنسان وخاف تلويث املسجد -

بل ذهب الفقهاء إىل عدم جواز االستصباح فيه بدهن جنس ، وال تطيينه بنجس إال إذا . ا 
 أمر ببناء املساجد  ، ألن الرسول 5سجد ووصل نوره إىل الداخلوضع املصباح خارج امل

فقد روي عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها أا قالت . وتنظيفها وتطييبها 
6.   

  

                                     
   .2/515 ؛ حاشية ابن عابدين ، 58 ؛ القوانين الفقهية ، ص 3/163 المجموع للنووي ، - 1
   . 151-3/150 المجموع ، - 2
 ؛ ومسلم في المساجد ، باب 1/84 أخرجه البخاري في الصالة ، باب كفارة البزاق في المسجد ، - 3

   . 1/223النهي عن البصاق في المسجد ، 
   .3/153 المجموع ، - 4
   . 4/15 الشرح الكبير بهامش المغني ، - 5
 ؛ الترمذي في الجمعة ، 1/122 أخرجه أبو داود في الصالة ، باب اتخاذ المساجد في الدور ، - 6

 وقال المرسل أصح ؛ ابن ماجه في المساجد ، 2/53، ) 591(باب ما ذكر في تطييب المساجد ، رقم 
 ؛ قال الشوكاني رجاله ثقات ، نيل األوطار ، 114، ص ) 758(باب تطهير المساجد وتطييبها ، رقم 

2/153.   
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قال ابن . لناس ويكره الوضوء يف املسجد إن ترتب عن ذلك بلّه بشكل يتأذى منه ا-
  أباح كل من حنفظ عنه العلم الوضوء يف املسجد ، إال أن يبلَّه ويتأذى به الناس فإنه «: املنذر 
   .1»يكره 

  
ويشترط . وأما األكل يف املسجد فاحلنفية يكرهونه ترتيها ، إذا مل تكن له رائحة -

 املسجد من التلوث فإن املالكية واحلنابلة جواز األكل للغريب يف املسجد ، بشرط سالمة
   . 2أحدث ذلك فإنه يكره له

  
وأما من أكل ثوما أو بصال أو غريمها مما له رائحة كريهة وبقيت رائحته ، فإن املالكية 

واألصل يف املنع أو .  ، وإن ذهب بعض الفقهاء إىل كراهة ذلك 3مينعون عنه دخول املسجد
 من حديث عمر الكراهة قول النيب      

     4  ويف حديـث أنـس ، :       
 5 ومن حديث جابر ،    :  

6.   
  

ن االعتزال هو عدم إذايـة الغري بالروائح وواضح من هذه النصوص أن القصد م
  .والضرر يف الشريعة مرفوع . الكريهة ، اليت قد تلوث هواء املسجد وتضر مبن يتنفسه 

  

                                     
   . 3/152 المجموع للنووي ، - 1
   . 3/152 المجموع ، - 2
   .2/154ألوطار ،  ؛ نيل ا59 ؛ القوانين الفقهية ، ص 407 التحفة الرضية ، ص - 3
 ؛ مسلم في المساجد ، باب نهي 1/154 أخرجه البخاري في األذان ، باب ما جاء في الثوم ، -  4

   . 1/226من أكل ثوما أو بصال ، 
 ؛ مسلم في المساجد ، باب نهي من 1/154 أخرجه البخاري في األذان ، باب ما جاء في الثوم ، - 5

   .1/226أكل ثوما أو بصال ، 
 ؛ ومسلم في المساجد ، 3/301خرجه البخاري في األطعمة ، باب ما يكره من الثوم والبقول ،  أ- 6

   . 1/226باب نهي من أكل ثوما أو بصال ، 
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. وعلى العموم فإن املساجد هي أفضل مكان لتجمع الناس ، حيث ال يقع بينهم تفاضل 
لك وجب التقيد لذ. فيجلس الفقري جبانب الغين ، وقد جيلس املريض جبانب الصحيح 

باألحكام اخلاصة ، السيما تلك اليت تعظم املساجد ، وتقي اتمعني فيها من مجيع األضرار أو 
األذى الذي يسببه أحدهم لغريه ، بسبب إمهاله للجوانب الصحية اليت تفرض يف مثل هذه 

  .األماكن 
  

   : احلمامات
  

عملية التطهري اليت يصبو هي أماكن عامة مفتوحة للجميع ، وقد وضعت أصال لتيسري 
وعليه فولوجها يعد من . إليها الناس ، فينظفون أنفسهم مما أصام من األذى واألحداث 

األمور اليت حيتاج إليها اإلنسان ، خصوصا بالنسبة ألولئك الذين ال يتوفرون على محامات 
آداب كثرية ، أذكر ومن مثة كان الورود على هذه احلمامات يقتضي االلتزام ب. خاصة مبنازهلم 

  .منها بعض ما له عالقة باجلانب الصحي لإلنسان 
  
فمن الشروط العامة ايزة لدخول احلمام أن يكون الداخل رجال ، يسلم من النظر -

وهذا يقتضي دخول احلمام بإزار يستر . النظر إىل عورته من إىل عورات الناس ويسلم الناس 
 إن «: وقال اإلمام أمحد . ل احلمام بغري إزار حرام دخو قال سعيد بن جبري . به عورته 

ويفهم من ذلك أن  . 1»علمت أن كل من يف احلمام عليه إزار فأدخله وإال فال تدخل 
دخول احلمام إذا توفرت فيه شروط ستر العورة جائز ، ألنه حيقق مقاصد صحية زيادة على 

كانوا  بن سريين واليد واحلسن ويروي أن ابن عباس وخالد بن الو. فوائده يف النظافة 
   . 2يدخلون احلمام

  
ومن اآلداب اليت يثاب عليها اإلنسان بدخوله احلمام أن ينـوي بذلك التنظيف 

   .3والتطهر ، وأن ال يطيل فيه أكثر من قدر حاجته 
  

                                     
   .1/230 المغني ، - 1
   .1/230 ، المرجع السابق - 2
   . 456 القوانين الفقهية ، ص - 3
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أن ال يتسرع بالدخول : ومن النصائح الصحية اليت ينبغي على داخل احلمام االلتزام ا 
بيت احلار قبل أن يهيأ جسمه يف البيت األول ، اليت يتلقى فيها السخونة بتدرج حىت ال إىل ال

واألمر كذلك عند اخلروج فال . يضر جسمه البارد بالدخول مباشرة يف اجلو الساخن جدا 
يعانق اهلواء البارد قبل أن يتنشف ويهيأ جسمه لتقبل اجلو البارد ، وله أن ميهد بذلك بغسل 

 بارد ، وشرب ماء بارد نسبيا ، وتنشيف الشعر لتغطية املسام ، ألن اخلروج املباشر قدميه مباء
   .1يعرضه للصدمات الربدية وأمراض الزكام 

  
وجيوز للمستحم أن يدلك جسمه بنفسه أو مبساعدة غريه ، بشرط عدم كشف العورة 

وتعود بالنفع على ويف الدلك فوائد صحية تعد مثرة االستحمام ، . أو دلكها من طرف الغري 
وجيوز . األعضاء املدلوكة زيادة على تنظيفها ، وخاصة بالنسبة ملن م  أمراض الربد واملفاصل 

ملن دخل احلمام أن يستعمل النورة يف الطلي وما شاها من املراهم احلديثة ، اليت تساعد على 
 اهللا عنها أن النيب فقد روي عن أم سلمة رضي . 2إزالة األوساخ واألشعار وترطب األعضاء

 :  3 وروي عن عائشة 

: رضي اهللا عنها أا قالت  
           

  4.   
  

                                     
   .  1/405 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - 1
   . 456لفقهية ، ص  القوانين ا- 2
 ؛ ابن أبي 566-565، ص ) 3571( أخرجه ابن ماجه في األدب ، باب اإلطالء بالنورة ، رقم - 3

قال ابن كثير إسناده جيد ، نيل :  ؛ قال الشوكاني 1/135شيبة في الطهارات ، باب اإلطالء بالنورة ، 
   .1/130األوطار ، 

على بن مرة الثقفي بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن قال الشوكاني رواه أحمد والطبراني عن ي - 4
   . 1/130 ، نيل األوطار ، عمر
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ويف إطار احملافظة على الصحـة يكره للصائـم االستحمام خصوصا يف اية اليوم ، 
ألن جهـد االستحمام يضعف اجلسم ، والغرض األول من االستحمام هو تقوية اجلسم بإزالة 

  .  1أدرانه
  

    :األسواق
  

ثري من الناس ، إن السوق ميدان من ميادين بيئة اإلنسان ، وهو مكان يلتقي فيه ك
 ينتج عنه ضرر للغري ، وهو من األماكن اليت تتطلب االعتناء ا ، وجتمعهم هذا يقتضي أن ال

ولذلك وضعت له الشريعة آدابا . ألنه إذا أمهل يصبح من وسائل تلويث البيئة حسا ومعىن 
  : جيب احملافظة عليها ، أذكر منها ماله عالقة بالرعاية الصحية ، ومن ذلك 

  
اربة الغش والتدليس وال سيما يف املواد اليت يضر استعماهلا صحة اإلنسان ، كاملواد حم-
فقد يشتري اإلنسان سلعة على أساس أا جيدة انطالقا من مظهرها ولكن خمربها . الغذائية 

فقد .  يربز هذه احملاربةوحديث الرسول . خيالف ذلك، فيأكلها فيتضرر منها 
 

2  
  
 منع بيع ما يوجد يف اقتنائه شبهة كبيع العنب ملن يتخذه مخرا ، ألنه يف املآل ميثل -

ففي كل . وكذلك األمر بالنسبة لبيع السالح ألهل احلرب والفتنة . ن يتناوله ضررا صحيا مل
ذلك أضرار صحية تعود على املستعملني هلذه األسلحة ، ألا تيسر هلم أمر القتل فيقتلون أو 

   .3يقتلون 
  

                                     
   .1/450 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - 1
  .1/55، ) من غشنا فليس منا (أخرجه مسلم في اإليمان ، باب قول النبي  - 2
   . 4/40 الشرح الكبير بهامش المغني ، - 3
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منع بيع النجس واملتنجس كاخلمر واخلرتير وامليتة والدم ، ألنه زيادة على حترميها فإن -
ولقد ورد النهي عن ذلك صراحة يف قوله. تناوهلا مضرة بصحة اإلنسان يف   

1.   
  

   :  أماكن االجتماعات
  

حيرم مضايقة الناس يف األماكن العامة بكل ما من شأنه أن يؤذيهم كالدخان مثال ، فهو 
حكم شربه ، فإن تناوله يف أماكن االجتماعات والتجمعات ، وإن اختلف العلماء يف 

والضرر بصحة النفس أو الغري . كالقاعات واملطارات واملصحات واملدارس يضر بصحة الناس 
حرام ، وما يؤدي إىل احلرام فهو حرام ، وما يقال عن التدخني يف هذه األماكن يشمل كل 

  .ذي رائحة كريهة 
  

األماكن العامة بأن يكون على قدر من النظافة ، حبيث ال فاإلنسان مطالب يف هذه 
خصوصا إذا تعلق األمر بتلويث . يكون سببا حىت بسلوكه الذي يرتضاه لنفسه يف إذاية غريه 

فهو غذاؤه األساسي ، وصلته . اهلواء الذي له حكم امللكية العامة ، وهو أهم شيء للجسم 
فاإلنسان إذا متكن من العيش أياما أو أسابيع . رض املستمرة بني اجلسم واحلياة على سطح األ

وإذا كان األمر كذلك . بدون طعام أو ماء ، فإنه ال يتمكن من احلياة حلظات بدون هواء 
فتلويث اهلواء بالدخان والغازات واألشعة النووية وغريها يعد قتال للنفس ، وقضاء على خاليا 

 :والقرآن حيرم قتل النفس ، يقول . اجلسم        2 .  والعربة بعموم
  .اللفظ ال خبصوص السبب 

  
وحىت وإن مل حتصل الوفاة ، فإن تلوث البيئة جبميع امللوثات يعد بالء على اجلسد 

  .البشري ، خصوصا وأن معامل هذه احلضارة تصب كلها يف هذا االجتاه 
  

                                     
 ؛ مسلم في المساقاة ، باب تحريم 2/29اب بيع الميتة واألصنام ،  أخرجه البخاري في البيوع ، ب- 1

   . 1/689بيع الخمر والميتة ، 
  .29/ النساء- 2
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خباصيته الشمولية قد تناول موضوع وأخلص من هذا كله إىل أن التشريع اإلسالمي 
. البيئة ، ووضح نوعيتها اليت تناسب اإلنسان املكرم الذي سخر له كل مكونات هذه البيئة 

فجعلها حقا من حقوقه ، وجعل احملافظة على نظافتها رسالة إنسانية ، يضطلع ا هذا الذي 
  . سخرت له 

  
   ء مبظهر اإلنسانالرعاية الصحية من خالل االعتنا : املطلب الثاين

  
إن مظهر اإلنسان هو املرآة العاكسة ملخربه يف غالب األحيان ، أو على األقل هو 

ولذلك سأتناول يف هذا املطلب ما يكون سببا يف رعاية صحة . املنطلق الذي حيكم به عليه 
عتبارها اإلنسان ، من خالل اهتمامه وعنايته يئته اليت تشمل كل ما يتعلق بلباسه وزينته ، با

فكلما كان اإلنسان نظيف امللبس طاهر اهليئة . من األمور اليت تزيده جة واء وتنري بيئته 
وال شك أن هذا القبول احلسن من شأنه أن . منظم اهلندام كلما كان له قبول حسن عند غريه 

  . يدري يؤثر يف نفسه تأثريا إجيابيا ، تتولد عنه فوائد صحية يستفيد منها جسمه من حيث ال
  

واالعتناء باملظهر احلسن لإلنسان ، واالهتمام يئته اخلارجية ال تعود فقط إىل عادات 
الناس وتقاليدهم ، وإمنا هي من األمور اليت دعت إليها الشريعة اإلسالمية ، وحرصت على 

وهلا أصل شرعي مستفاد من نصوص كثرية . جتسيدها ، ورتب للممارسني هلا جزاء وفاقا 
  :  هذا الشأن ، منها قوله وردت يف     

            � وقوله بعد ذلك ،  : 

           �.   
  

                                     
   . 31/ األعراف- �
   . 32/ األعراف- �
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يقول املفسرون لآليتني أن اخلطاب يف اآلية األوىل موجه جلميع الناس ، وإن كان 
املقصود ا من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا ، ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص 

   .�ع الثيابالسبب ، وأن املقصود بالزينة امللبس احلسن ملن قدر عليه ، ويشمل مجي
  
وأول فائدة تتجلى من خالل املظهر احلسن هي ستر اجلسم ، ومنه على سبيل -

  .التغليض العورة اليت أمجع العلماء على وجوب سترها يف الصالة وغريها 
  

ولقد فهم السلف الصاحل الغاية من حسن املظهر ، . والستر فيه فوائد صحية للجسم 
  .فجعل لكل فصل ما يناسبه من الثياب حىت بلغ من وسع اهللا عليه يف ذلك 

  
ويشتد طلب املظهر احلسن يف املناسبات اليت جيتمع فيها الناس ، كاجلمع واألعياد ولقاء 

  .وكان هذا دأب املسلمني . ومزاورة اإلخوان واخلالن 
  

فقد ورد أن متيم الدار اشترى حلة بألف دينار كان يصلي فيها ، وكان مالك بن دينار  
ياب العدنية اجلياد ، وكان اإلمام مالك يلبس من الثياب أحسنها وحيسن هيئته عند يلبس الث

تلقائه الناس ، وعند إلقائه الدروس ، واشتهر األمر كذلك عن اإلمام أمحد الذي كان ثوبه 
   .�يشترى بنحو الدينار

  
 ويدرك من مضمون اآلية وفعل السلف أن لباس الرفيع من الثياب والتجمل ا مطلوب

وال يعتد بكالم من خيالف ذلك من املغالني الذين مييلون إىل املرقع واخلشن من اللباس . شرعا 
ولقد رد عليهم كثري من العلماء ، وقالوا أن اللباس املرقع واخلشن ليس . الذي يضر اجلسم 

 وأنا أكره لبس الفوط «: يقول أبو الفرج بن اجلوزي رمحه اهللا . من متطلبات الشريعة 
أحدمها أنه ليس من لبس السلف وإمنا كانوا يرقعون ضرورة ، والثاين : ملرقعات ألربعة أوجه وا

أنه يتضمن إدعاء الفقـر ، وقد أمر اإلنسان أن يظهر أثر نعم اهللا عليه ، والثالث إظهار 
التزهد وقد أمرنا بسـتره ، والرابع أنه تشبيه ؤالء املتخرجني عن الشريعة ومن تشبه بقوم 

   .�»و منهم فه
                                     

   . 7/189 الجامع ألحكام القرآن ، - �
   . 7/196 المرجع السابق ، - �
   .7/197 المرجع السابق ، - �
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دى االهتمام الذي كان ـدرك مـذا الشأن ، يـث الواردة يف هـع لألحاديـواملتتب
ر عند بعضهم بني ما يعترب ـط األمـى اختلـوحت. رـن املظهـه حلسـ يوليول ـالرس

 : من حسن املظهر وبني ما يعترب كربا ، انطالقا من قوله 
    ه ـون ثوبـب أن يكـل حيـل إن الرجـ ، فقال رج�

:  الوهم وقال حسنا ونعله حسنا ، فأزال الرسول      
 �.   

  
تربان من تعاليم وهكذا يتبني أن األناقة من غري سرف ، والتجميل يف غري صناعة يع
  .اإلسالم ، وال يندرج صاحبهما ضمن صنف املتكربين الذين وصفهم احلديث  

  
:  قالت وما يؤكد مشروعية االهتمام باملظهر ما روي عن عائشة 

          


 �.   
  

 وأنه ،رآة والدهن والسواك والكحل ـط واملـر باملشـ أنه كان يسافوروي عنه 
: ولـرآة ويقـر إىل املـكان ينظ

 �.  
  

                                     
   . 52-1/51يمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ،  أخرجه مسلم في اإل- �
   . 1/52 أخرجه مسلم في اإليمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ، - �
، وفيه هذا حديث منكر عن مكحول قال ابن عدي  ؛ و2/209أورده المناوي في فيض القدير ،  - �

   .2/687، ) 1144(، رقم أيوب بن مدرك وقال ابن معين بأنه كذاب ، العلل المتناهية البن الجوزي 
   .8/20رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ،  - �
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واملعدد لوظائف هذه األدوات جيدها خادمة يف عمومها لصحة اإلنسان وبدنه ، فبها تتم 
  .النظافة وحتسن اهليئة 

  
ومن الوسائل املساعدة على إبداء املظهر احلسن استعمال الطيب وتعهد البدن والشعر 

ويؤكد ذلك قوله . ن بالدهـ 
�.  

  
  .� : ويقول أيضا 

  
وعن عطاء  . � :  على إكرام الشعر فقال وحث 
 كأنه يأمره  ثائر الرأس واللحية ، فأشار إليه رسول اهللا لنيب أتى رجل ا: بن يسار قال 

 : بإصالح شعره وحليته ، ففعل مث رجع ، فقال     
 �.   

  
 ، ألن املشي بدوما يضر �ومما يساعد على حسن اهليئة واملظهر احلسن االنتعال بنعلني

ني ، واملشي بنعل واحد مكروه لورود النهي عنه من جهة ، وألنه يسبب يف اختالل بالرجل
  .ويتولد عن ذلك ضرر يعم الرجل احلافية واجلانب املختل من اجلسم . التوازن أثناء املشي 

  
وسنن الفطرة كلها وسائل مساعدة على النظافة وحسن اهليئة ، وإن كان أثر بعضها ال 

  .  كما يظهره االهتمام بالشعر وقص الشارب وإعفاء اللحية  يظهر احلسن اخلارجي ،
  

                                     
 ؛ وقال ابن حجر 7/72، ) 3949( أخرجه النسائي في عشرة النساء ، باب حب النساء ، رقم - �

   . 3/249إسناده حسن ، التلخيص ، 
   . 2/302 أخرجه مسلم في األلفاظ من األدب ، باب استعمال المسك ، - �
   . 205 سبق تخريجه في الصفحة - �
   .206 سبق تخريجه في الصفحة - �
�   .1/310 ؛ الفقه اإلسالمي وأدلته ، 455 القوانين الفقهية ، ص - 
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ومن مظاهر احلسن االهتمام بالشيب وعدم نتفه ، الختالف العلماء يف ذلك  ، إذ 
هاد ، فال اجل ، ولكنهم جوزوا تغيريه بلون غري األسود إال يف حالة 1ذهب أكثرهم إىل الكراهة

:  قال  استعمال السواد حديث جابر واألصل يف عدم. بأس يف ذلك إلرهاب العدو 


2.   
  

ويبقى . لحسن لويفهم من هذا املعىن أن اخلضاب سنة ألا تكرمة للشعر ، وإظهار 
   .3ف بني العلماء فقط يف جواز استعمال السواد من عدمهاخلال

  
التحذير من إيذاء الوجه لكونه لطيفا جامعا للمحاسن ، معربا عن حقيقة اإلنسان ، -

لذلك وردت نصوص متنع من إذايته حىت يف حالة القتال أو التأديب اخلاص . مظهرا لوسامته 
يفة عضو من أعضاء اإلحساس واإلدراك به باالبن أو الزوجة ، ألن الضرب عليه قد يفقد وظ

والنصوص الواردة يف املنع من إصابته . من مسع وبصر وشم ، كما أنه يتسبب يف تشويه مجاله 
   .4كثرية ، منها قوله 

  
نها وإذايته تعـد أقبح ، والنهي ع. ولذلك عد الوجه من أهم أعضاء اجلسد تكرميا 

فالوجه هو الذي ميكن من متييز الناس بعضهم عن بعض ، ولذلك روعيت خصوصيته . أشد 
   .5حىت يف عقوبات اجللد

  

                                     
   . 462 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/75 المغني ، - 1
   . 2/244 أخرجه مسلم في اللباس والزينة ، باب النهي عن التزعفر للرجال ، - 2
 ؛ 683 الشيخ صالح عبد السميع اآلبي ، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، ص - 3

   .1/75المغني ، 
مسلم في البر  ؛ و2/85 أخرجه البخاري في العتق ، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ، - 4

   . 2/441والصلة ، باب النهي عن ضرب الوجه ، 
   .4/354 ؛ حاشية الدسوقي ، 44إلسالم ، ص  المسؤولية الجسدية في ا- 5
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إذا كانت هذه هي بعض املظاهر والنصوص اليت يستفهم منها ما أجازته الشريعة وما 
ن األول ، ولتعلق الثاين بنفي ما قصد م. منعته ، لتعلق األول حبسن املظهر زيادة عن املخرب 

فإنه وزيادة على ما مت توضيحـه وفهمـه مباشرة من النصوص الداعية إىل حسن اهليئة ، 
ميكن استنتاج غايات صحية كامنة ، دف إىل إبراز الرعاية الصحية اليت أولتها الشريعة أمهية 

  : وذلك من خالل حتليل املعطيات التالية . خاصة 
  
ة املساعدة على يئة املناخ املناسب الستمرار يعترب اللباس من الوسائل العملي-1

فهو يستـر بـدن اإلنسان وحيسـن مظهـره ، ويقيه . الطهارة الفطرية يف اتمع اإلسالمي 
خصوصا وأن اهللا قد . من كثـري من مسببات األذى والدنـس اليت قد ختتـرق جسمـه 

ه عن احليوانات األخرى اليت خلق اإلنسان يف أحسن صورة ، وكرمه بالعقل ، ليميز به نفس
وخالفا للمخلوقات -خلقـت يف هذه الدنيا ، ورافقتـه يف بيئتـه ، وجعل من فطرته 

وتتجلى هذه احلقيقة من التوجيه .  امليل إىل التستر ونبذه التلقائي ملا يكشف عورته -األخرى
  : القرآين يف قوله       

       

       
          

      

  �.   
  

وملا كان الستر من خصائص الفطرة آلدم وحواء ، عمال بكل ما يف وسعهما من أجل 
هما من جراء اتباعهما إغراءات الشيطان ، يهما احلسية واملعنوية ، ملا شعرا بانكشافيستر عورت

  .فسارعا إىل أوراق اجلنة لعلهما جيدان فيها ما يفي مقصدمها من الستر 

                                     
   .22-20/ األعراف- �
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فال ينبغي أن . ة أساسية فطر اهللا عليها اإلنسان ومن هنا نعلم أن حب الستر خصل
ولذلك جاء اإلسالم بتشريع يقوي هذا اإلحساس لدى . تتغري رد تنكر هذا اإلنسان لفطرته 

  : يقول . اإلنسان السوي           

           �.   
  

وحب التمتع ذه اخلاصية أصيل يف اإلنسان ، وال يدل على ذلك أكثر من كره هذا 
اإلنسان ذاته مباغتته بالنظر إىل ما مل يتمكن من ستره ، ولو كان يف هذا العصر الذي خترج فيه 

فإا لو أحست أن أحدهم خيتلس إليها النظر حلاولت جذب ما بقي عليها . نصف عارية املرأة 
من ثياب ، لتستر به ما ينظر إليه من جسمها ، ألن كشفها لعورا بالشكل املالحظ مل يكن 

  .عن قناعة فطرية ، إمنا كان استجابة للتيارات والتقاليد الغربية اليت جذبتها 
  

ية الستر اجلوهرية عند اإلنسان السوي ، وأن تغيريها ال فمن هذا كله يستشف أمه
  .يكون باألمر اهلني الذي يتوقعه املغرضون 

  
وإذا كانت هذه هي الغاية اليت تفهم من فرض اللباس على املسلم ، فإن غاياته الصحية 
ال تقتصر على أمر واحد ، بل تتمثل يف أنه يقي اجلسم من كل ما قد يتعرض له من أذى ، 

واء بسبب الريح أو الشمس أو الربد أو احلر أو حىت تيارات النار الطائشة أو لسعات س
فكل جزء مغطى من اجلسم يكون قد وقى نفسه من هذه املخاطر اليت . احليوانات أو عضها 

واألمر هنا واضح ال حيتاج إىل تفصيل ، ألنه حىت ولو قيل . تعود عليه بالضرر الصحي 
تسبب يف اإلذاية ، فإن ذلك ال حيقق الغاية الصحية ، ألنه يبقى بوجوب الضمان على من 

  .حمرما يف إطاره املعنوي حىت وإن جاء على سبيل القصاص 
  
إن تنظيف املالبس وتعهدها بالطهارة والطيب جيعل صاحبها يبتعد عن إذاية غريه -2

لب بالعمل  مالبسه ، إن كانت من اليت متسك الروائح ، خصوصا وأن املسلم مطاةبرائح
وإذا قام غريه ذا االعتناء باملالبس وحتسـني املظهر كما فعل هو ، فإنه . واجلد اره وليله 

                                     
   . 26/ األعراف- �
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يقيه من األذى واألمراض اليت قد تصيبه مع استمرار االتصال به ، كما أن الطيب من شأنه أن 
ك يؤدي يف وكل ذل. يرطب اجلو ويساعد على تطويل املرحلة الفاصلة بني تنظيفني للمالبس 

النهايـة إىل إجياد املناخ املناسـب ليعيـش اإلنسان مع غـريه يف بيئـة مآلى مبا حيقق 
  .الغايات الصحية 

  
إن نتف الشيب الذي يكاد الفقهاء يتفقون على كراهته كما سبقت اإلشارة ، -3

حة لولوج يسبب يف إذاية اجلسم ، ألنه ولو كان بطرق طبية فإنه يؤثر سلبا بترك أماكنه مفتو
فكيف يكون األمر إذا تواصل النتف . اجلراثيم ونقل أمراض اجللد ، وهذا بالنسبة حلالة معينة 

باستمرار ظهور الشيب ؟ ولذلك كان اخلضاب بدال عنه ملاله من تأثري إجيايب على نفسية من 
وما قيل عن نتف . فجعله يعيش حياته باطمئنان وراحة بال . ى من ظهور الشيب ـخيش
شيب يقال كذلك عن نتف شعر الوجه ، الشتراكهما يف اإلذاية والتأثري السليب على البشرة ال

  . املرتوع منها 
  
إذا كانت الشريعة قد حرمت تغيري خلق اهللا بالقيام بقلع الزوائد من األسنان -4

واألصابع أو األعضاء ، فألا راعت اجلانب الصحي لإلنسان بدليل إباحة قلع هذه الزوائد 
  .إذا كان بقاؤها يؤمل أصحاا ، ويتسبب يف اإلضرار م 

  
 :   ، لقوله �حيرم استعمال الذهب للرجال باتفاق املذاهب-5

 � .  ولكن الفقهاء ويف إطار الرعاية الصحية لإلنسان
نف بالذهب إذا قطع ، واألسنان إذا سقطت صناعة األ: استثنوا من حرمة استعماله أمورا منها 

   . �وهو رأي مجهور الفقهاء 
  

                                     
   . 1/626 ؛ المغني ، 683 الثمر الداني ، ص - �
، ) 1774( أخرجه الترمـذي في اللباس ، باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال ، رقم - �
   .8/540، ) 5163(لى الرجال ، رقم  وصححه ؛ النسائي في الزيـنة ، باب تحريم الذهب ع3/132
   .1/12 ؛ المهذب ، 2/610 ، 1/65 المغني ، - �



 
  

239

 : وحيرم كذلك على الرجال لبس احلرير للحديث السابق ، ولقوله  
         � .  ولكن ورغم ذلك ، ويف إطار الرعاية

ة لبس احلرير لدفع األذى على اجلسم ، من قمل أو الصحية أباح بعض الفقهاء  خالفا املالكي
 لعبد الرمحان بن عوف والزبري بن العوام ، واألصل يف ذلك ترخيص النيب �جرب أو غريه

   . �يف لبس احلرير حلكة كانت ما 
  

وحىت بعض الفقهاء من املالكية نظروا إىل مضمون احلديث وجوزوا لبس احلرير ملن 
وقد حكى القاضي عبد الوهاب أنه إذا دعت .  رأي ابن حبيب يرفع عنه األذى ، وهو

   .�الضرورة إىل لبس احلرير جاز 
  

أحدمها فقهي :  حديث إباحة لبسه يتعلق به أمران «: وجاء يف كتاب الطب النبوي أن 
ومفاده أن حترمي احلرير على الرجال إال حلاجة كشدة الربد وال جيد غريه ، أو إلباسه للجرب 

وهو رخصة ، وإذا ثبتت الرخصة يف حق بعض األمة ملعىن فإا تتعدى إىل كل من واملرض 
إن احلرير من األدوية « :  ، وأما األمر الطيب فيشرحه بقوله ».. .وجد فيه ذلك املعىن 

وهو كثري . املتخذة من احليوان ، ولذلك يعد يف األدوية احليوانية ألن خمرجه من احليوان 
ومن خاصيته تقوية القلب وتفرحيه ، والنفع من كثري من أمراضه ، ومن . ع املنافع جليل املوق

 وهو –غلبة املرة السوداء واألدواء احلادثة عنها ، وهو مقو للبصر إذا اكتحل به ، واخلام منه 
 حار يابس يف الدرجة األوىل ، وقيل حار رطب فيها ، وقيل –املستعمل يف صناعة الطب 

 ملبوس كان معتدل احلرارة يف مزاجه مسخنا للبدن ، ورمبا برد البدن وإذا اختذ منه. معتدل 
� »بتسمينه إياه .   

  
                                     

 ؛ مسلم في اللباس ، باب تحريم استعمال 4/32 أخرجه البخاري في اللباس ، باب لبس الحرير ، - �
   . 2/230إناء الذهب والفضة ، 

   .14/52وي ،  ؛ صحيح مسلم بشرح النو2/88 ؛ نيل األوطار ، 1/627 المغني ، - �
   . 96 سبق تخريجه في الصفحة - �
    .3/97 الفقه المالكي وأدلته ، - �
�   .62 ، 61 الطب النبوي ، ص - 



 
  

240

وذهب الصاحبان من احلنفية ، وابن املاجشون من املالكية إىل جواز لبس الديباج يف 
وعللوا ) وهو ما كان سداه وحلمته إبريسم واإلبريسم هو أجود احلرير وأحسنه( ، �احلرب 

ملاسة إليه ، وألن برد احلديد يفوته ويكون رعبا يف قلوب األعداء ملا روي عن ذلك باحلاجة ا
   .�: قال  احلكم بن عمري 

  
وأرى أن يف هذه العلة مصلحة صحية ظاهرة ، يراعى فيها جسم اإلنسان حىت وهو يف 

  .احلرب الضروس 
  

إلسالمية قد مدحت من حيسن مظهره ، ويلبس أحسن الثياب اليت وإذا كانت الشريعة ا
الرجال مالبس النساء ، وعلى النساء مالبس الرجال ، لى تناسبه ، فإا باملقابل حرمت ع

 الرجل الذي يلبس لباس املرأة ولعن املرأة اليت فلعن رسول اهللا . وذمت من يفعل ذلك 
 وقال �تلبس لباس الرجل       

 �.   
  

وال أخال يف هذا املنع إال أن هناك رعاية صحية مقصودة ، ألن حظر الشريعة هلذا 
. التشبه إمنا أساسه اخلروج عن الفطرة ، وإال فال فرق بني وظيفة اللباس على الرجل واملرأة 

ة ، فإنه يتسبب يف إحداث اضطرابات واحنالالت وخلال ولكن كل ما كان خروجا عن الفطر
�يف اإلنسان ، تعم حىت جسمه فيتضرر منه شاء أم أىب.   

  

                                     
   .8/455 ؛ شرح فتح القدير ، 455 القوانين الفقهية ، - �
 ؛ وابن عدي في الكامل بإسناد فيه ضعف 6/112 أخرجه الزيلعي عن الشعبي وقال غريب ، - �

   . 5/1890وعلل ، 
 قال األرناؤوط إسناده حسن رقم 2/415 أخرجـه أبو داود في اللباس ، باب لباس النساء ، - �
   .4/194 ؛ الحاكم وصححه على شرط مسلم ، 10/263 ؛ فتح الباري ، 2/325؛ أحمد ، ) 8284(
   . 4/38 أخرجه البخاري في اللباس ، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال ، - �
�   . 558 الشيح أحمد محمد عساف ، الحالل والحرام في اإلسالم ، ص - 
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 أروع األمثلة يف اختاذ األلبسة األكثر صحية ، فكان ولقد ضرب لنا الرسول الكرمي 
وال ذيوهلا  أنه ال يلبس إال ما ينفع البدن وخيف عليه ، فلم يكن يطيل أكمام لباسه يف هديه 

بشكل تعيق حركته ، ومل يكن يقصرها فتربز أعضاءه للحر والربد ، وكان دأبه االعتدال حىت 
يف عمامته فال يؤذي رأسه بكربها أو صغرها ، وكان يلبس اخلفاف يف السفر حلاجة الرجلني 

   .�إىل ما يقيهما من الربد أو احلر ويف احلضر أحيانا 
  

 من اهليئة اليت جيب أن يكون عليها اإلنسان ال تتعلق باحلي والرعاية الصحية اليت تستفاد
ولذلك ذهب الفقهاء فيما استنبطوه من أحكام . فحسب ، بل تشمل اإلنسان حىت بعد وفاته 

 ، �الشريعة إىل أن جتهيز امليت ودفنه مقدم على احلقوق األخرى من ديون ووصية وتركة 
  .فارق احلياة ألن يف ذلك رعاية جلسم هذا اإلنسان الذي 

  
فاالعتناء ذا اجلسم  من حيث غسله وتكفينه وتشييع جنازته ودفنه ، كل ذلك عنوان 

وعلى هذا فإن التجهيز يكون من التركة ، فإن مل تكن . لإلكرام الواجب على احلي جتاه امليت 
   .�له تركة فتجهيزه على من وجبت عليه نفقته يف حال حياته 

  
. ه األرض هتكا حلرمته ، وقد يتأذى األحياء من رائحته وال يترك امليت على وج

 : ولذلك يقول الرسول 
 � .   

  
 للمحافظة املعنوية على بدن امليت ، فإنه يكره اجللوس على القبور واملشي اواستمرار

، ألن االعتداء �وحيرم نبش القبور ما ظن وجود عظام امليت ا. قضاء احلاجة عندها عليها و

                                     
   .184 الطب النبوي ، ص - �
   . 1/129 ؛ المهذب ، 2/307 ؛ المغني ، 1/408 حاشية الدسوقي ، - �
 ؛ 1/127 ؛ المهذب ، 1/309 ؛ الشرح الكبير بهامش المغني ، 1/413 حاشية الدسوقي ، - �

  .  98القوانين الفقهية ، ص 
   .223 سبق تخريجه في الصفحة - �
�   . 1/139 ؛ المهذب ، 2/387 ؛ المغني ، 102 القوانين الفقهية ، ص - 
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  : يقول الرسول الكرمي . على أجزاء اآلدمي ميتا كاالعتداء عليه حيا 
 �.   
   الرعاية الصحية من خالل االعتناء باملأكل واملشرب : املطلب الثالث

سالم جبسم اإلنسان ، فأوجب لذلك تناول حد أدىن وما كان ضروريا من لقد اهتم اإل
الطعام والشراب بغية احملافظة على احلياة ، ودفع هالك النفس ، وبغية متكني هذا اإلنسان من 
قيامه بواجباته الدينية من صالة وصيام وحج وغريها ، وواجباته الدنيوية املتعلقة باحملافظة على 

وما عدا هذا احلد األدىن والضروري ، فإنه يباح . ضافة إىل حقوق نفسه أوال حقوق الغري باإل
له أن يتناول من الطعام والشراب ما مل يصل إىل حد اإلسراف ، ألن اإلسراف بذاته مضرة 

ومن مثة فاإلسراف يف ذلك حرام ، ألن االعتدال هو . وخطر على الصحة اليت جيب قوامها 
يات الصحية املقصودة يف تنمية جسم اإلنسان ، الرتباطه االرتباط املرغوب فيه لتحقيقه الغا

فمراعاة هذا اجلسد ، . الوثيق باجلوانب النفسية والعقلية والروحية املكونة للذات اإلنسانية 
وتعهده بالرعاية الصحية وباستمرار ، مراعاة لفعالياته املتواصلة واملتالمحة مع خمتلف أجزاء 

واألصل يف . املتعمد عليها يف كل الشعائر الدينية واملعامالت الدنيوية شخصيته املتكاملة ، 
 : وجوب وإباحة تناول الطعام والشراب املغذي جلسم اإلنسان قوله تعاىل    

             

                                     
 ، وقال الصنعاني 2/208 أبو داود في الجنائز ، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب المكان ، - �

اب في النهي عن كسر  ؛ ابن ماجه في الجنائز ، ب2/223إسناده على شرط مسلم ، سبل السالم ، 
  ) .1616( ، رقم 238عظام الميت ، ص 
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   1 وقوله  :       
  2.   

  
ويالحظ أن القرآن الكرمي يهتم باجلسد ويوصي بالعناية به ، بإعطائه حظه كامال من 

ذ نصيبه كله من املتاع احلسي الطيب احلالل ، ويتمكن بذلك الطعام والراحة والنظافة ، ليأخ
  : يقول . من االستمتاع بزينة اهللا يف أرضه       

        3 ويقول تعاىل أيضا ،  :  

  4.  

 : ومنع النفس مما أحل اهللا هلا من الطيبات استدراج إىل قتلها ، واهللا يقول   

    5 بل ويقول صراحة ،  :        6.   
  

واه اهتماما  فإن القرآن يهتم باجلسد وق«: وباجلملة كما يقول الدكتور علي خليل 
بالغا ، ولكن هذا االهتمام ال يتأتى من منطق ذايت ، وإمنا يأيت لكي يساعد اإلنسان على أداء 

ومن أجل هذا فإن القول يوجب التوسط يف إشباع حاجات اجلسم اهتماما . رسالته يف احلياة 

                                     
   . 31/ األعراف- 1
 إن اهللا يحب أن يرى «؛ وحسن الترمذي الزيادة  4/23أخرجه البخاري في أول كتاب اللباس ،  - 2

 رقم  ، باب ما جاء أن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ،اآلداب ، كتاب »أثر نعمته على عبده 
)2973 ( ،4/207.    
   .32/ األعراف- 3
  . 77/ القصص- 4
   . 195/ البقرة- 5
   . 29/ النساء- 6
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 : به ، مث أنه يأمر بالسعي واحلركة واملشي وغريها مما يفيد اجلسم    

    1« 2 .   
  

هذه توجيهات عامة يستشف منها مدى الرعاية الصحية اليت أوالها اإلسالم لإلنسان ، 
باعتبار أن كل هذه الغايات الدينية والدنيوية ال ميكنها أن تتجسد ميدانيا إال إذا كان املكلف 

  .ا يتمتع بكامل قواه الصحية 
  
حىت تتوضح أسرار الرعاية الصحية اليت ميكن استنباطها من خالل االهتمام باألكل و

والشرب ، ال مندوحة من التطرق إىل بعض األحكام الفقهية اليت تدور يف فلك ما يباح 
لإلنسان وما حيرم عليه يف هذا اال ، وما يلزمه من آداب األكل والشرب ، وما جيب عليه 

  : ذلك على الشكل التايل وأوضح . جتاه الغري 
  
   الفوائد الصحية مما يباح أكله وشربه  : أوال
  

لقد جاءت الشريعة اإلسالمية يف أحكامها منسجمة متام االنسجام مع خاصيات جسم 
اإلنسان ، وال غرابة يف ذلك ، ألن الذي خلق هذا اجلسم من العدم هو الذي أوحى بأحكام 

 اجلسم هي البناء وتوليد الطاقة ودعم املناعة من الشريعة ، وجعل من وظائف الغذاء يف
  .األمراض وإبقاء النوع البشري 

  
والطاقة اليت حيتاجها اجلسم لبعث احلركة فيه تستمد يف عمومها من الربوتينات 

   . 3والدهون والسكريات والنشاويات والفيتامينات وبعض املعادن 
  

 يتناوهلا اإلنسان لضمان قوام جسمه ، وإذا كانت هذه هي مكونات املواد الغذائية اليت
  .فهي موجودة بأكملها وزيادة يف ما أحله اهللا من الطيبات 

  

                                     
   . 15/ الملك- 1
   . 150علي خليل ، فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكريم ، ص / د- 2
   .133 ؛ حق البدن ، ص 236 عصرنا والعيش في زمانه الصعب ، ص - 3
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 ، وبني الوسطية غري أن تناوهلا مرهون بعدم اإلسراف ، لذلك جاء هدى النيب 
املطلوبة يف التعامل مع هذه املطعومات واملشروبات ، ذلك أن اإلسراف فيها حىت ولو كان 

فاإلسراف يف الدهنيات مثال تنتج عنه . ا يؤدي إىل ضد ما حتققه من غايات صحية حالال طيب
واإلسراف يف السكريات يتولد . السمنة والبدانة ، اليت يتولد عنها أمراض القلب والشرايني 

 واضعا اإلطار املناسب الذي يعتمد عليه ولذلك جاء حديث الرسول . عنه مرض السكري 
: يث يقول يف األكل والشرب ، ح

 1.   
  

قول احلق ي .واإلنسان يستعني على بناء جسمه بكل ما توفر له من الطيبات وهي كثرية 
  :       2.   

  
وزيادة على هذه الفوائد الصحية اليت تشمل املطعومات واملشروبات اليت أحلها اهللا 

  : لعباده ، فهناك فوائد صحية خاصة بكل نوع أذكر منها على سبيل املثال 
  

وهو غذاء مهم بالنسبة للجسم ، فهو يبنيه ويقوي حرارته ويعطيه الطاقة اليت : اللحم 
 حيـب اللحم ، وأحبه إليه الذراع ومقدم ولذلك كان الرسول . تاجها من الدهنيات حي

   . 3: أنه  روي عنه . الشاة 
  

: وعن ضباعة بنت الزبري رضي اهللا عنها أا ذحبت يف بيتها شاة 


                                     
    .127 سبق تخريجه في الصفحة - 1
   . 29/ البقرة- 2
 ؛ مسلم في اإليمان ، باب 3/149 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ، باب سورة بني إسرائيل ، - 3

   . 1/103أدنى أهل الجنة منزلة ، 
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 1.   

  
 وال ريب أن «: حه بقوله ويتطرق ابن القيم رمحه اهللا إىل أمهية هذا التفضيل ، فيوض

. أخف حلم الشاة حلم الرقبة ، وحلم الذراع ، والعضد وهو أخف على املعدة وأسرع اضاما 
األول كثرة نفعها وتأثريها يف القوى ، الثاين : ويف هذا مراعاة األغذية اليت جتمع ثالثة أوصاف 

.  أفضل ما يكون من الغذاء خفتها على املعدة وعدم ثقلها عليها ، الثالث سرعة هضمها وهذا
   .2 »والتغذي باليسري من هذا أنفع من الكثري من غريه 

  
وأقول أن هذا التوضيح ال ينفي فائدة اللحوم األخرى يف جمال تكوين اجلسم وتنميته ، 
وإمنا بتعلق األمر باألفضلية من جهة ، وباالبتعاد عن اإلسراف من جهة أخرى ، مصداقا لقوله 

 : تعاىل           3.   
  

  : التمر واحلبوب واخلضروات 
  

إن احلبوب ومشتقاا وبعض اخلضروات معها ، تعطي النشويات اليت حيتاجها اجلسم 
نواع حل ولذلك جند أن كـل ما أنبتته األرض من هذه األ. ليحافظ على توازنه املطلوب 

تناوله ، إال ما ثبت ضرره للجسم أو تغيريه للعقل ، فريتبط حكمه مبدى ما يؤذي به اجلسم 
  .والعقل 

  
ولذلك يستحب اإلفطار عليه . فالتمر يعترب غذاء تاما للجسم ، وال ميكن االستغناء عنه 

  .وسأتطرق إىل أمهيته الصحية حني الكالم عنه يف الصيام . للصائم 
      

                                     
 ؛ قال األرناؤوط وفي سنده الفضل بن الفضل المدني لم يوثقه 6/360 رواه أحمد في مسنده ، -  1

   .4/218 ، المعادقات ، زاد غير ابن حبان ، وبقية رجاله ث
   . 170 الطب النبوي ، ص - 2
   . 31/ األعراف- 3
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   : ما يقوم مقامهاخلبز و
  

وهو يف احلقيقة من مشتقات احلبوب ، ودوره يف تغذية اجلسم بالغ األمهية ، سواء كان 
 تارة يؤدمه ولكن دوره الصحي يتجلى حينما يقرن بإدام ، وكان الرسول . بإدام أو بغريه 

 أو التمر ، ، وتارة يؤدمه بالبطيخ  1: باللحم ويقول عنه 

وربط أكل اخلبز باإلدام   . 2:  وتارة يؤدمه باخلل ويثين عليه ويقول 
وعدم االقتصار على أحدمها دون اآلخر فيه رعاية للصحة ، ألن اإلدام يصلح اخلبز وجيعله 

   .3مالئما حلفظ الصحة 
  

   : الفواكه والعسل
  

وقد تكون مع . لعسل وما شاكلهما من احللواء ومما يفيد الصحة وحيفظها الفواكه وا
وتناول هذه األنواع من  احللويات بدون . اللحم من أفضل أنواع التغذية وأنفعها للبدن 

بل . إسراف يفيد اجلسم وحيفظه ، ويكمل توازن الغذاء لديه ، وجينبه أنواعا كثرية من األسقام 
ولذلك مل يرد نص بتحرميها ، .  األمراض تعد الفواكه والعسل وأنواع احللواء عالجات لتلك

  .ألن إباحة تناوهلا تعد عالجا ابتدائيا للصحة 
  

يقول األطبـاء عن الفواكه الصحيـة أا غنية بالعصري الشهي ، ومشحونة 
بالفيتامينات ، وسكرها الطبيعي يرضي شهية اإلنسان للوحدات احلرارية ، مع جتنب البدانة 

   .4من التغذي ا
  

                                     
قال الهيثمي فيه سعيد  ؛ 502، ص ) 3305( أخرجه ابن ماجه في األطعمة ، باب اللحم ، رقم - 1

   .5/36بن عبية القطان لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ، مجمع الزوائد ، 
   . 2/220ضيلة الخل والتأدم به ،  أخرجه مسلم في األشربة ، باب ف- 2
   . 171 الطب النبوي ، ص - 3
   . 36 أسرار الطب العربي والحديث ، ص - 4
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أن تناول املطعومات واملشروبات املباحة حىت ولو كان بقدر معتدل ، فإنه يتطلب غري 
إجياد تناسق بينها ، حبيث ال تعطى مجلة واحدة ، أو ختلط بشكل يفسد أوهلا آخرها ، ألن يف 

  .ثل هذه الكيفية تلحق الضرر األكيد بالصحة مبتعاطيها 
  

 جيمع قط بني لنب ومسك ، وال بني لنب  مل يكن«:  األسوة احلسنة ولنا يف هدي النيب 
وحامض ، وال بني غذائني حارين وال باردين ، وال لزجني وال قابضني ، وال مسهلني وال 

وال بني خمتلفني كقابض ومسهل ، .  ، وال مرخيني وال مستحيلني إىل خلط واحد غليظني
ال بني لنب وبيض ، وال وسريع اهلضم وبطيئه ، وال بني شوي وطبيخ ، وال بين طري وقديد ، و

بني حلم ولنب ، ومل يكن يأكل طعاما يف وقت شدة حرارته ، وال طبيخا بائتا يسخن له بالغد ، 
  . 1»وال شيئا من األطعمة العفنة واملاحلة 

  
 يوليها للجسم باحترام فاملتدبر هلذه املوانع يقف على األمهية اليت كان الرسول 

ن خمتلف أنواع األمـراض ، ألن كل هذه األنواع جبمعها ضارة تغذيته مبا يناسبه ، ووقايته م
  .ومولدة ملا خيرج الصحة عن اعتداهلا، حىت تقع فريسة سهلة يف يد اجلراثيم واألمراض املهلكة 

  
وإذا راعى اإلنسان يف تغذيته االعتدال املطلوب ، وجتنب اإلخالط املنبـوذ هلذه 

ات اليت حتافظ على صحته ، ألن االعتدال يف األمور املباحات ، يكون قد ربط تغذيته بالغاي
ولعل هذا ما . فال إفراط وال تفريط ، ألن كليهما وبال على الصحة . املتعلقة بالصحة واجب 

   : 2عناه البصريي بقوله
  ة        من حيث مل يدر أن السم يف الدسمـكـم حسنـت لـذة للمـرء قاتل

  رب خممصـة شـر من التخـمـ فواخـش الدسائس من جوع ومن عطش     
  

 والغذاء املطلوب من خالل النصوص الشرعية هو ما كان متوازنا من مجيع اجلوانب ، 
ألن التوازن يف ذلك هو الشرط األساسي للصحة اجليدة،  ألن جمرد ملء املعدة ال يعترب كافيا 

ة نتيجة شراهته يف حلصول اجلسم على حاجته الغذائية ، بدليل أنه يوجد من هو مصاب بالبدان
                                     

   . 173 الطب النبوي ، ص - 1
  :  أسماها البردة ، ومطلعها  من قصيدة مشهورة له يمدح فيها النبي - 2

  . من مقلة بدم مزجت دمعا جرى*                         أمن تذكر جيران بذي سلم 
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وسبب ذلك عدم توفر شرط التوازن . األكل وهو إىل جانب ذلك يعاين من فقر الدم 
  .واالنسجام فيما يأكل 

  
   : العسـل

  
وأول ما يتبادر من . وما بيناه عن األكل النافع والضار يصح أن يقال مثله عن الشرب 

ويف  . بارد كان من هدي النيب  باملاء الاكلمة الشرب النافع شرب العسل ، وشربه ممزوج
فظ صحة حياملعدة ، وبه يذيب البلغم ، وتندفع : لعق العسل على الريق فوائد طبية كثرية 

  . 1وهو أنفع من كثري من األشربة املتخذة من السكر. اإلنسان 
  

 باملائة من اجللوكوز ، وهو سالح 40وأكد الطب احلديث أن العسل حيتوي على قرابة 
ويعطى بالفم وباحلقن ، ويعطى بصفته . غلب األمراض واستعماله يف ازدياد مستمر الطب يف أ

مقويا ومغذيا ، ويعطى ضد التسمم الناشئ من أمراض األعضاء كالسم البويل الناتج عن 
   . 2وله تأثري مطلق يزيد يف إفرازات الفم يف حالة صعوبة االبتالع والسعال. أمراض الكبد 

  
 : يف شأنه يقول احلق . قرر أن فيه شفاء للناس ويكفيه أن القرآن ي

       3.   
  

 طبية ألكثر األمراض ، ولقد قرنه الرسول ةواملدقق يف هذه اآلية يدرك أن العسل وصف
  به بالقرآن فقال الشفاءيف توسيع دائرة  4.   

                
                                     

   .25 الطب النبوي ، ص - 1
 ؛ أسرار الطب العربي 211حسني الرودي ، إعداد الطبيب للرعاية الصحية الشاملة ، ص / د- 2

   . 83والحديث ، ص 
   . 69/ النحل- 3
 ؛ فتح 4/300 ؛ والحاكم ، 523، ص ) 3452( أخرجه ابن ماجه في الطب ، باب العسل ، رقم - 4

  .  ، قال ابن حجر ورجاله رجال الصحيح 10/170الباري ، 
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   : املاء البارد
  

وفائدته الصحية أنه يرد احلـرارة ، ويقضي على الظمأ ، وحيفظ رطوبة النفس ، وخيرج 
. أدرانه عن طريق العـرق ، ويعوض ما حتلل منه بسهولـة ، وييسر إمرار الغذاء إىل العروق 

 شأنه بأنه مغذي للصحة ، وتوصلوا إىل ذلك من خالل وذهب بعـض العلماء إىل القول يف
ي يف تغذية النبات ، وأنه يرجع للعطشان قوته ونشاطه ، فلو مل يكن مغذيا ملا حقق ـدور السق

   . 1ذلك
  

   : اللبـن
  

 : وهو ممدوح يف القرآن يف قوله تعاىل     

              2 . واللنب شراب وغذاء يف
ونظرا . وشرب اللنب اخلالص أو املمزوج باملاء يساهم بفعالية يف تنمية العظام . نفس الوقت 

لة ، وهذا ما ال يتحقق يف ألمهية تكويناته ومركباته ، فإن اجلسم يستطيع أن يكتفي به ملدة طوي
  .غريه من املطعومات واملشروبات 

  
وتستفاد أمهية . واللنب اخلالص جيمع خواص الغذاء والشراب والدواء يف آن واحد 

اللنب الصحية من خالل قوله         


 3.   
  

                                     
   . 92 ؛ حق البدن ، ص 176 الطب النبوي ، ص - 1
   .66/ النحل- 2
 ؛ والترمذي في الدعوات ، 2/332 أخرجه أبو داود في األشربة ، باب ما يقول إذا شرب اللبن ، - 3

  .  وقال حديث حسن 170-5/169، ) 3520(باب ما يقول إذا أكل طعاما ، رقم 
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إن تناول كوب أو كوبني من اللنب يف : ولقد أدرك األطباء هذا املقصد الغذائي فقالوا 
  .اليوم ضروري ، ألنه عامل مهم للنمو واحلركة والطاقة 

  
ية كبرية من اللنب لدوام منومها من وإذا كان الصغري واملسن حيتاجان باستمرار إىل كم

جهة ، وللمحافظة على املستوى الذي وصل إليه جسمهما من جهة أخرى ، فإنه بالنسبة 
للشخص العادي عامل صيانة ، ومزود ثري باألمالح املعدنية ، وخاصة الكالسيوم والربوتني 

  . 1وبعض الفيتامينات ، فهو كثريا ما يعوض ولوقت معترب اللحوم والبيض
  

وهذه الغايات الصحية ال حيققها إال اللنب املباح ، الذي خيرج من أمه حال حياا أو بعد 
ألن اللنب الذي خيرج من احليوان امليت دون ذكاة ال يصلح للشرب لعدم إباحته ، . ذكاا 

والنجس احلسي . فهو يضر بالصحة ألنه خيضع للتغيري الذي حيدث ألصله زيادة على أنه جنس 
  . 2عنوي يضر بصحة املسلموامل

  
ويباح شراب عصري العنب ، وكذلك النقاع وهو ما يتخذ من القمح والتمر وغريها من 
األشربة اليت يضاف إليها السكر ، شريطة أن أال تصل هذه العصائر إىل درجة اإلسكار فيحرم 

 ، فإا تفيد صحة وكل هذه املشروبات املباحة ما دامت حمفوظة ومل يطرأ عليها التغيري. تناوهلا 
  : وقد ثبت أنه . اإلنسان وحتفظ قوته 


3.   
  

 على مهية الصحة ومدى مالزمة الرسول فاالحترازات الواردة يف هذا احلديث تبني أ
فإذا شك يف ذلك منع عنه . حفظها ، فكان يشرب من النبيذ مىت علم سالمته وعدم إضراره 

  . حىت خادمه وصبه 
    

                                     
   . 181 ؛ إعداد الطبيب للرعاية الصحية الشاملة ، ص 149 حق البدن ، ص - 1
   .1/61 ؛ المغني ، 1/11 ؛ المهذب ، 42 القوانين الفقهية ، ص - 2
   . 2/301 أخرجه مسلم في األشربة ، باب إباحة النبيذ الذي لم ينتبذ ، - 3
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  األضرار الصحية النامجة عما حرم أكله وشربه  : ثانيا
  

البدن   لقد حرمت الشريعة اإلسالمية كل األطعمة واألشربة اليت تفسد العقل وتضر 
فهي . وهي أم اخلبائث ، وضررها يشمل العقل واجلسد واملال والولد والعرض . ومنها اخلمر 

وهي تلحق باألبدان كل . تنقل العقل من حالة التفكري السليم إىل حالة البغي والفساد 
ولذلك ترى املدمن عليها يطلبها باستمرار ، ألن جسمه يصبح يف . األضرار كبريها وصغريها 

. فتزداد أمراضه كلها ، وتنمو بسبب اإلدمان . جة إليها فال يستطيع االستغناء عنها حا
 : وشرب اخلمر حمرم بأدلة كثرية نقلية وعقلية ، منها قوله تعاىل      

             

                  

          1.   
  

مساها  رمي اخلمر من اآلية له أوجه ، وهي أنه على حتعلماء أن االستدالل يقول ال
وأنه وعد متجنبيها . ، والرجس حمـرم ، وأنه أمر باجتناا ، واألمر للوجوب " رجس"

وأنه وصفها بأا توقع العداوة والبغضاء بني املؤمنني ، وتصد عن ذكر اهللا وعن . بالفالح 
   .2ة وأنه توعد مستبيحها ، وأنه أضافها إىل الشيطانوهذه خصال حمرم. الصالة 

  
   . 3ومن السنة قوله 

  
كتفي يف االستدالل على حترميها ذين النصني ، ذلك أن هذه الدراسة ليست الغاية أو

غرض هو وإمنا ال. منها إظهار أدلة التحرمي ، ألن ذلك بات معلوما من الدين بالضرورة 
توضيح بعض األضرار الصحية والعقلية اليت تلحقها اخلمر باإلنسان ، خصوصا وأا مركبة 

                                     
   .91-90/ المائدة- 1
   .6/288 ؛ الجامع ألحكام القرآن ، 7/25 المراغي ، تفسير المراغي ، - 2
   .125سبق تخريجه في الصفحة  - 3
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 وهو ما جيعلها تؤثر سلبا على اجلهاز العصيب املركزي ومنه -أي الغول–كيماويا من الكحول 
على النخاع ، فتؤدي إىل ضعف وظائف معظم اخلاليا احليوية فتصيب صاحبها باخلمول ، وقد 

  . 1ث فيه غيبوبة فال يشعر بأفعاله ، وإذا تزايدت الغيبوبة فمآل صاحبها الوفاة حتد
  
  : كن تلخيص أهم األمراض املنتشرة عند املدمنني يف العلل التالية ومي
  

فقدان الشهية مصحوبا بالتهابات املعدة املزمنة ، التهابات يف العيون ، التهابات الغشاء 
 ، تتليف الكبد ، إصابة املدمن بالرعشة يف األطراف ، ضعف املخاطي املبطن للشعب الرئوية

الذاكرة ، إصابته يجان عندما حيني موعد تناوهلا ، تقلل من إنتاجه وتضعف رغبته يف العمل ، 
  .ضعف مقاومة األمراض املعوية ، تؤدي اخلمر إىل العقم وضعف النسل 

  
رض كانت الوفاة إليه أسرع من عالمة الصحة عند املدمنني شكلية ، ألن املدمن إذا م

   .2غريه 
  
 أن التجارب دلت «: خلص من هذه اآلفة إىل تأكيد ما قاله الشيخ اجلرجاوي على أو

على أن تعاطي الشراب بكثري أو قليل مما خيل نظام احلركة البدنية ، ويعمل على إضعاف القوة 
وإن اجلرعة البسيطة اليت . ة كما يفضي يف الوقت عينه إىل إتالف املواهب العقلي. العضلية 

يظن البعض أن ال تأثري هلا ، حيث يقوم العامل بعمل عادي بسيط تظهر ذات أثر سيء إذا ما 
أو كان العمل مما يقتضي شيئا من الدقة والضبط أو . عرضت مهمة تطلب التؤدة والروية 
   .3 »حيتاج إىل بعض التأمالت اخلصوصية 

  
ر  اليت تلحقها اخلمر جبسم اإلنسان ، وإن كان األمر هذه مناذج فقط من بعض األضرا

ال يتعلق ا وحدها باعتبار أن احملرم هو كل ما يفسد العقل سواء كان مائعا كاخلمر ، أو 
جامدا كاحلشيشة ، أو مركبا كبعض املعاجني واملساحيق اليت توصل إىل صناعتها اليوم 

                                     
   . 171 ؛ إعداد الطبيب للرعاية الصحية الشاملة ، ص 198 حق البدن ، ص - 1
   . 259 الحالل والحرام في اإلسالم ، ص - 2
   .  2/184 حكمة التشريع وفلسفته ، - 3
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ياء تسمى مسكرا إذا غيبت العقل دون فكل هذه األش. الشياطني املفسدون لعقول الناس 
  .احلواس ، وسواء صحبتها النشوة والطرب أو مل تصحبها فهي جنس 

  
واجلامد من هذه املسكرات يسمى خمدرا ومرقدا ، وإن كان يف أصله طاهرا كاحلشيشة 
اليت من خاصيتها تغييب العقل دون احلواس ، وال يصحبها نشوة وال طرب وكالعفيون 

 ، 1ويكاد العلماء يتفقون على حترمي هذه األشياء .  تغيب العقل واحلواس معا ومثيالته اليت
وال يفرقون كثريا بني املسكر واملخدر ملا هلما من تأثري ظاهر على العقل والصحة ، وألن 

:  يقول والرسول . تعريف اخلمر ابتداء يعين كل ما خامر العقل وغطاه وحجب ضوءه 
 2 وأنه  : 3 .  ومن مثة أفىت

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أن من غاب عقله من احلشيش جيب أن يقام عليه احلد مثانني 
   . 4جلدة كحد الشرب من اخلمر

  
والتحرمي أو الكراهية قد تكون بسبب املآل ، فإذا اختلط املشروب بغريه أو يف إناء 

  .الضرر بالصحة ، فإنه حيرم رغم حليته ابتداء معني وكان مآله 
  

وهي األواين املطلية (ومن أمثلة ذلك كراهة االنتباذ يف بعض األواين كالدباء واحلنتم  
لورود النهي عن ) ما نقر من جذوع النخل (، والنقري ) املطلي بالقار (، واملقري ) بالزجاج 

  . 5ذلك 
  

                                     
 شرح إرشاد السالك في فقه إمام األئمة مالك ،  أبو بكر بن حسـن الكشناوي ، أسهل المدارك- 1
   .1/49 ؛ حاشية الدسوقي ، 10/326 ؛ المغني ، 1/471 ؛ بداية المجتهد ، 2/62
   . 125 سبق تخريجه في الصفحة - 2
 ؛ وعبد 4/273 ؛ أحمد ، 2/322 أخرجه أبو داود في األشربة ، باب النهي عن المسكر ، - 3

؛ والمنذري وقال فيه شهر بن حوشب وثقه أحمد ويحيى بن معين وتكلم  5/469الرزاق في األشربة ، 
   . 5/269، ) 3540(فيه غير واحد ، والترمذي يصحح حديثه ؛ مختصر أبي داود رقم 

   . 34/212 مجموع الفتاوى ، - 4
   . 8/183 نيل األوطار ، - 5
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ة االنتباذ يف هذه األواين ، حيث اعترب بعضهم أن وحىت وإن مل جيمع العلماء على كراهي
فإن الغاية املراد حتقيقها من تلك النصوص الناسخة واملنسوخة . النهي الوارد يف شأا منسوخ 

  .هي غاية صحية ، وعلة تصبو إىل سد الذريعة أمام تعجيل اإلسكار ملا ينبذ يف تلك الظروف 
  

 كزبيب ومتر ، أو تني ومشمش سواء كان وهو املقصود أيضا من منع شراب اخلليطني
  .االختالط عند االنتباذ أو عند الشرب ، خوفا من إمكانية اإلسكار 

  
. وباجلملة فإن اإلسكار هو احملرم يف مجيع األحوال ، ألنه هو الذي يضر بالصحة 

  .مر معني ثتباذ يف إناء معني ، أو اختالط بوسواء كان من شيء حمرم ابتداء ، أو من ان
  

وهناك أنواع من احملرمات ما يفسد البدن ، ويلحق ا الضرر الذي يولد األسقام اليت 
  : ومن هذا النوع من احملرمات أذكر على سبيل التمثيل . تفتك بالصحة املطلوبة 

  
   : السميات

  
ومعلوم أن حترميها إمنا . وهي ما تضر بسمها كالوزع واحليات والعقارب والثعابني 

وهذا دليل على أن  . 1 عدم االئتمان من مسها ، أما إذا ائتمن مسها فإا ال حترميكون يف حالة
  .حترميها إمنا كان لغاية املراد منها رعاية صحة اإلنسان 

  
   : األشياء النجسة

  
ويندرج ضمنها البول والغائط ، وامليتة ، والدم ، واملنخنقة والنطيحة واملوقوذة واملتردية 

فهذه احليوانات . فترس بطنها ، ومل يتمكن من ذحبها وانعدمت حياا وما بقر احليوان امل
ألن . احملرمات زيادة على كوا تتنجس بسبب ما أصاا ، فإن أكلها يضر بصحة اإلنسان 

الذكاة ، جيعل اجلراثيم إىل  عادة الحتياجهاحتوهلا من حالة احلياة إىل حالة الوفاة غري الطبيعية 
ا تفترسها ، فيخبث حلمها ، ويستقذرها الطبع السليم ، فيتضرر من أكل وعلى خمتلف أنواعه
   . 2منها بسبب ذلك

                                     
   .65 ، 11/64 ؛ المغني ، 2/115 حاشية الدسوقي ، - 1
   .1/46 ؛ المهذب ، 42 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/76 ؛ بداية المجتهد ، 1/54ارك ،  أسهل المد- 2
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 إن من شأن «: يقول الشيخ أمحد عساف يف معرض تعليله لألسباب الصحية للتحرمي
احليوان املباح أكله أن يذبح وأال يترك حىت يشيخ ، فهو يذبح إما يف طفولته أو يفاعته ، 

 سن الشبيبة كان أطيب وأرضى للنفس ، وأليق بالذوق الذي خيتار وكلما كان أقرب إىل
  .وحيسن االختيار 

  
والعلة تستتبع . فإذا مات هذا احليوان فإما أن ميوت لعلة ، وإما أن ميوت لشيخوخة 

مث إن الدم يف امليتة قد حبس ، ومىت حبس . اجلرثومة ، واجلرثومة عرضة لالنتقال إىل اآلكل 
 تعلق باجللد وجتمد وجتمع حول العظام ، وأسود وتأكسد ، وأصبحت له طبيعة الدم يف امليتة

  .أخرى غري طبيعة الدم إذا خرج من الذبيحة عند الذبح 
  

وإذا كان احليوان قد مات لشيخوخته فإن هذا مما . ومن هنا يأيت املرض من أكل امليتة 
من حلم احليوانات إذا ذحبت تعاف أكله النفوس السليمة ، وحنن بفطرتنا نستقذر أن نأكل 

وأا ضعيفة وهزيلة ، وأا تورث الضعف أو . وهي عجوز ، ونرى أا متحللة ومتفانية 
   .1 »تورث العلة يف نفس اإلنسان ولو مل يكن فيها جرثومة 

  
والكالم عن البول والغائط ال حيتاج إىل تعليل ، ألما منبع اجلراثيم وميداا اخلصب ، 

ومها يفسدان اجلسم بنجاستهما ، فكيف احلال إذا مت تناوهلما طعاما أو . وزع فمنهـما تت
وهذا ما ينطبـق على أبوال اإلنسان وغائطـه ، ألن الفقهاء . شرابا ؟ فالضرر واضح 

وأما الدم املسفوح فأثره يف إدخال اجلراثيم إىل اجلسم  . 2خمتلفون يف طهارة أبوال احليوانات 
 ، خاصة وأنه سريع التحول 3فال يؤكل وال ينتفع به. التفاق على حترميه معلوم ، لذلك وقع ا

  .وأن تناوله يعطي معىن التوجيه املخالف للطباع السوية 
                      

                                     
   . 280 الحالل والحرام في اإلسالم ، ص - 1
   . 1/88 ؛ شرح فتح القدير ، 42 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/46 المهذب ، - 2
   .  1/53 أبو بكر محمد بن العربي ، أحكام القرآن ، - 3
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   : حلم اخلرتير
  

 : حلمه حمرم بصريح قوله تعاىل       

     1 .  
  

وحترمي حلم اخلرتير جاء موافقا لرعاية صحة اإلنسان ، فهو وبقدر ما يتشوق إليه غري 
. املسلمني فإن فيه من األضرار ما تسبب أمراضا فتاكة ، تصيب اإلنسان فتؤذي حياته 

من األمراض واخلرتير هو احليوان الذي يسبب أكله يف نقل الدودة الوحيدة ، ونقل غريها 
وينقل لإلنسان أيضا . املعدية بسبب أكله للجرذان املريضة ، واقتياته على اجليف والقمامات 

مرض التريشينوز ، وهو داء شديد ألنه عبارة عن أكياس مملوءة ديدان صغرية تنفجر يف 
األمعاء ، وتلـد كل أنثى منها ما يزيد على ألفني وحدة صغرية ، تدخل فورا إىل مصاريف 
الدم ، ومنه إىل مجيـع األعضاء وتبقى عالقة باجلسم وتسبب له آالما سيئة حىت ميوت ، حيث 

   .2مل يكتشف عالجها بعد
  

واألمر نفسه يتعلق بالدودة الوحيدة ، فهي متر بنفس املراحل السابقة وتسبب نفس 
ه ، فإذا ملس األسقام ، زيادة على أن شقفها الذي خيرج من اإلنسان يلوث ثيابه وأعضاءه ويدم

   .3به فمه أو غريه نقل إليه العدوى ، وتتواصل الدودة إىل أن تنهي حياة املصاب 
  

وحلم اخلرتير زيادة على هذه األمراض فإنه حيتوي على دهون أكثر من ضعفي اللحوم 
العادية ، وهذا يعين أنه الوسيلة السهلة لإلصابة بالكوليسترول يف الدم ، الذي ينتج عنه 

  .شرايني وأمراض القلب وأمراض الضغط الدموي والسكري تصلب ال
  

إن املتتبع ألقوال الفقهاء ، جيد  : حلم البغال واحلمري واخليول وغريها من احليوانات
اختالفا كبريا بينهم يف أكل حلوم البغال واحلمري واخليل وخنازير املاء وكالا ، والضفادع 

                                     
   .03/ المائدة - 1
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د ، وحلوم الطيور اجلارحة كالصقر والباز والنسر ، وحلوم احليوانات املفترسة كالذئب واألس
فبعض الفقهاء حيرم بعض هذه . وحشرات األرض كالعقرب والفأرة والنحل والنمل 

احليوانات وحيل بعضها ، وبعضهم يكرهها ، ويعضهم يفرق بني اإلنسي منها والوحشي ، 
  .طها بالطبع اإلنساين وبعضهم ينظر إىل ما تقتات منه ، وبعضهم ينظر إىل حالتها وارتبا

  
    .�وكتب الفقه مآلى باآلراء  يف ذلك

  
وال أريد أن أتطرق إىل ما اعتمد عليه الفقهاء يف حكمهم بالتحرمي أو الكراهة على هذه 
احليوانات ، وإمنا أرى أن كثريا من هذه األسباب تعـود إىل ما تسببه من أضرار لصحة 

س املشترك بينهم ، بدليل أن بعض احليوانات جيوز فالرعاية الصحيـة هي املقيا. اإلنسان 
أكلها ، ولكن ومبجرد اعتمادها يف األكل على اجليف واملستقذرات وخمتلف النجاسات فإن 

فعن . حكمها ينتقل من اإلباحة إىل احلرمة أو الكراهة ، وهي ما اصطلح على تسميتها باجلاللة 
وحتبس اجلاللة حىت  . � :  قال  ابن عمر 

وقدر العلماء ذلك بثالثة أيام للدجاجة ، وسبعة أيام للشاة ، . يذهب ننت حلمها ويتغري طعامها 
  .  �وعشرة أيام لإلبل والبقر

  
ومن األسباب الصحية اليت ال تباح معها حلوم هذه احليوانات عندما يصبح حلمها ال 

، وال يطيب يف ور الزمن يكتسب صالبة فال يستساغ يف املضغيفيد اجلسم، ألنه ومبـر
وباإلضافة إىل . وقد تنفر منه بعض املعدات ملا يسبب هلا من اآلالم بسبب عسر هضمه . الذوق

وباجلملة فإنه خمالف . ذلك ، فإن لون حلم هذه احليوانات خمالف لغريها ، ورائحته كريهة 
ولعل هذا هو املقصد . ليت يتميز حلمها باللني والطيبللحوم احليوانات املباحة األخرى ، ا

                                     
  . وما بعدها 1/468 بداية المجتهد ، - �
 ؛ والترمذي في األطعمة ، 2/345 أخرجه أبو داود في األطعمة ، باب النهي عن أكل الجاللة ، - �

 وقال حسن غريب ؛ وابن ماجه 3/175، ) 1884(وألبانها ، رقم باب ما جاء في أكل لحوم الجاللة 
 ؛ والحاكم في المستدرك 485، ص ) 3189(في الذبائح ، باب النهي عن لحوم الجاللة ، رقم 

   . 2/39وصححه ، وفيه إسماعيل بين إبراهيم بن مهاجر وأبوه وقال الذهبي بأنهما ضعيفان ، 
   . 1/250 ؛ المهذب ، 11/72 المغني ، - �
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. �الصحي من قوله 
وال غرابة يف ذلك ألن هذه احليوانات من شأا أن تبذل جمهودا عضليا يف افتراسها للصيد ، 

 العادي أن يهضمها ، فهذا غذاء غري فال يتأتى ملعدة اإلنسان. فتقوى عضالا وتتصلب 
مناسب ، واجلسم يف الواقع حيتاج إىل الغذاء املناسب لتنميته ، ليتمكن صاحبه من أداء وظيفته 

 : باألكل من الطيبات   لذلك كان األمر منه . يف هذه احلياة      

        �.   
  

مل خيتلف العلماء كثريا يف حكم أكل هذه اجلمادات ،  : الطني والتراب وما شاكلهما
العتمادهم يف ذلك على ما يتحقق من رعاية صحية من خالل ذلك ، أو ينتج من أضرار تفسد 

  .صحة اإلنسان 
  

فذهب الشافعية إىل حترمي تناول كل ما يضر البدن ، كالتراب واألحجار والزجاج ، 
وهو رأي احلنابلة أيضا ، ألن األصل  . � ولو كانت طاهرة نظرا ملا ينتج عنها من ضرر حىت

وبالرغم من أن األصل يف اجلمادات احلل  . �عندهم يف الطهارات احلل ، إال أن يكون ضارا
عند املالكية ، إال أم استثنوا من ذلك ما يضر باجلسم كالطني والتراب ، وكل ما من شأنه أن 

   .5أضرارا بالبدن أو العقل يوقع 
  

 ربط احلنفية حكم هذه «: وخلص الدكتور كامل موسى رأي احلنفية يف ذلك فقال 
اجلمادات مبا ينتج عنها من أضرار ، فمن حتقق الضرر عنده يكون أكلها حمظورا عليه دون 

   .6 »سواه  
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 على مدى ما واملتمعن يف هذه اآلراء يالحظ أن الفقهاء يف حكمهم قد اعتمدوا فيه
ذلك أن أكل هذه األشياء ال يفيد اجلسم يف شيء ، بل قد يضره . حيقق من رعاية صحية 

خصوصا إذا كانت هذه األجزاء من األرض خمتلطة مبعادن أخرى ، فإن ضررها يقوى ويسبب 
  .للصغار والكبار أمراض احلصر البويل ، والعسر اهلضمي ، ويصعب عملية التربز 

  
إذا كانت الشريعة اإلسالمية تدعو اإلنسان إىل أن يقوي جسمه  : طعاماالمتناع عن ال

مبا يفيده ، ويتجنب ما يضره ليتمكن من أداء رسالته على الوجه األكمل يف جمايل العبادة 
واالستخالف ، فإن االمتناع عن األكل وتعمده باإلضراب عن الطعام ، أو القيام بالرياضة 

ألن ذلك ينايف املقصد الشرعي من مشروعية . لألكل غري جائز املبنية على التقليل املفرط 
فقد ورد عن . األكل ، وإعداد اإلنسان السوي اة متطلبات احلياة ولو كان بشعار العبادة 

   .1النيب 
  

 . 2 الغذاء السليموألن اجلسم وحىت يف حالة تعاطيه ألنواع الرياضة املباحة حيتاج إىل
وعليه حكم  الفقهاء بعدم جواز الرياضة املبنية على تقليل األكل بشكل مفرط ، ألن ذلك من 

وقاسوها على صوم من خياف على نفسه . شأنه أن يضعف الفرد عن أداء دوره كما جيب 
   .3اهلالك أو صوم الوصال

  
 على شاكلته اليوم ، لذلك مل مل يكن التدخني يف العصور القدمية معروفا ضرره : التدخني

فكان منهم من أجازه بناء على أن األصل يف األشياء . يتفق الفقهاء على إصدار حكم عام عنه 
ومنهم من أفىت حبرمته أو كراهته على ما بدا له من أنه . اإلباحة ومل يكن مسكرا وال مفترا 

شريعة يف احملافظة على يضعف اإلنسان ويقيده ويضر بصحة شاربه ، انطالقا من مقاصد ال
  .4النفس واملال وهو يضر ما معا

  

                                     
  .  1/336 أخرجه البخاري في الصوم ، باب الوصال ، - 1
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وأما اآلن وبعد أن ثبت طبيا أن للتدخني أضرارا متيقنة لك صحة اإلنسان ، انطالقا 
من معرفة مكونات التبغ املستعمل ، وحيث أنه يساعد على امتصاص أخبرة النيكوتني عن 

   .1، فإن كثريا من الفقهاء حيكمون بتحرميهطريق الغشاء املخاطي واملبطن والقناة اهلضمية 
  

 ملغ 10 هذه اآلفة تيقنوا من أن تدخني سيجارة واحدة تعطيكونات إذ أن احملللني مل
نيكوتني ، وأنه يؤثر مباشرة على اجلهاز العصيب ، وخاصة على مركز التنفس ومركز اجلهاز 

   .2توينتج عن اإلدمان عليه اإلصابة بالرعشة والتشنجا. الدوري 
  

كما يؤثر التدخني على العقد العصبية ، حيث يبدأ أوال بتنشيطها مث ما يلبث أن يشل 
حركتها ، وجيعل ضربات القلب غري منتظمة ، كما يكثر من إفرازات اللعاب والرئة ، وخيرج 

   . 3النيكوتني عن طريق البول ، ويف لنب األم املرضع
  

  : لى التدخني يف األسقام التالية وميكن تلخيص األضرار اليت تلحق باملدمن ع
  
  .حيدث التهاب مزمن يف اجلهاز التنفسي -
  
  .يفقد الشهية ويسبب سوء اهلضم ، وينتج عن ذلك احتياج اجلسم للتغذية -
  
  .يزيد يف ارتفاع ضغط الدم -
  
  .يسبب يف تضييق الشرايني حىت يصاب املدمن بآالم الذحبة الصدرية -
  
  ) .ضيق األوعية الدموية بشبكية العني ( ب بعمى التبغ يؤثر على العني حىت تصا-
  
ميهد بشكل سريع لإلصابة بالسرطان الرئوي ، كما يؤدي إىل اإلصابة بسرطان الشفة -

  .4السفلى بالنسبة ملستعملي الغليون 
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وزيادة على هذه األضرار ، فإنه ينفر صاحبه عن اجلماعة بسبب رائحته الكريهة اليت ال 
نه يلحق األضرار بغري املدخنني يف األماكن العامة وأماكن العمل املشتركة ، وداخل تفارقه ، وأ

  .األسرة الواحدة 
  

ونظرا هلذه األخطار اليت تعرقل الرعاية الصحية اليت تعترب مقصدا من املقاصد اليت حتافظ 
 : يقول الشيخ شلتوت. عليها الشريعة ، تصدى الفقهاء املعاصرون إىل الدعوة لتحرميه 

وحكم بعض الفقهاء حبرمته أو كراهته ، نظرا إىل ما عرف عنه من أنه حيدث ضعفا يف صحة «
وخاصة . شاربه ، يفقده شهوة الطعام ، ويعرض أجهزته احليوية أو أكثرها للخل واالضطراب 

ومن قواعد اإلسالم العامة أنه حيرم ما حيرم حفظا للعقيدة أو للعقل أو . جهاز القلب والرئتني 
وإنه بقدر ما للشيء من إضعاف ناحية من هذه النواحي ، يكون حترميه أو . لمال أو للعرض ل

واإلسالم يرى أن . كراهته ، فما عظم ضرره عظمت حرمته ، وما قل ضرره قلت حرمته 
  . 1 »الصحة البدنية ال تقل يف وجوب العناية ا عن ناحية العقل واملال 

  
ج أن حكم التدخني يتبع أثره ، وحيثه أصبح منبعا واملتتبع ألقوال الفقهاء يستنت

بل ترى ذوي . لألمراض املختلفة فال ريب يف أن تناوله حرام  وقد ال يرتل عن درجة الكراهة 
  .املروءات يتجنبونه ويتحاشون جمالس متعاطيه لننت روائحهم 

  
  آداب األكل والشرب  : ثالثا
  

ها من العلل وحتفظها من األمراض ، لقد وضع اإلسالم تشريعات ختص األبدان وتقي
ويشمل ذلك وجوب تناول األكل والشرب املباح ، واالمتناع عن احملرم والضار بصفة عامة ، 
ملا للصلة املتينة بني اجلسد والروح من مكانة ، وألن صاحب اجلسد العليل ال تتاح له الفرصة 

  . و فعال يف اهليئة االجتماعية للسري يف مضمار احلياة ، والقيام بواجباته اإلنسانية كعض
    

وإذا كان األكل والشرب مباح من الطيبات ، وأنه يندرج ضمن الرعاية الصحية 
د أن يتناول طعاما أو شرابا ، ـها اإلسالم ملن يريـد باآلداب اليت سنـلإلنسان ، فإن التقي
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ات ـيد الغاـة إىل جتسيـباإلضاف. ا ـة وتدعمهـمن شأا أن تعضـد تلك الرعاي
  .ا ـهـن أجلـت مـرعـرى اليت شـاألخ

  
ودليل رعاية هذه اآلداب للجوانب الصحية مستفاد من أا جتسد يف عمومها قواعد 

يقول الشيخ . صحية حسية ومعنوية ، وأن الرغبة عن االمتثال هلا تضر الصحة ال حمالة 
سان الصحة ، كما قال  واعلم وفقك اهللا إىل فهم شريعته أن أهم شيء عند اإلن«: اجلرجاوي 

، وال توجد الصحة " الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يعرفه إال املرضى : " بعض احلكماء 
ومن ذلك األدب يف . عنده إال إذا تأدب بآداب الدين الفاضلة ، واتبع أوامره واجتنب نواهيه 

وة أجسامنا ، بل األكل ، ألن الوقوف عند حدود الدين يف هذا املوقف فيه صحة أبداننا ، وق
   .� »هو الطب مبعناه احلقيقي 

  
  : ونظرا لكثرة هذه اآلداب وتعددها ، أقتصر على ذكر أمهها 

  
. تسن البسملة عند تناول الطعام والشراب ، واحلمدلة يف آخره  : البسملة واحلمدلة ■

ذكرها باسم اهللا ويستحب أن جيهر بالبسملة ليلقن ا غريه ، وإذا نسيها يف البداية فليقل مىت ت
على أوله وعلى آخره ، لقوله  

         2 .  وال يستحب له اجلهر باحلمدلة إال إذا فرغ
 النيب  أنفعن أيب أمامة  . احلضور من األكل ، فحينئذ يقول كما علمنا الرسول الكرمي 

 كان إذا رفع مائدته قال :
 3 .  

  
                                     

   . 2/284 حكمة التشريع وفلسفته ، - �
 ؛ الترمذي في األطعمة ، باب 2/340 أخرجه أبو داود في األطعمة ، باب التسمية على الطعام ، - 2

 ، وقال حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه في 3/190، ) 1920(ما جاء في التسمية على الطعام ، رقم 
 ؛ الدارمي في األطعمة ، باب في 496، ص ) 3264(طعمة ، باب التسمية عند الطعام ، رقم األ

   .  2/129، ) 3264(التسمية على الطعام ، رقم 
   . 3/302 أخرجه البخاري في األطعمة ، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ، - 3
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وال شك أن أثر البسملة واحلمدلة واضح يف معاجلة اآلالم ، حىت ولو كان اعتقاد 
يضر ذا الطعام أو فهو بتكرار العملية يتحول من الظن إىل اليقني بأنه لن . الشخص ناقصا 

إذا ذكر اسم اهللا يف أوله ، : إذا مجع الطعام أربعا فقد كمل  « :يقول اإلمام أمحد . الشراب 
  . 1»ومحد هللا يف آخره ،  وكثرت عليه األيدي ، وكان من حل 

  
يقول الرسول . يسن غسل اليدين قبل الطعام وبعده  : غسل اليدين ■

    2 ويقول أيضا ،  :       
 3 .   

  
ويذهب كثري من العلماء إىل أن املقصد من الوضوء يف مثل هذه األحاديث هو النظافة 

، فإن ومهما كان الشرح الذي يعطى للفظ الوضوء . اليت تتم بغسل اليد قبل الطعام وبعده 
فيه مقصد صحي ظاهر ، ألن املتمسك ذه السنة ال يقبل على طعامه إال وهو نظيف ، فال 
يتسبب يف إذاية نفسه مبا يتولد عن تلطيخه طعامه ، خصوصا وأن املؤمـن منعوت بالعمل 

  .الدائم ، وأن كل عمل يف شريعة اإلسالم شريف 
    

د جتنب ـون قـعام ، يكـهاء من الطـد االنتـه بعـرد يديـوحني يغسـل الف
ره ، ــح النفاذة إىل غيـب كذلك نقل الروائـه ، وجتنـه وأدواتـخ مالبسـتلطي
. ه ــه أو إىل فراشــب إىل قومــن وهو ذاهـه ملطختيـب اإلبقاء على يديـوجتن

                                     
   . 171 الطب النبوي ، ص - 1
 ؛ الترمذي في األطعمة ، 2/339باب في غسل اليد قبل الطعام ،  أخرجه أبو داود في األطعمة ، - 2

 ، وفيه قيس بن الربيع وقال بأنه يضعف ؛ 3/184، ) 1907(باب الوضوء قبل الطعام وبعده ، رقم 
  ) . 5465(وقال األرناؤوط إسناده ضعيف ، جامع األصول ، رقم 

قال  . 496، ص ) 3260(عام ، رقم أخرجه ابن ماجه في األطعمة ، باب الوضوء عند الط - 3
   .5/471حوذي ، ير وجبارة وهما ضعيفان ، تحفة األالمباركفوري في سنده كث
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ويف مجيع األحوال يكون قد امتثل قول الرسول         
 1.   

  
يستحب األكل والشرب باليمني ملن تيسر له ذلك ومل يكن  : األكل والشرب باليمني ■

وجيب أن . ألن فطرة اإلنسان وطبعه يساعدانه على ذلك . له عذر ، كمرض أو جراحة 
كنت :قال   بن أيب سلمة فقد روي عن عمر. يدرب الصبيان على هذه اآلداب مبكرا 

:  وكانت يدي تطيش يف الصحفة  فقال غالما يف حجر النيب 
 �.   

  
 أنه فقد روي عنه . واألمر ليس مقصورا على الصغار ، بل هو أدب يعين كل الناس 

: قال           
 �.   

  
فعدم األكل باليمني خيالف . ومضمون هذه األحاديث كلها إشارات هلا دالالا الصحية 

 ليأمر بشيء ال يراعي فيه صحة ومل يكن الرسول . ما جيب أن يكون عليه اإلنسان السوي 
  .اإلنسان 
  

 اإلناء سلوك من شأنه أن يقلل اتمعني عليه ، وتناول الطعام من جهات متعددة من
ويف ذلك اعتداء على صحتهم ، . ألن شراهة املتجول يف اإلناء جتعله ينال من حظوظ اآلخرين 

حيث مل يتمكنوا من تناول ما هم يف حاجة إليه ، باإلضافة إىل أا سوء عشرة وترك مروءة ، 
وإذا كان بعض الفقهاء . ملأكوالت املائعة وقد يتقذر األكلة من ذلك السلوك خصوصا يف ا

                                     
   .214 سبق تخريجه في الصفحة - 1
 ؛ مسلم في 3/291 أخرجه البخاري في األطعمة ، باب التسمية على الطعام واألكل باليمين ، - �

   . 2/207األشربة ، باب آداب الطعام والشراب ، 
   .2/207 أخرجه مسلم في األشربة ، باب آداب الطعام والشراب ، - �
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استثنوا من هذا املنع الطبق اجلماعي املتضمن أنواعا خمتلفة من املأكوالت ، فجوزوا األكل فيه 
من حيث شاء الفرد ، فذلك ألن األلوان متعددة ، وألنه ميكن لكل فرد من احلاضرين أن ينال 

ء ذهبوا إىل تعميم النهي محال على عمومه ورغم ذلك فغريهم من العلما. من ذلك بدون حرج 
   . �يف نص احلديث

  
والتيامن املرشد إليه يف هذا النص ليس مقصورا على األكل والشرب ، فقد شرعه 

فكأنه تكرمي لليد اليمىن اليت من وظائفها الطعام والشراب . اإلسالم يف عامة األمور احملمودة 
فقد روي عن . سرى ، كاالستنجاء واالمتخاط وترك غري هذه احملمودات للي. واملصافحة 

: السيدة عائشة رضي اهللا عنها قوهلا       
�.   

  
واملتمعن يف هذا التحديد جيد الرعاية الصحية جمسدة فيه ، فكأنه حد فاصل بني نقل 

. تتواجد يف مكان الرباز واملخاط ، وبني الطعام والشراب أا  حيث األذى ، واألضرار من
فالتيامن يف مجيع . فلكل آلته اخلاصة ، ويف ذلك تقليل من فرص انتقال العدوى إىل اإلنسان 

  .األشياء وقاية صحية 
  
ومن آداب الطعام أن يقلل املرء من تناوله ، فال يأكل إال  : االعتدال يف تناول الطعام ■

والتقليل املقصود هو التوسط واالعتدال ال االمتناع عن األكل ، الذي . ا هو يف حاجة إليه م
ألن هذه الرياضة غري جائزة ، كما هو الشأن متاما بالنسبة لإلضراب . يؤدي إىل هزال اجلسم 

  .عن الطعام ، خصوصا عندما يؤديان إىل املوت 
  

                                     
   . 8/161 نيل األوطار ، - �
 ؛ أحمد في 1/16 أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب كراهية مس الذكر باليمين في االستبراء ، - �

ع ولكنه روي من أوجه  ؛ قال المنذري إبراهيم بن يزيد لم يسمع من عائشة فهو منقط6/288المسند ، 
؛ وقال  األرناؤوط حديث ) 31( ، رقم 1/34أخرى بمعناه عند البخاري ومسلم ، مختصر السنـن ، 

  ) .5121-5120(حسن ، جامع األصول ، رقم 
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فال يكثر اإلنسان من األكل حىت يظهر فاألدب املطلوب هو ماله عالقة حبفظ الصحة ، 
الشراهة املنبوذة ، فيضر نفسه ويتعدى على حق غريه ، خصوصا إذا اشترك يف األكل مع 

:   يقول احلق . فالنهي عن الشراهة مبدأ عام للوقاية من األمراض . الضعفاء  

      � ويقول النيب ،
 �.   

  
 : يقول  فكما أن االمتناع عن األكل كلية يؤدي إىل التهلكة ، واهللا   

    راف يف الطعام يؤدي إىل البدانة ، وهي تؤدي إىل  ، فإن اإلس�
وهذه األمراض تؤدي إىل . أمراض القلب ، وارتفاع الضغط ، وأمراض الكلى ، والسكري 

ولذلك كانت الكلمات القليلة اليت تضمنها احلديث السابق ، مبثابة قواعد . التهلكة كذلك 
  .صحية يعتمد عليها اليوم أمهر األطباء 

  
لشراهة يف األكل منبوذة بالنسبة لآلكل مبفرده ، فإا تتأكد بالنسبة لآلكل وإذا كانت ا

ألن آداب األكل يلزمه بأن يؤاكلهم وال يسارعهم يف األكل ، بل يتمهل معهم ، . مع اجلماعة 
  .ويف ذلك رعاية صحية له وهلم 

  
ثري على وله تأ. وعدم االتكاء يف األكل أدب من آداب الطعام  : عدم األكل متكئا ■

وكان ذلك  . � واألصل يف منع ذلك قوله . صحة اإلنسان 

                                     
   . 31/ األعراف- �
   .127 الحديث سبق تخريجه في الصفحة - �
   .195/ البقرة - �
   . 3/294كل متكئا ،  أخرجه البخاري في األطعمة ، باب األ- �
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جوابـه على األعرايب الذي سأله عن جلسة جلسها عندما كان يأكل من الشاة اليت أهديت 
   .�: إليه ، وقال 

  
ت اليت أعطيت ملفهوم االتكاء ، فإن أقرا إىل لسان العرب ومهما تنوعت التفسريا

واالتكاء أثناء األكل هو من شيم اجلبابرة . وأضرها بالصحـة هو االتكاء على اجلنب 
غري أنه من حيـث الصحة مضر ، ألن األكل على هذه الصفة ال مير بيسر يف . ظمني ااملتع

 كان النهي عنه إشارة إىل الرعاية الصحية قنواته ، فيتطلب االستواء يف اجللسة ومن مثة
 االتكاء على اجلنب مينع جمرى الطعام عن هيئته ، «: يقول ابن قيم اجلوزية . املقصودة 

ويعوقه عن سرعة نفوذه إىل املعدة ، ويضغط املعدة فال يستحكم فتحها للغذاء ، وأيضا فإا 
   . � »متيل وال تبقى منتصبة فال يصل الغذاء إليها بسهولة 

  
وهو أدب متضمن توجيه صحي يف غاية األمهية ، ذلك أن اآلكل  : تصغري اللقمة  ■

يتمكن من التحكم يف اللقمة وهي صغرية ، فيحسن هضمها وجيعلها تنساب إىل املعدة انسيابا 
 ولقد روي عن النيب . طبيعيا دون أن تؤثـر على الفم ، فيخرج بعضها إذا كانت كبرية 

:أنه    � ويف هذا إشارة إىل وجوب تصغري اللقمة لتحقق ، 
عل اآلكل يستلذ مبا يأكل ، جيألن األكل بأقل من ثالثة أصابع ال . الغاية الصحية املقصودة 
   .�وجب ازدحام الطعام على املعدة فيضرهايواألكل بأكثر من ذلك 

  
وب رحي األكل رحيا شديدا ، لتتمكن ويف هذا األدب إشارة إىل وج : إطالة املضغ ■

شعريات املعدة من االستفادة منه وهو مطحونا طحنا دقيقا ، وحىت ال خيرج أكثره مع الرباز 
�فال يستفيد منه اجلسم ، أو يتعب املعدة يف الرحي فيحملها أكثر من طاقتها.   

                                     
 ؛ وقال 3/267 قال ابن حجر رواه البزار عن حفص بن عمار وفيه مقال ، التلخيص ، - �

   .4/220األرناؤوط وله شاهد مرسل عند أحمد وإسناده صحيح فيتقوى الحديث ويصح ، 
   . 172 الطب النبوي ، ص - �
   . 2/211صعة ،  أخرجه مسلم في األشربة ، باب استحباب لعق األصابع والق- �
   .454 القوانين الفقهية ، ص - �
�   .145 حق البدن ، ص - 
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املقصود بالشدة و. ومثله الطعام الشديد الربودة واحلرارة  : جتنب أكل الطعام احلار ■
يف هذه املؤثرات هي تلك اليت تضر باجلسم ، سواء كان مصدرها نارا أو مواد حارة ، ألن 
الغاية الصحية ال تتحقق من األكل احلار أو البارد جدا ، بل قد يتسبب يف إحلاق اجلسم باآلالم 

يوم يؤكدون هذا وإذا كان األطباء ال. واألضرار اليت قد ال يتفطن هلا إال بعد فوات األوان 
 قد ، فإن الرسول  �األدب بالنصح بعدم تناول األغذية واألشربة يف درجة حرارة معينة

سبق اجلميع يف النهي عن أن يؤكل الطعام حارا ، والشراب يقاس عليه بعامل ما ينتج عنهما 
   .�من أضرار متيقنة

  
 تنظيف األسنان ومن آداب األكل الصحي الدعوة إىل : تنظيف األسنان بعد األكل ■

واألصل يف ذلك قوله . بعد كل أكل          
�.   

  
واالهتمام باألسنان بعد كل أكل من وصايا األطباء قدميا وحديثا ، ولعل توجيههم إىل 

م  يندرج ضمن الرعاية 1820اء إليه يف سنة استعمال الفرشاة ومعجون األسنان بعد االهتد
الصحية ، ألن االهتمام باألسنان يعين االهتمام جبانب كبري من صحة اإلنسان ، خصوصا 
عندما نعلم خبطورة تلك اإلفرازات السامة اليت ميتصها اجلسم من جراء عدم تنظيف األسنان 

  .�بعد تناول الطعام
  
 الشرب أن ال يتنفس الشارب يف اإلناء الذي ومن آداب : عدم التنفس يف اإلناء ■

ألنه بتنفسه فيه يرسل . يشرب منه ، وال سيما إذا كان هذا اإلناء مشتركا يشرب منه غريه 
وتشتد البلوى . أسرابا من اجلراثيم إىل داخل اإلناء ، فيختلط باملشروب ومنه ينتقل إىل الغري 

  .سريع االنتشار كالزكام مثال عندما يكون املستعمل هلذا اإلناء مريضا مرضا 
                                     

  . وما بعدها 72 حق البدن ، ص - �
   .175 الطب النبوي ، ص - �
 رواه الطبراني عن ابن مسعود مرفوعا ، وفي إسناده إبراهيم بن حبان وقال ابن عدي أحاديثه - �

   ) .5279(لباني في الضعيفة ، رقم  وأورده األ؛ 1/236 ، ، مجمع الزوائدموضوعة 
   .100 الصحة والسالمة العامة ، ص - �
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والنهي عام يشمل حىت األصحاء ، ألنه قد خيرج من الفم رذاذ البصاق فيستقذره من 

واألصل يف هذا . يشرب بعده ، أو قد تعلق به الرائحة الكريهة اليت تتبخر من بعض األفواه 
  . �  :  األدب قوله 

  
ومن اآلداب الصحية للشرب أن ال يشرب  : ن الشرب دفعة واحدةالنهي ع ■

الشارب نفسا واحدا كشرب البعري ، دون أن يبني اإلناء عن فيه مرات ، ألن يف هذا 
يقول الرسول . األسلوب من الشرب ضرر كبري بالصحة     

    
 � .   
  

واملدقق يف حمتويات النصوص احلديثية املانعة من الشرب نفسا واحدا ، يدرك مدى ما 
فالشرب ديها يروي العطشان ، فيربؤه . حتقق من رعاية صحية لإلنسان إذا ما اهتدى ديها 

وإن معاجلته . هبة دفعات متتاليات ومتفرقات من داء العطش لتردد املشروب على املعدة امللت
للعطش تأيت على متهل وتدرج ، فال يتسبب يف إفساد مزاج املعدة والكبد بشدة برده وكثرة 

كما أن هذا . كميته كما لو شرب دفعة واحدة ، ال سيما يف األزمنة واألمكنة احلارة 
  .األسلوب من التعاطي مع املشروب يتفادى به الشرق 

  
د التأين يف الشرب ، أنه إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاين الذي ـوائومن ف

وإذا شرب مرة واحدة . ه فيخرج عنها ـكان على القلب والكبد ، لورود املاء البارد علي
اتفق نزول املاء وصعود البخار فيتدافعان ويتعاجلان ، ومن ذلك حيدث الشرق والغصة وال يهنأ 

                                     
 ؛ ومسلم في األشربة ، باب 3/327 أخرجه البخاري في األشربة ، باب التنفس في اإلناء ، - �

   . 2/209كراهة التنفس في اإلناء ، 
 وقال 202-3/201، ) 1947( الترمذي في األشربة ، باب ما جاء في التنفس في اإلناء ، رقم - �

  . حديث غريب 
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الشارب باملاء وال يئُرِما عندما ـم ريـ وال يتهه ، زيادة على أنه يؤمل الكبد ويضعف حرار
   .�يرد عليها دفعة واحدة 

  
وكالم األطباء املعاصرون ال خيتلف مع ما توصل إليه سلفنا الصاحل ، إال من حيث تغيري 

  .املصطلحات واستعماهلا باملفهوم املتداول عندهم 
  
اب الشرب الصحية النهي عنه واقفا ، ملا روى عن ومن آد : النهي عن الشرب قائما ■

وإن وردت أحاديث تبيح الشرب قائما  . � أيب سعيد أن النيب 

ولقد تعرض بعض العلماء  . �: قال  كرواية ابن عباس 
يف األحاديث إشكال وال تعارض وال فقالوا أن ليس . إىل هذا املوضوع وبينوه أحسن تبيني 

   .� قائما لبيان اجلوازوشربه . فيها ضعف ، بل الصواب أن النهي فيها حممول على الترتيه 
  

ولقد . وعليه فإن القصد من النهي عن الشرب قائما إمنا هو لغايات حتفظ الصحة 
وقيل أن النهي « : قالتطرق اإلمام الشوكاين إىل هذا الرأي يف معرض حتليله هلذه األحاديث ف

عن ذلك إمنا هو من جهة الطب خمافة وقوع ضرر به ، فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من 
�»الشرق وحصول الوجع يف الكبد أو احللق ، وكل ذلك قد ال يأمن منه من شرب قائما .  

  
 ومن اآلفات الصحية ملن يشرب قائما أنه ال حيصل له الري التام ، وال يستقر شرابه يف
. معدته بشكل صحي ، فينقسم على األعضاء بالطريق املعهود وأنه يرتل دفعة واحدة إىل املعدة

وكل هذا يضر . فقد يرد حرارا وخيل بوظيفتها ، ويسرع النفوذ إىل أسافل البدن بغري تدرج 

                                     
   .180 الطب النبوي ، ص - �
   . 2/208 أخرجه مسلم في األشربة ، باب كراهية الشرب قائما ، - �
 ؛ مسلم في األشربة ، باب الشرب 3/325 أخرجه البخاري في األشربة ، باب الشرب قائما ، - �

   . 2/208من زمزم قائما ، 
    . 8/194 نيل األوطار ، - �
�   . 8/196 المرجع السابق ، - 
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وى أما من فعله نادرا وحلاجة فقد ال يق. بالشارب القائم وخاصة إذا اعتاد على فعله واستمرأه 
   .�ألن يصل إىل مرحلة اإلضرار

  
ومن آداب الشرب اليت مغزاها صحي بالدرجة  : جتنب استعمال األواين املكلومة ■

األوىل االهتمام بأواين الشراب والطعام ، واالستغناء عن املكلومة منها ، ألا تصبح بسبب ما 
والشرب أو األكل فيها ا من كسور مرتعا للجراثيم ، حيث تترىب فيها األوساخ وجتتمع ، 

ولذلك ورد النهي الشرعي عن . يكون وسيلة من وسائل نقل تلك اجلراثيم إىل جسم اإلنسان 
:  قال فعن أيب سعيد . الشرب يف األقداح املكسورة ، ال سيما يف جهة الكسر 

     � . ألن فاملنع إذا صحي ، 
الشراب من اإلناء املكسور قد يؤذي فمه وهو ال يشعر ، خصوصا عندما يكون ظمئا فيتمادى 
يف اإلذاية دون شعور ، ويكثر انتقال اجلراثيم وتستمر ، وأن ال جيد الراحة املطلوبة لالرتواء ، 

  .كما هو الشأن بالنسبة لإلناء األملس السهل االستعمال 
  

فعن . صحية ، ورد النهي عن الشرب مباشرة من فم السقاء وحتقيقا لنفس األغراض ال
   .� :  قالأيب هريرة 
  

ولعل هذا النهي له دالالته الصحية ، ذلك أن الشارب من فم السقاء قد يباشر بفمه 
كثر من حاجته فال يأمن باطن السقاء ، وقد يتنفس داخل السقاء ، وقد يغلبه املاء فيخرج منه أ

فهذه العلل كلها إمنا جاءت من أجل حتقيق . منه الشرق ، وقد يعلق بالفم من اهلوام ماال يراه 
  .مقصد صحي الغرض منه رعاية نفس اإلنسان الشارب وغريه على حد سواء 

  

                                     
   . 178 الطب النبوي ، ص - �
 ؛ ابن أبي شيبة في 2/330 أخرجه أبو داود في األشربة ، باب في الشرب من ثلمة القدح ، - �

 ؛ واحتج به الصنعاني ، سبل السالم ، 5/32األشربة ، باب في الشرب من الثلمة تكون في القدح ، 
2/338.   
   . 3/327ي في األشربة ، باب الشرب من فم السقاء ،  أخرجه البخار- �
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ومن اآلداب اليت ختص شرب اللنب وما شاكله من  : املضمضة بعد شرب اللنب■ 
  . أن يتمضمض اإلنسان بعد تناوله ذلك ، وسواء كان شرابا أو طعاما ذوات الدسوم 

  
وعلة املضمضة صحية ألا شرعت إلزالة الدسومة املتولدة عن اللنب وما شاه ، ألن 
بقاءها يف الفم من شأنه أن يفسد بياض األسنان ، ويننت رائحة الفم فيتأذى الشارب ويتأذى 

:  فعن ابن عباس .  التمضمض بعد شرب اللنب ول ولذلك كانت سنة الرس. منه غريه 
 �  .  

  
  بعض األحكام الفقهية املتعلقة بضمان األكل والشرب: رابعا

  
   : النفقة-أ

  
ذين حيفظ ما لتعترب النفقة على الشخص الوسيلة اليت تضمن له األكل والشرب ، ال

 ولذلك أوجبها الشارع احلكيم على أشخاص معينني ، حلق أشخاص معينني قد ال .حياته 
  .تسعفهم ظروفهم على التكسب والعمل 

  
واحتراما ملبدأ التكافل االجتماعي الذي من أهدافه احملافظة على النفس احملتاجة ، جعل 

الفقهاء النفقة واجبة لإلنسان أوال على نفسه لقوله        � . 
  . الزوجية والقرابة وامللك : وثانيا نفقة جتب عليه لغريه ، وأسباا ثالثة 

  
ومل خيتلف الفقهاء يف وجوا على اإلنسان حلق الزوجة وما ملكت اليمني ، فهي واجبة 

ولكنهم اختلفوا يف النفقة الواجبة بسبب القرابة ، فبعضهم ضيق . مقابل االحتباس الشرعي 
  . را ، وبعضهم توسع فيها دائ

                  
                                     

 ؛ مسلم في الحيض ، باب نسخ 3/324 أخرجه البخاري في األشربة ، باب شرب اللبن ، - �
   . 1/155الوضوء مما مست النار ، 

   . 1/400 أخرجه مسلم في الزكاة ، باب االبتداء في النفقة بالنفس ، - �
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. �فاملالكية جعلوها واجبة يف حق األبناء واآلباء املباشرين فقط ، ويف غريهم إحسانا
وأما احلنفية .  �والشافعية جعلوها واجبة يف حق األصول والفروع املباشرين وغري املباشرين

 . � ، فأدخلوا فيها ذوي األرحامفهي واجبة عندهم يف حق القرابة ، ولكنهم قيدوها باحملرمية
وتوسع احلنابلة فجعلوا النفقة واجبة لكل قريب ، وارث بالفرض أو التعصيب من األصول 

   .�والفروع واحلواشي وذوي األرحام
  

ويظهر أن تباين الفقهاء يف حتديد املستفيدين من النفقة الواجبة هي نظرم إىل احلاجة 
رة املالية للمنفق ، ودرجة القرابة والتكافل االجتماعي الصحية للمعين ، مع مراعاة القد

  . املطلوب 
  

  : واألصل يف وجوب النفقة نصوص كثرية وردت يف الكتاب والسنة منها 
  

 : قوله تعاىل        

  �ه تعاىل ، وقول :        � ، 

 : وقوله تعاىل        � وقوله تعاىل ،  :    

   � وقوله تعاىل ،  :        �.   
  

                                     
   . 524 ، 2/523 حاشية الدسوقي ، - �
   . 2/165 المهذب ، - �
   . 4/32 بدائع الصنائع ، - �
  .  وما بعدها 9/256 المغني ، - �
�   . 07/ الطالق- 
   .233/ البقرة- �
   . 83/ البقرة- �
   . 15/ لقمان- �
   . 26/ اإلسراء- �
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:  ملن جاء يشكو أباه ومن السنة قوله 
 �.   

  
: وقوله يف حجة الوداع .   �وقوله 

 � .  
  

وفرض نفقة األقربني واجبة من أجل سد اخللة للمحافظة على األنفس ، لذلك مل جيبها 
ت ـها أصبحـذ ألنـب حينئـالفقهاء مبضي الزمن إال أن يكون القاضي قد فرضها ، فتج

   .�قـدينا على املنف
  

وحيكم على املمـتنع عن اإلنفاق باحلبس ويلزم به إذا كان قادرا على اإلنفاق مع 
فيحمل وجوبا على احملافظة على حياة الغري ، وهذا .  ، ألن بامتناعه إهالكا للمستحق اليسار

ونفقة  . �وإذا تعلق األمر باحليوانات والرقيق فإا تباع عنه عنوة وحترر. أمر واجب شرعي  
األقارب والوالدين تكون واجبة إذا مل يقدر أحدهم على الكسب ، لصغر أو كرب ، أو جنون 

وهذا خبالف الزوجة .  مرضية ، أو مصاب بآفة حتول دون العمل ، كالعمى والشلل أو زمانة
اليت جتب نفقتها على زوجها حىت ولو كانت موسورة ، ألن علتها ليست صحية فقط إمنا هي 

   .�من أجل االحتباس كذلك
  

                                     
  ؛ ابن ماجه في2/283 أخرجه أبو داود في البيوع ، باب في الرجل يأكل من مال ولده ، - �

 ؛ وقال األلباني هذا حديث حسن ، 340، ص ) 2292(التجارات ، باب ما للرجل من مال ولده ، رقم 
  ) .838(وصحح حديث أنت ومالك ألبيك في اإلرواء ، رقم 

 ؛ 3/289 أخرجه البخاري في النفقات ، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ، - �
   . 2/60هند ، مسلم في األقضية ، باب قضية 

   .186، ص ) 707( ، مختصر صحيح مسلم ، رقم  أخرجه مسلم في الحج ، باب حجة النبي - �
   .2/167 ؛ المهذب ، 9/240 ؛ المغني ، 2/524 حاشية الدسوقي ، - �
�   .9/316 ؛ المغني ، 2/522 ؛ حاشية الدسوقي ، 2/169 المهذب ، - 
   . 91 ابن حزم ، مراتب اإلجماع ، ص - �



 
  

276

وإذا مل يكن للقريب املعسر أحد من األقارب املوسرين ، كانت نفقته واجبة يف بيت 
فالدولة هي اليت تتكفل باإلنفاق عليه ، وال يطالب بتكفف الناس ، ألن من وظائف . ال امل

   .�الدولة أن تتحمل حاجة احملتاجني ، وتنفق عليهم بقدر حاجتهم إىل الغذاء
  

فاحمللل ملعاين هذه األحكام ، جيدها دف إىل حتقيق الرعاية الصحية لألفراد املعنيني من 
  .ملطلوبة حيث توفري النفقة ا

  
   : احتكار الطعام-ب
  

يكاد الفقهاء يتفقون على أن احتكار الطعام الذي يقوم به بدن اإلنسان ال جيوز ، ويف 
ألن االحتكار يدفع جبميع الناس فقراء وأغنياء إىل . مجيع األوقات ملا فيه من ضرر بصحتهم 

:  احملتكرين فقال ولذلك توعد الرسول . احتياج الطعام    
� .  وكأن يف احلديث إشارة إىل صحة احملتكر فتوعده

باجلذام الذي يهلكه كما أهلك هو غريه مبنعهم من الطعام ، وتوعده باإلفالس معاملة له 
  . بنقيض قصده ، ألنه أراد االغتناء على حساب حاجة الناس 

  
   : بيـع املاء-ج
  
  : ملاء ضروري للحياة ، يقول احلق ا     � . 

ولذلك فمنعه عليهم فيه إضرار خطري . والناس يف حاجة إليه باستمرار ويف مجيع األوقات 
ومن مثة يرى الفقهاء إىل أنه يستحب بذل املاء بغري مثن ، حىت ولو كان مملوكا ألن . بالصحة 

ولكن ويف حالة الضرورة كاشتداد العطش . املالك ال جيرب على بذل مائه يف األحوال العادية 
  .بقوم حىت خيافوا اهلالك ، فإنه حيب على مالك املاء سقيهم ، فإن منعهم جاز هلم قتاهلم 

                                     
   .1/119 عبد اهللا علوان ، تربية األوالد في اإلسالم ، - �
 ، وفي إسناده 320، ص ) 2155( أخرجه ابن ماجه في التجارات ، باب الحكرة والجلب ، رقم - �

الهيثم بن رافع وقال أبو داود بأنه أخرج حديثا منكرا ، وأبو يحيى المكي وهو مجهول ، نيل األوطار ، 
   .4/348ر إسناده حسن ، فتح الباري ،  ؛ وقال ابن حج5/221
   . 30/ األنبياء- �
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ويـرى الفقهاء كذلك جواز بيع املاء غري املباح للناس مجيعا ، كماء بئر أو عني واملاء 
أما املاء املباح للجميـع فال جيوز بيعه كماء البحار واألار واألودية . ز يف األواين احملر

ومرجع هذه التفصيالت الفقهية أساسه االهتمام بصحة اإلنسان ، حيث جوزوا له  . �الكبرية
  .يف الضرورة تناول ما ال جيوز له يف األحوال العادية 

  
   : أخذ الطعام قهرا-د
  

خذ الطعام قهرا عندما يكون ظلما وعدوانا ، وإمنا الغرض من هذا ليس الكالم عن أ
ولقد فصل الفقهاء احلكم يف هذا األمر ، . العنوان هو أخذ الطعام قهرا حلاجة ملجئة إليه 

فقالوا األصل أنه جيب على مالك الطعام إذا مل يكن مضطرا إليه يف احلال أن يعطيه إىل احملتاج 
فإن . فبقيمته لدفع عنه أذى اجلوع أو العطش أو الضرر احملدق به إليه ، فإن مل يكن عطية 

ألن . امتنع أو طلب مثنا فاحشا يتجاوز مثن املثل جيوز يف هذه احلالة قتاله وأخذه عنه عنوة 
األصل يف مثل هذه األمور اليت حتافظ على الصحة أن يتعاون املسلمون ويتكافلون ، فال جيوز 

 : غريه فيمنعه منه بأي سبب لقوله تعاىل ملن عنده ما يسد به رمق     

        � .  ومن الرب إحياء النفس اآليلة للهالك
  .ومن العدوان قتلها 

  
ولقد ورد . ة على قتله وألن امتناع مالك الطعام أو الشراب من بذله للمضطر إليه إعان

 :  النهي عن ذلك يف قوله          
  � .  

  

                                     
   .6/188 ؛ بدائع الصنائع ، 347 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/427 ؛ المهذب ، 4/309 المغني ، - �
   .02/ المائدة- �
 ، 393، ص ) 2620( أخرجه ابن ماجه في الديات ، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما ، رقم - �

  ) . 503( السلسلة الضعيفة برقم في ؛ واأللباني 6/318ي ، نصب الراية ، وضعفه الزيلع
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وعليه فإن أخذ الطعام قهرا يف مثل هذه احلالة مقدم على أكل امليتة عند كثري من 
   . �العلماء 

  
   : ساتني للحاجةاألكل من مثار الب-هـ

    
ورغم أن مثار البساتني هي ملك للغري وليست مشاعة ، وأكلها يعد اعتداء على الغري ، 
ولكن بعض الفقهاء ورعاية منهم على صحة احملتاج ذهبوا إىل جواز األكل من مثار البساتني 

احلالة  ، ألن اإلنسان يف مثل هذه �وخاصة إذا كانت غري حماطة بسياج مانع. حلاجة اجلوع 
 رفع عن اآلكل حكم يدفعه اجلوع إىل الضرورة احلالة ، وعمدم يف ذلك أن الرسول 

: السرقة فقال  
 �.   

  
بدليل أنه . ارع احلكيم لصحته فإباحة األكل مع منع العقوبة عن احملتاج رعاية من الش

فإن أراد أكثر مما يباح له فإن عقوبته حتكمها . منعه من أن يتزود بغري ما يزيد عن سد حاجته 
  .الظروف املشددة 

  
ويقاس على أكل الثمار حلب الشاة ، حيث اختلف العلماء يف جواز حلب املاشية 

للماشية إمنا كان لغرض سد فذهب بعضهم إىل جواز ذلك اعتمادا على حلبه . للحاجة 
واستدل ايزون . حاجته وهو مضطـر إىل ذلك ، فجاز له هذا التصرف ليحيي به نفسه 

بقوله               

                                     
   . 1/250 ؛ المهذب ، 11/78 ؛ المغني ، 1/211 ؛ الفروق ، 180 القوانين الفقهية ، ص - �
   .1/251 ؛ المهذب ، 11/75 المغني ، - �
اء في الرخصة في أكل  ؛ الترمذي في البيوع ، باب ما ج1/433 أخرجه أبو داود في اللقطة ، - �

 وقال حسن ؛ النسائي في قطع السارق ، باب الثمر يسرق 2/378، ) 1306(الثمرة للمار بها ، رقم 
   . 460-8/459، ) 4973(ببعد أن يؤويه الجرين ، رقم 
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 �.  

  
 : ومنع بعضهم ذلك مستدلني بقوله        


�.   

  
من احلديث املانع هو حرمة االعتداء على مال الغري وجبمع احلديثني تدي إىل أن القصد 

بدون حاجة ماسة ، أما عندما تصبح الضرورة ملحة فإن احلالب أو الشارب ال يكون خمالفا 
ألمر الشارع مبقتضى مضمون وإذن احلديث األول ، وألن الضرورة عندما حتل تبيح ما كان 

  . حمظورا 
  
   : إعداد الوالئم-و
  

 رعاية صحية بارزة ، – السيما املشروعة منها –د الوالئم للناس ال شك أن يف إعدا
 يكن يتناول باستمرار يف بيته ، كاللحم الئـم ما ملذلك أن الفقري قد يتناول يف هذه الو

والفواكه بسبب إمكانياته احملدودة ، فتكون هذه الوالئم وسيلة لتقوية الروابط االجتماعية من 
لذلك جعل الشارع إجابة . من جهة أخرى ني وتنويعا ألكلهم جهة ، وتقوية لصحة احملتاج

   .�الدعوة للوليمة واجبة إذا كانت مشروعة ، كوليمة النكاح إذا مل تكن مقرونة مبنكر
  

                                     
 أخرجه أبو داود في الجهاد ، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به ، - �
، ) 1314(لترمذي في  البيوع ، باب ما جاء في احتالب المواشي بغير إذن األرباب ، رقم  ؛ وا2/40
  .  وقال حديث حسن غريب صحيح 2/380
 ؛ مسلم في اللقطة ، 2/64 أخرجه البخاري في اللقطة ، باب ال تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ، - �

   . 2/67بباب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ، 
   .74 ؛ مراتب اإلجماع ، ص 2/363 ؛ حاشية الدسوقي ، 8/106 ؛ المغني ، 2/64المهذب ،  - �
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 إىل أن أحسن الوالئم ما يدعى هلا كافة ويف إطار تعميم فائدة الوالئم نبه الرسول 
: الناس ، فقراء وأغنياء دون متييز ، فقال 

 �.   
  

ومبفهوم املخالفة يتبني أن الوليمة إذا مل ختصص لطائفة معينة وحترم منها طائفة أخرى 
دة على ما حتقق من زيا. فإا حممودة ، نظرا ملا تدخل من سرور على من هو يف حاجة إليها 

  .ترابط بني الناس باشتراكهم يف األتراح واألفراح 
  
   : حكم الضيافة-ز
  

 بني ذلك ذهب مجهور العلماء إىل أن الضيافة حكمها الوجوب ، ألن الرسول 
: بالتفصيل يف قوله            


  �.   

  
األول إباحة العقوبة بأخذ :  واحلق وجوب الضيافة ألمور «: يقول اإلمام الشوكاين 

ذلك فرع والثاين التأكيد البالغ جيعل . املال ملن ترك ذلك ، وهذا ال يكون يف غري واجب 
ومعلوم أن . اإلميان باهللا واليوم اآلخر ويفيد أن فعل خالفه فعل من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

فروع اإلميان مأمور ا مث تعلق ذلك باإلكرام وهو أخص من الضيافة فهو دال على لزومها 
 غري صدقة والثالث قوله فما كان وراء ذلك فهو صدقة ، فإنه صريح أن ما قبل ذلك. باألوىل 

   .� »بل واجب شرعا 
  

                                     
 ؛ مسلم 3/255 أخرجه البخاري في النكاح ، باب من ترك   الدعوة فقد عصي  اهللا ورسوله ، - �

   . 1/604في النكاح ، بباب األمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، 
 ؛ مسلم في اللقطة ، باب الضيافة 4/70إكرام الضيف ،  أخرجه البخاري في األدب ، باب - �

   .2/67ونحوها ، 
   . 8/157 نيل األوطار ، - �
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وال شك أن هذا احلكم الذي أخذه إكرام الضيف ما جاء إال حفاظا عليه وتأكيدا 
ملصلحته ، ألن قراه يعود عليه بالفائدة فال يترك وهو غريب يتأذى باجلوع الذي يلم به وهو 

تاج إىل وحكم الضيف ينطبق بتمامه على ابن السبيل ، فهو ضيف حي. يف أرض غري أرضه 
  . الرعاية الصحية وهو غريب 

  
   الرعاية الصحية من خالل االعتناء براحة اجلسم : املطلب الرابع

  
إن من شأن اإلنسان يف هذه احلياة أن ال يرى إال ساعيا ، ألن عمره حمدد بزمان معني 

دنياه وألن عمله ال يقتصر على ما يف هذه احلياة الدنيا ، فهو مطالب بسعيه أن حيقق غايات 
  .ليتزود منها ألخراه 

  
والشارع احلكيم أمره يف سعيه أن يسدد ويراقب ، وال يتهور يف استنفاذ طاقة جسمه 

خصوصا وأن . دفعة واحدة ، دون أن يعطيها فرصة التجديد اليت تتم بواسطة الراحة املنتظمة 
  . � يقول الرسول . حق اجلسد على اإلنسان ثابت بالنص 

  
وعادة اإلنسان أن يكد يومه من أجل ضمان معيشته وسد حاجته ، وطاعة ربه ويتوج 

. ذلك العمل املضين بالتعب الذي حيتاج إىل راحة تعوض له ما استهلكه من جهد وطاقة 
ولذلك شرع له الذي يعلم خبايا النفس البشرية قسطا من النوم جيدد من خالله الطاقة 

  .املستنفذة 
  

م يف حقيقته هو فتور طبيعي يعتري اإلنسان يف فترات منتظمة أو غري منتظمة ، ال والنو
  .يزيل العقل بل مينعه من العمل ، وال يزيل احلواس الظاهرة ولكن مينعها من العمل أيضا 

  
ولذلك يقول العلماء أن النوم اهلادئ الذي مت بانتظام وبدون أحالم مزعجة وبقدر 

ألنه يوفر للجهاز . ت يف اليوم والليلة ضرورة من متطلبات اجلسم كاف ال يقل عن سبع ساعا

                                     
   .126 سبق تخريجه في الصفحة - �
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فالنوم الطبيعي . العصيب الذي يتعب ساعات اليقظة الفرصة الستعادة الطاقة احليوية املنهوكة 
   .�بدون قلق شفاء ألي ايار عصيب

  
واملتعمق يف النصوص الشرعية املختلفة ، يدرك أن الشارع احلكيم مل يهمل هذه 

ضرورة اليت حيتاجها اإلنسان ، حبيث تركها ملزاجه ميارسها كيف شاء ، وإمنا نبه وبطرق ال
وبالتايل أهلم اإلنسان إىل وجوب استغالل كل . خمتلفة إىل أن هلا وقتا معينا جيب أن متارس فيه 

يقول . ساعة من عمره يف العمل ، مث االستجمام من جهد ليستأنف جهدا آخر يف اليوم املوايل 
  : احلق         

     � .   
  

 حثه على «: ومن استغالل اإلسالم للوقت بأفضل الوسائل كما يقول الشيخ الغزايل 
وذلك أن استدامة العمل القليل مع . هيته للكثري املنقطع مداومة العمل وإن كان قليال ، وكرا

    .اطراد الزمن وسريه املوصول جيعل من التافه الضئيل زنة اجلبال من حيث ال يشعر املرء 
وأما أن يج باإلنسان رغبة سريعة فتدفعه إىل اإلكثار واإلسراف ، مث تغلب عليه 

   .� »السآمة فينقطع ، فهذا ما يكرهه اإلسالم 
  

فاجلسم يتحمل طاقة معينة فال جيب تكليفه بأكثر من ذلك ، ألن القبول ليس مرتبطا 
 : يقول الرسول . بالكثرة 

 �.   
  

                                     
   . 114 حق البدن ، ص - �
   . 73/ القصص- �
   . 227 محمد الغزالي ، خلق المسلم ، ص - �
؛ مسلم في الصيام ، باب  4/35  ونحوه ، أخرجه البخاري في اللباس ، باب الجلوس على الحصير- �

   .  ،1/468صيام النبي 
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ظاهره إىل أمهية العمل الدائم وإن قل ، فإنه يلفت وهذا احلديث وإن كان يرشد يف 
االنتباه إىل ضرورة إعطاء الراحة الكافية للجسم ليقبل يف الوقت املناسب على إجناز عمله دون 

يف حديث ويؤكد ذلك قوله . وهي دعوة صرحية إىل أخذ قسط من الراحة . كل وال ملل 
   . � آخر 

  
وإذا علمنا من خالل هذا التوجيه الشرعي أن اإلنسان مطالب بل ملزم بأن يأخذ يف 
يومه قسطا من الراحة لتجديد طاقة جسمه ، فإن ذلك ال يتم له إال إذا مكن جسمه من 

ولذلك جلأ . لنوم وهذا ال يتحقق له فعال إال با. االسترخاء الكلي الذي يشمل كل خالياه 
الشارع إىل تقييد الراحة املطلوبة بآداب يلزم ا املؤمن وخترجه من دائرة املتكاسل الذي ال 

وحيث أن هذه اآلداب متعددة  ، . يعرف قيمة للوقت ، الذي هو كالسيف إن مل يقطعه قطعه 
وأسردها تشمل جوانب كثرية من حياة املرء وحميطه ، رأيت أن أقتصر على ذكر بعضها ، 

  : على الشكل التايل 
  
إن املؤمن مطالب بتقدير وقته واستغالله يف ما يعود عليه بالفائدة ، :  تقدير الوقت ■

ألنه يعلم أن كل مفقود حيتمل استرجاعه إال الوقت ، وحىت وإن استعمله يف الراحة فعليه أن 
فإذا مل يقم بذلك فإنه ال . ينوي أنه يتقوى ا من أجل استرجاع ما استهلكه يف نشاطه اليومي 

يتحمل مواصلة حياته على وتريا املعتادة ، ألن اإلنسان ومهما كانت قدرته فإن بقي أياما 
متتالية بدون أكل وأقل منها بدون شرب ، فإنه ال يستطيع أن يعيش تلك املدة كلها بدون 

 الوقت يعد من أنفس ما ولذلك فإن.  ، ألنه نعمة من اهللا تتجدد فيه اخلاليا باستمرار �نوم
  .ميلك اإلنسان ، فعليه أن يقدره ويستعمل منه ما يفي حاجته يف الراحة ويف العمل 

  
 ما من يوم ينشق فجره إال نادى مناد من قبل احلق يا بين آدم «: البصري يقول احلسن 

  .�»ة أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد ، فتزود مين بعمل صاحل فإين ال أعود إىل يوم القيام
                                     

 ؛ مسلم في 124-4/123 أخرجه البخاري في الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل ، - �
   . 2/527صفة الجنة والقيامة ، باب لن يدخل الجنة بعمله ، 

   .179 إعداد الطبيب للرعاية الصحية الشاملة ، ص - �
   .227المسلم ، ص  خلق - �
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ومن اآلداب اليت جيب على املؤمن أن يلتزم ا أثناء الراحة هي : إخالص النية  ■

ألن . إخالص نيته هللا ، بأن ينوي من نومه حتقيق الطاعة واالمتثال ألمر اهللا حىت يف الراحة 
الراحة اليت جيسدها النوم عندما ال خترج عن إطارها الشرعي تعدل غريها من األعمال ، 

والعربة ليست بكثرة األعمال إمنا هي مبا قل . رها الوسيلة اليت يئ اإلنسان لكي يعمل باعتبا
 :  أا قالت وقد روي عن عائشة . ودام 

                   
�.   

  
فالتوجيه الذي يرشد إليه احلديث هو االهتمام بصحة اإلنسان ، وإعطاء اجلسد قسطه 

ألن االنقطاع حىت للعبادة خيرج . من النوم ، ليتمكن من املداومة على ممارسة نشاطه العادي 
 ، وكان من سنته قيام � لقولهالفاعل من سنة الرسول 

  .الليل والنوم فيه ، والصوم واإلفطار 
  
من آداب النوم أن يتوجه النائم إىل القبلة وأن يتيمن ، ألن بتيمنه  : اهليئة املطلوبة ■

وأن  . �يسهل عمل القلب ، ومينع ضغط الكبد على املعدة ، ويساعدها على تفريغ حمتوياا
عاء ، ألن يف هذه األعمال وقاية صحية ونفسية ، تروح بال يقرأ القرآن ويلتزم مبأثور الد

النائم وجتعله يطمئن يف نومه ، فال يرتعج باألحالم املرعبة ، فيقوم من نومه وهو مقبل على 
:  قال فعن أيب سعيد اخلذري . احلياة بدون هم يقلقه 


               

                                     
   . 1/315 أخرجه مسلم في صالة المسافرين ، باب أمر من نعس في صالته بأن يرقد ، - �
   . 1/584 ؛ مسلم في النكاح ، 3/237 أخرجه البخاري في النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، - �
   .118 حق البدن ، ص - �
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�.  
  

وال شك أن حتصن اإلنسان بالقرآن ومبثل هذه األدعية ، وإطالق نفسه للنوم على اهليئة 
شفى من مجيع األمراض اليت تتسبب فيها املرحية ، جيعل نفسه تطيب ، وجسده يصح وي

   .�املضايقات النفسية
  
ومن آداب النوم أنه يسن لإلنسان أن يغلق أبواب مرتله قبل  : غلق أبواب البيت ■

وهلذا األدب عالقة بالرعاية الصحية لإلنسان ، ألن بغلق األبواب يطمئن النائم فال . نومه 
يف إذايته حسا أو معىن وهو منغرق يف نومه يزعجه أحد بالدخول عليـه فجأة ، فيتسبب 

وما قيل عن أضرار اإلنسان يقال عن احليوانات إذا وجدت األبواب مفتوحة ، فقد . العميق 
ويف مجيع احلاالت يقوم مفزعا ، فال حيقق له نومه الراحة . توقـظ النائم بصوا أو عضها 

   .� القيام ذه اآلدابلذلك تضمن هديه . املبتغاة 
  
ويف ذلك غاية  . 4 ومن آداب النوم إطفاء املصابيح عند النوم:إطفاء املصابيح  ■

صحية مفيدة ، ألن املصابيح ومثلها اجلمر والنار املتبقية يف الرماد أو أجهزة التدفئة املستعملة ، 
كلها قد تسبب يف إطالق شرارات نارية أو كهربائية قد حتدث حريقا ال إرادي ، وإن جنا 

فقد يضر بصره فال يتذوق .  من ذلك فإنه ال ينجو من االنزعاج الذي حيدثه ضوؤها النائم
  .الراحة وهو نائم ، كما هو الشأن بالنسبة ملن ينام يف الظلمة 

  

                                     
وأورده األلباني في صحيح سنن  . 1/388  أخرجه أبو داود في الصالة ، باب في االستعاذة ،- �

  ) .1555(أبي داود وقال ضعيف برقم 
   .93 ؛ الصحة والسالمة العامة ، ص 178 إعداد الطبيب للرعاية الصحية الشاملة ، ص - �
   .1/70 نيل األوطار ، - �
  .288 يراجع الدليل في الصفحة - 4
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من آداب النوم أن ال يسارع املرء إىل إلقاء نفسه : تعهد الفراش بالترتيب والتنظيم  ■
تنظيم ، ألن من ال يراقب فراشه قد يعرض نفسه  تعهده بالنفض والترتيب والعلى فراشه دون

إىل لدغات احلشرات على خمتلف أنواعها ، واليت قد تندس فيه ، وقد يرتعج مبجرد شعوره 
   . �وهذا خالفا ملن دأبه مراقبة فراشه. بلمس شيء داخل الفراش 

  
كان املناسب ومن اآلداب املطلوبة أن يتخري اإلنسان امل:  اختيار املكان املناسب للنوم ■

سبب من األسباب ، كضيق بفال ينام يف األماكن اخلطرة ، اليت قد يصيبه منها ضرر . لنومه 
التنفس وتلوث اهلواء ، أو النوم يف مكان عال دون سياج كالسطح ، إذ مبجرد انقالبه يسقط 

 يف  عن النومولقد ى النيب  . �على األرض ، وكثري من الناس يتدحرجون يف حالة نومهم
   .�مثل هذه األماكن

  
ومن ذلك أن ال ينام وجسده مقسوم بني مكانني خمتلفني يف درجة احلرارة ، كالنوم بني 

ألن اختالف املكانني يف درجة احلرارة يؤثر على النائم ، فيجعله يتعرض . الظل والشمس 
رد النهي ولذلك و. لصدمات صحية نتيجة عدم االنسجام بني املناخني املوجود فيهما جسمه 

  . ، وهي إشارة إىل الضرر احملدق بالنائم �عن ذلك وقيل يف اخلرب أنه جملس الشيطان
  
فال ينام اإلنسان يف الليل إال بعد أداء واجباته الدينية  : اختيار الوقت املناسب للنوم ■

.  النوم والدنيوية ، حىت ال تبقى نفسه متعلقة ا ، فال تتأتى له الراحة النفسية املطلوبة عند
  .وعدم توفرها يقلقه وجيعل من نومه تعبا لنفسه ال راحة يستفيد منها 

  

                                     
   .118ص  ؛ حق البدن ، 1/315 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
   .118 حق البدن ، ص - �
 وقال حديث غريب ؛ أبو داود في األدب ، 4/220، ) 3014( أخرجه الترمذي في األدب ، رقم - �

 ؛ ابن أبي شيبة في األدب ، باب المبيت على السطح ، 2/658باب النوم على سطح غير محجر ، 
  ) . 828(قم  ؛ صححه األلباني بمجموع طريقه ، السلسلة الصحيحة ، ر6/161
البيهقي في الجمعة ، باب ما جاء في الجلوس بين الشمس  ؛ 3/314أحمد في مسنده ،  أخرجه - �

  ) .6823( ؛ واأللباني في صحيح الجامع برقم 3/237، ) 5717(والظل ، رقم 
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وهي االستراحة وسط النهار بعد . ويستحب أيضا زيادة على نوم الليل فعل القيلولة 
الشغل املضين حىت ولو مل حيصل فيها نوم ، ألن اجلسم حيتاج إىل هذه الراحة اليت تؤهله 

  .ف يف ذلك بني فصول السنة ، فتطلب هذه الراحة صيفا أو شتاء وال خال. لتجديد النشاط 
  

سواء أكان ذهنيا أو .  والنوم ساعة الظهر يزيد كفاءة املرء وإنتاجه «: عويضة /يقول د
فقد دلت . والنوم ظهرا ميهد السبيل لنوم عميق أثناء الليل ، بعكس ما يظن الكثريون . بدنيا 

د على أن النوم يف الظهر ال حيول دون النوم اهلادئ ليال ،  البحوث اليت أجريت يف هذا الصد
إذا كانـت مدته ال تزيد عن الساعة ، بل إن األخصائيني اآلن يعدون النوم عالجا مفيدا 
لألرق ، ألن املرء حني يسترخي مرة أثناء النهار يصبح من السهل عليه أن يسترخي بسرعة 

  . � »ساعة النوم ليال 
  
 ومن آداب النوم الصحية أن يتجنب النائم قبل نومه اهليئات :ت الرديئة جتنب اهليئا ■

الرديئـة ، اليت تضر جبسمه نتيجة عدم توازن األعضاء يف حالة النوم ، كاالضطجاع على 
 على أعضاء خمتلفة من اجلسم ، صحيافمثل هذه األوضاع تؤثر  . البطنالقفا ، أو النوم على 

وقد ينام .  غري سوي يف حالة االحتالم بطريق يف إخراج املين ببوتتسفيلحق ضررها بالبصر 
فال يستطيع احلركة عند االستيقاظ ، ومن مثة كان لزاما .  واحدة فيحملها ثقله كله جهةعلى 

   .�عليه أن ينام على كيفية يتوزع فيها ثقله ، فال يتضرر جنب منه على حساب جنب آخر
  

ت الرديئة جتنب النوم بعد األكل مباشرة ، ألن املعدة ومما يساعد على االبتعاد عن اهليئا
. فإذا نام وهي مألى فإن نومه ذلك ال خيلو من االنزعاج باألحالم . حتتاج إىل وقت لرحيه 

والنوم على وسادة رقيقة أو . كما أن ضرره الصحي جلي ، ألن الراحة املطلوبة ال تتحقق 
والنوم على . ملطلوبة للرأس لتغذية خاليا املخ بدوا أصال ، يساعد على وصول كمية الدم ا

الظهر خصوصا بعد األكل يعرقل ذلك ، وجيعل األمعاء املمتلئة تضغط على الشرايني الكبرية ، 
   .�فينتج عن ذلك أن يشرع النائم يف األحالم املزعجة مباشرة بعد أن يغمض عينيه 

                                     
   . 115 حق البدن ، ص - �
   .179 إعداد الطبيب للرعاية الصحية الشاملة ، ص - �
   . 118 حق البدن ، ص - �
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آداب النوم املرتبطة برعاية صحة ومن  : تعهد األواين مبا حيفظها من التعرض للتلويث ■
اإلنسان ، اهتمامه وتعهده بأواين الطعام والشراب ، وحفظها قبل النوم من أن تتعرض 

. للحشـرات اليت تلوثها ، أو يصيبها النائم بدون شعور فيكفء ما ا من شراب وطعام 
 : يقول الرسول . فيسـن تغطيتها وغلـق فاهها  

               
              

  � ويقول ،  أيضا :  
 �  .  

  
د هذه النصوص إىل مجلة من اآلداب اليت يسن القيام ا قبل النوم ، ملا هلا من ـترش

فقد يكون العود مثال  . هة على اإلنسان من حيث صحته ، ومحايته مما حييطـفوائد يف احملافظ
لة يعتاد املرء فعلها لتذكره ون وسيـرية من أن تسقط يف اإلناء ، أو يكـمانعا للدواب الصغ

   .�بوجوب التغطية
  
ومن اآلداب الالحقة بالنوم ، أن يبادر اإلنسان حال  : غسل اليد بعد االستيقاظ ■

 : لقوله . االستيقاظ منه بغسل يده قبل استخدامها 
 �.   

  

                                     
مسلم في األشربة ، باب  ؛ و2/221 أخرجه البخاري في بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، - �

  . 2/204األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء ، 
مسلم في األشربة ، باب  ؛ و2/221 أخرجه البخاري في بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، - �

  . 2/204اء ، األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السق
   .4/233 ، المعاد زاد - �
 ؛ مسلم في الطهارة ، باب كراهية 1/42 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب االستجمار وترا ، - �

   . 1/137غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها ، 



 
  

289

واحلديث يرشد إىل أن هذا الغسل وزيادة على حكمه يف الوضوء ، فإن له غاية صحية 
وقد ، فقد يلمس ا عورته . تتمثل يف تطهري اليد مما قد تتلبس به وصاحبها منغمس يف نومه 

لت فلو غمست ابتداء يف اإلناء لنق. يضعها يف فيه ، وقد حتك أماكن أخرى من جسمه ورأسه 
إليه ما علق ا ، ولكانت سببا مباشـرا يف تلويث املاء ، وبالتايل يف إحلاق الضرر بصحة 

   .�اإلنسان
  

إن املتتبع للغايات الصحية اليت يتمتع ا البدن من خالل ممارسته النوم الذي فطر عليه ، 
 مطالب الروح يالحظ أن اإلسالم امتاز بفقهه وأدبه عن غريه من األديان بالعدل والتوسط بني

فهو وبقدر ما ينبذ الكسل وميدح العمل . من جهة ، ومطالب اجلسـد من جهة أخرى 
املتواصل ، فإنه وباملقابل يسـن أحكاما إلعطاء اجلسد حقه وعدم إجهاد وإتعاب النفس 
البشرية ، ألن خالقها يدرك قدرا واستطاعتها ، وألنه كلما زاد التعب عن حدوده انقلب 

لذلك أمر . صحة البدن ، فال يتمكن حينئذ من القيام حىت بأدىن ما يطلب منه أثره على 
الشارع بالتوسط يف األمور كلها ، ألن حرمان النفس مما أحله اهللا هلا يعترب خروجا عن طريق 

  : يقول احلق . العدل واعتداء عليها          

    � .  
                                                  

                                     
   .1/83 المغني ، - �
   . 87/ المائدة- �
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   الرعاية الصحية من خالل االهتمام باملنكح : املطلب اخلامس
  

لقد زود اهللا البشر بالغريزة اجلنسية كما زود ا احليوانات ، وفضل البشر عنهم بالعقل 
ولذلك . والغريزة اجلنسية تعترب من أعىت الغرائز اليت زود ا اإلنسان .  حيكم ممارستها الذي

فاعتىن ا ووقف منها موقف االعتدال والقصد ، ال . اهتم ا اإلسالم وأقام هلا وزنا كبريا 
وأحاطها بكثري من النصوص اليت تضمنت األحكام اآلمرة والناهية . موقف اإلفراط والتفريط 

  . جمال تنظيمها يف
  

وبالتايل فلـم يتـرك هذا اإلنسان الضعيـف وشأنه جتاه هذه الغريزة القوية اليت 
: فقال .  بأا أعظم فتنة وصفها الرسول    

 � . ألن عدم االلتزام بشرع اهللا يف ذلك جيعل اإلنسان حيوانا ينقاد وراء نزواته.  
  

وما يقال فيها عن الرجال يشمـل النساء ، ألن علة الفتنة واحدة ، وهي إشباع 
ومن جهة أخرى فإن الشارع احلكيم مل يفرض على هذه الغريزة طوق الكبت . الغريزة 

فحث على الزواج وفيه رعاية . واالمتناع ، وإمنا نظمها ورسم الطريق الصحي إلشباعها 
 يف كبحها إذا مل جيد اإلنسان الطول ا وبني أن للصوم أثر.لرغبات هذه العاطفة اجلياشة 

وسن احلدود والزواجر اليت تلحق مبن ال يلتزم بأوامر الشرع يف . والقدرة على الزواج 
ويف ذلك وقاية لصحة . فحرم الزنا وما ضارعها من أنواع االتصاالت غري الشرعية . إشباعها 

وموقف الشارع هذا يعد . ضرار حسية ومعنوية اإلنسان مما ينتج عن تلك االتصاالت من أ
فهو موقف منع من اإلفراط يف . املوقف املعتدل السليم الذي رعيت فيه صحة اإلنسان 

إشباعها بأي طريق ، ومنع من اإلفراط يف كبتها كلية ، ألن يف كال املوقفني ضرر يلحق 
   .�بالصحة

  

                                     
 ؛ مسلم في الرقاق ، باب 3/242م المرأة ،  أخرجه البخاري في النكاح ، باب ما يتقى من شؤ- �

   .2/487بيان الفتنة بالنساء ، 
   .75 الحالل والحرام في اإلسالم ، ص - �
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دها تتجلى يف صور متعددة يصعب واملتتبع للرعاية الصحية لإلنسان يف هذا اال جي
  : وعليه سأكتفي بذكر الصور واألحكام التالية . سردها 

  
ليس هناك نظام ميكنه أن حيقق متطلبات الفطرة يف اال اجلنسي ومينع  : الزواج◄

 : الفوضى فيها كالزواج ، الذي امتدحه احلق سبحانه واعتربه من آياته فقال    

            

        �.   
  

كما . والزواج جيسد هذه الرغبة الفطرية فتتلىب فيه حاجة اجلسم الصحية بطريق مأمون 
دائم املكون للرمحة والسكينة واملودة املتولدة عن الزواج ، جيسد السياج احلقيقي أن الترابط ال

الذي يزهد اإلنسان يف الشهوة الغريزية ، باعتبار أن الزوجني معا يشعران بأما متملكان فعال 
ملختلف الوسائل الشرعية ، اليت تبيح هلما إشباع هذه الغريزة مىت شاءا ، فال يتلهفان ذلك 

ف الذي يضر بصحتهما ، فريجئان أمر اإلرواء إىل الظروف الين يريان تناسبها مع ما التله
  .يبغيان 

  
فتتحقق . فيكون الزوجان ذا السلوك قد ساعدا على إطفاء هذه الغريزة ومل يكبتاها 

   .�الغايات الصحية اليت يهدف إليها الزواج
  

باره الوسيلة الشرعية لتكوين ومن مثة كانت دعوة اإلسالم صرحية إىل الزواج ، باعت
. فكانت النصوص احلاثة على ذلك واملرغبة فيه كثرية . األسرة ، واالستجابة لنداء الفطرة 

منها قوله              

                                     
   . 21/ الروم- �
   . 97 المسؤولية الجسدية في اإلسالم ، ص - �
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 � . ديـث ضمانات صحية ففي احل
  .حيققها الزواج ، وما يقوم مقامه من صيام يف حالة عدم القدرة عليه 

  
ويقول الرسول 

� .  ففي هذا النص إشارة إىل ما يلحق اإلنسان من أضرار
ويف إطار شرعية الزواج يف تنظيم .  ، عندما مينع من الزواج وهو أهل له دينية وصحية وغريها

فقد روي عن . عن التبتل ، والقصد منه االنقطاع عن النساء  هذه العالقة ى رسول اهللا 
   .� :  قوله سعد 

  
ضرار الصحية الناجتة عن االنقطاع عن النساء ، باعتبار ذلك وتستشف من احلديث األ

خيرجه عن الفطرة فيصبح إنسانا غري سوي ، قد يضطر إىل إشباع غريزته بطرق أخرى ال خيفى 
ضررها ، أو مييل إىل استئصال الغريزة بالكلية فيلحق جسده باألضرار الصحية ، وقد تتحول 

  .إىل أضرار نفسية كذلك 
  

لشارع بتنظيم كيفية إنشاء عقد الزواج الذي حيل للزوجني االستمتاع ومل يكتف ا
بل ذهب إىل أكثر من ذلك ، فنظم هذا . ببعضهما على الشكل والكيفية اليت يرغبان فيها 

ويظهر ذلك . االستمتاع وجعل له قيودا وضوابط تتجلى فيها الغايات الصحية بوضوح تام 
  : ية جبالء من خالل الصور واألحكام التال

  
إن الباحث يف علة حترميهن جيدها متعلقة جبسم اإلنسان الذي  : احملرمات بالرضاعة -1

تكون منه جسمه ، وينبت يفإرضاع املرأة لبنها لطفل يف سن يتغذى باللنب . نبحث عن صحته 

                                     
 ؛ مسلم في النكاح ، 3/238 أخرجه البخاري في النكاح ، باب من لم يستطع الباءة فليصـم ، - �
1/583 .   
 ، 2/274، )1091( أخرجه الترمذي في النكاح ، باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه، رقم - �

   . 291، ص ) 1967(وقال حسن غريب ؛ ابن ماجه في النكاح ، باب األكفاء ، رقم 
 ؛ مسلم في النكاح ، 3/239 أخرجه البخاري في النكاح ، باب ما يكره من التبتل والخصاء ، - �
1/584 .   
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فلبنها يعترب غذاء صحيا للصغري ، ففي ذلك دالئل على أن التحرمي إمنا . حلمه ، وينشز عظمه 
فاإلنسان . فأصبحت املرضعة كاألم متاما ، وبنتها كاألخت . ن سببه ما يصلح هذا اجلسم كا

السوي ولو كان غري مسلم تأىب نفسه أن يتزوج بأمه أو أخته ، فإن فعل فاآلثار النفسية 
  .تنعكس سلبا على اجلسم فتسقمه 

  
وورد النهي  . �يف دبرهايتفق الفقهاء على حترمي إتيان املرأة  : حترمي اإلتيان يف الدبر-2

عن ذلك صرحيا يف قوله   � وقوله ، 
 � وقال عليه الصالة والسالم ،  :

  �.   
  

ن املرأة حرث لزوجها يأتيها كيفما شاء ، ولكنه اشترط أن ولقد بني القرآن الكرمي أ
  : يقول احلق . يكون ذلك يف موضع احلرث          

 �وهذا التحرمي من أجل األذى . ومفهوم املخالفة يقتضي حترمي الولوج يف الدبر  . 
واملفعول ، ولذلك اختص التحرمي بالوطء ومل يشمل التلذذ مبا بني اإلليتني الذي يلحق بالفاعل 

   .�من غري إيالج 
  

                                     
   .2/216 ؛ حاشية الدسوقي ، 2/66 ؛ المهذب ، 8/131 المغني ، - �
 ، ؛ وقال الصنعاني 2/444 ؛ أحمد ، 1/541 أخرجه أبو داود في النكاح ، باب جامع النكاح ، - �

   . 3/291رجاله ثقات لكنه أعل باإلرسال ، سبل السالم ، 
، ) 1174(ية إتيان النساء في أدبارهن، رقم  أخرجه الترمذي في الرضاع ، باب ما جاء في كراه- �
، ) 1144( وقال حديث حسن ؛ الدارمي في الطهارة ، باب من أتى امرأته في دبرها ، رقم 2/315
1/277.   
 ؛ 285، ص )1923( أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، رقم - �

 ؛ قال الشوكاني في 3/124ء في إتيان النساء في أدبارهن ، ابن أبي شيبة في النكاح ، باب ما جا
   . 6/200إسناده الحارث بن مخلد وليس بمشهور ، نيل األوطار ، 

�   .223/ البقرة- 
   . 2/216 ؛ حاشية الدسوقي ، 8/131 المغني ، - �
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والشارع عندما حرم إتيان املرأة يف دبرها ، إمنا راعى يف ذلك املصلحة الصحية 
وهو ما تنبه إليه العلماء واألطباء ، فبينوا ما يترتب عن ذلك من أضرار صحية . للزوجني معا 

ذلك أن اإلنسان يأىب أن يلمس العذرة وهي جافة ملقاة على األرض فكيف به . أيضا ونفسية 
يرضى أن يلج ذكره يف حملها ، فيتنجس وينجس ، زيادة على ما يترتب عن تلك النجاسة من 

  .�أضرار ، باعتبار حملها وكر جلميع اجلراثيم
  

ول يتضرر بسرعة من وحىت وإن سلم من النجاسة فإن العضو التناسلي للفاعل واملفع
زيادة عن االنكسار -ذلك اإليالج القسري ، ألما مل يعدا لذلك فطريا ، فيترتب عن ذلك 

.  أن يتأذى عضوامها بااللتهابات ، نتيجة االحتكاك غري الطبيعي -النفسي الذي يصيبهما معا
ن ال يعري ويعلم كل ذي عقل أن الوقاع يف الدبر ليس كالوقاع يف القبل ، حىت بالنسبة مل

واالختالف بني الفعلني يتبني من خالل ما يلحق من أذى . اعتبارا للفطرة واألمر الطبيعي 
  إن إتيان الدبر «: يقول ابن القيم . بالفاعل ، حىت أنه ال يشعر بقضاء شهوته بالشكل املريح 

الوطء يف و. ضار بالرجال ، حيث للفرج خاصية يف اجتذاب املاء احملتقن وراحة الرجل منه 
  .� »الدبر ال يعني على اجتذاب مجيع املاء ، وال خيرج كل احملتقن ملخالفة لألمر الطبيعي 

  
وإذا كان التحرمي هلذه العلل الصحية متعلقا بإتيان املرأة يف دبرها ، فإن ذلك ال خيتلف 

ميع ولذلك حرم اللواط جب. يف شيء من اجلانب الصحي على األقل عن إتيان الرجل يف دبره 
ولعل القصد من قوله . أشكاله   � ، 

أن هذا العمل عد صغريا مقارنة بني حلية االستمتاع باملرأة ما عدا دبرها ، واحلرمة الكلية 
ى ـويبق. د ـالج هو واحـد عن اإليـولـوإال فإن األذى الذي يت. ل ـلالستمتاع بالرج

فاملرأة . ط الفاعلني ـة اليت تربـط مبجال العالقـم مرتبـي يف احلكـختالف الفقهاال

                                     
   .67ص محمد بن عبد اهللا الزاحم ، آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة ، /  د- �
   . 4/262 زاد المعاد ، - �
ابن أبي شيبة في النكاح ، باب ما جاء في إتيان النساء في  ؛ 2/182د ، ـفي المسن أحمد - �

  . 4/298،  ؛ الهيثمي في المجمع وقال رجال أحمد رجال الصحيح 3/124أدبارهن ، 
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لذلك ذهب كثري . رى ، خبالف إتيان الرجل ـر لواطة صغـة أو األمة إتياا يف الدبـالزوج
   .�من الفقهاء إىل إجياب احلد يف اللواط 

  
: واألصل يف ذلك قوله   :ضـم وطء احلائـحتري-3  

         

  � وقوله ،  � وغري ذلك من ، 
ى الذي يلحق باملرأة والعلة يف االجتناب هي األذ. النصوص الناهية عن إتيان املرأة احلائض 

 ، �لذلك وقع االتفاق بني الفقهاء يف أن حمل الدم هو احملرم اإلتيان. والرجل على حد سواء 
  .وأن من حرم ما يف محاه إمنا أراد به سد الذريعة املوصلة إىل احلرام 

  
وحىت اختالف الفقهاء يف الوطء بعد طهـر احلائض إمنا هو متعلق مبدى ذهاب أثر 

لذلك يرى مجهور الفقهاء إىل وجوب االغتسال قبل الوطء ، بينما اكتفى احلنفية و. األذى 
�بانقطاع الدم بعد أكثر أمد احليض .   

  
والباحث يف علة االختالف يتبني له أن الغرض من املنع هو العمل على جتنب اإلذاية 

حة اإلنسان وحيفظها ومن مثة حيق القول أن التحرمي إمنا جاء لرياعي ص. املتولدة عن دم احليض 
بدليل أن . مما قد يلحق ا من أضرار ، عندما يقبل الزوج على هذا الفعل وهو يف حلظة طيش 

مجهور الفقهاء مل يروا ضرورة إتيان احلائض أو النفساء املتطهرة بالتيمم ، رغم ما يستباح ذه 
  . �الطهارة الترابية من عبادات أخرى خالفا للحنفية وآراء للحنابلة 

  

                                     
   . 5/43ح فتح القدير،  ؛ شر4/314 ؛ حاشية الدسوقي ، 10/160 ؛ المغني ، 2/268 المهذب ، - �
   . 222/ البقرة- �
   . 1/138 أخرجه مسلم في الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ، - �
   .79 مراتب اإلجماع ، ص - �
�   . 1/57 ، بداية المجتهد ، 1/30 ؛ المهذب ، 1/208 ؛ المغني ، 1/151 شرح فتح القدير ، - 
   . 1/278 ؛ المغني ، 46 ، ص  ؛ القوانين الفقهية1/38 المهذب ، - �
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ولقد كشف الطب احلديث هذا األذى ، فبني أن حيض املرأة يفرز مواد سامة تضر 
ولذلك فإن وجوب اعتزال النساء أثناء احليض يكشف عن سر دقيق ، . باجلسم إذا بقيت فيه 

يهدف إىل حتقيق رعاية صحية مثالية ، ألن األعضاء التناسليـة أثناء تلك الفترة تكون يف حالة 
واالختالط . عصاب تكون يف حالة اضطراب بسبب ما تلفظـه الغدد الداخلية احتقان ، واأل

اجلنسـي من شأنه أن يضـر باملرأة والرجل وبأعضائهما التناسلية ، وقد يتسبـب يف منع 
نزول احليـض فتتأذى املـرأة وتضطرب أعصاا ، وقد تصاب األعضاء التناسليـة 

   .�بااللتهابات الضارة 
  

لدراسات احلديثة مبا ال يدع جماال للشك أن عنق الرحم حيتوى على نوعني ولقد أثبتت ا
نوع ضار يتكاثر بشدة ويظهر أثناء احليض ، ويهدد باألمراض ويكون الرجل : من اجلراثيم 

تواجد ويتكاثر بشدة أثناء ونوع آخر مفيد وي. أكثر تعرضا له إذا أتى امرأته وهي حائض 
 ثبت أن مهبل املرأة يفرز إفرازا «: يقول بعض األطباء  .  حيث خيتفي النوع الضارالطهر

خاصا يلينه ، وهذا اإلفراز محضي التفاعل إذ حيتوي على حامض اللبنيك ، وهذا اإلفراز مينع 
منو اجلراثيم ، فإذا ما أصبح قلويا أو متعادل التفاعل حلت فيه جراثيم ضارة حتدث أضرارا 

إىل سائر اجلهاز التناسلي ، فوجود الدم أثناء احليض حيول هذا باملهبل والرحم ، وقد ميتد أذاها 
الوسط الذي كان محضيا إىل وسط قلوي أو متعادل تنمو فيه اجلراثيم الضارة ، ففي اجلماع 
تسري هذه اجلراثيم إىل داخل القناة البولية وقد تصل إىل املثانة واحلالبني ، وقد متتد إىل 

غري ذلك من األعضاء التناسلية مما يسبب آالما شديدة عند الربوستاتا واخلصيتني ، وإىل 
   .� »التبول ، وقد يقود إىل العقم يف النهاية 

  
والوقاية من هذه األمراض كلها تكمن يف االعتزال املؤقت ملعاشرة املرأة أثناء حيضها ، 

  .  احمليض ويف ذلك دليل إضايف على اإلعجاز العلمي يف القرآن الذي يأمر باعتزال النساء يف
  

إن األحكام الفقهية اليت حتدد عالقة الرجل بزوجه ال خترج يف إطارها العام عن ما ينفعه 
. فاألذى الذي أرشدت إليه اآلية مستقذر كما فهمه العرب يف أول األمر . ره ـإىل ما يض

                                     
   . 2/25 ؛ حكمة التشريع وفلسفته ، 138 الحالل والحرام في اإلسالم ، ص - �
   . 124 المسؤولية الجسدية في اإلسالم ، ص - �



 
  

297

وتبقى املرأة يف ذاا طاهرة وسكن للرجل . وهو ضرر صحي كما كشف عنه الطب بعد ذلك 
تمتـع ا كيفما شاء ، حىت وهي حائض بشرط اجتناب حمل الدم ، ألن املرأة ال تنجس ي

يقول الرسول . حبيضها  � .  ولقد صح عن عائشة وميمونة وأم

سلمة رضي اهللا عنهن  أنه          
 �.   

  
وما يقال عن املرأة احلائض يقال أيضا عن النفساء الحتاد العلة ، فاجتناب النفساء أثناء 
نفاسها فيه رعاية صحية ظاهرة ، ذلك أن املرأة يف هذه الفترة ال تكون مهيئـة نفسيا 

  .للمعاشرة ، زيادة على ما يتولد من أذى هلا ولزوجها يف حالة غشياا والدم يسيل 
  

ار الرعاية الصحية لإلنسان ، ورغم ما قيل عن حترمي إتيان احلائض ، فإن غري أنه ويف إط
احلنابلة وعمال بارتكاب أخف الضررين جييزون ملن به شبق يتضرر منه وطء احلائض ، بشرط 
أال تندفع شهوته بدون الوطء يف الفرج ، وخياف تشقق أنثييه إن مل يطأ ، وال جيد غري احلائض 

   .�من زوجة أخرى 
  
من آداب اجلماع الذي حيث عليه اإلسالم عدم العزل ، فال يباح إال مبربر  : العزل-4
ويقصد بالعزل منع التقاء املادة التناسلية من الزوج باملادة التناسلية من الزوجة ، بأن . شرعي 

والغرض من ذلك هو . يعمد الزوج إىل قذف مائه خارج فرج الزوجة عند اإلحساس باإلنزال 
  . دون أن حتمل املرأة من ذلك اجلماع احليلولة 

                                     
    .171سبق تخريجه في الصفحة  - �
ة  ؛ مسلم في الحيض ، باب مباشر1/64 أخرجه البخاري في الحيض ، باب مباشرة الحائض ، - �

   . 1/136الحائض فوق اإلزار ، 
   . 1/198 منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، - �
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 ، ومل ولقد وردت أحاديث صحيحة خترب أن هذا األمر كان معتمدا يف عهد الرسول 
:  قال فعن  جابر بن عبد اهللا . مينع أصحابه منه 

 �.   
  

ورغم أن العزل وسيلة من وسائل تعطيل النسل كما يتبادر إىل الذهن ، إال أن الشارع 
وقال الفقهاء جبواز العزل بإذن احلرة ، وال جترب عليه لورود النهي يف . احلكيم مل مينعه كلية 

   .�   :فعن عمر . ذلك 
  

ل يف عدم النهي املطلق عن العزل أن اإلجياد واخللق متعلق باإلرادة اإلهلية وليس واألص
: يبني ذلك بقوله  فها هو الرسول . بالتقاء املائني فحسب 

�.   
  

ألن . صحية كثرية تعود على املرأة والرجل كليهما ويف جواز العزل أو منعه فوائد 
املرأة عندما يعزل عنها زوجها ال تكون قد استكملت متعتها بقضاء وطرها ، فكأن العزل 
انقطاع مفاجئ للعملية تتأثر به ، وقد تصاب باآلالم النفسية وبعض األضرار احلسية نتيجة 

وعليه فإنه يكره . تب قضاء الشهوة ذلك املنع القسري الذي تعرضت له وهي يف أعلى مرا
 : قال رسول اهللا : قال  ملا روى أنس بن مالك . للرجل أن يرتع حىت تفرغ هي كذلك 

�.   
  

                                     
   . 1/610 ؛ مسلم في الطالق، باب حكم العزل،3/262 أخرجه البخاري في النكاح ، باب العزل ،- �
؛ وفي سنده ابن لهيعة  286، ص ) 1928( أخرجه ابن ماجه في النكاح ، باب العزل ، رقم - �

   .5/141: وهو ضعيف ؛ قاله األرناؤوط محقق زاد المعاد ، هامش 
 ؛ مسلم في الطالق ، باب 2/83 أخرجه البخاري في العتق ، باب من ملك من العرب رقيقا ، - �

   . 1/608حكم العزل ، 
 راو لم يسم وبقية أخرجه الهيثمي في النكاح ، باب أدب الجماع ، وقال رواه أبو يعلى وفيه - �

   .4/295رجاله ثقات ، 
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فكأن . كامل شهوته والرجل هو أيضا يتأمل من جراء العزل امللزم به ، ألنه ال يتمتع ب
  .عزله اغتصاب هلا فيتأثر نفسيا ، وقد يتعدى ذلك األثر فيصبح عضويا 

  
ومن مثة تظهر الرعاية الصحية اليت تعود على الرجل واملرأة معا يف إمتامها لعملية الوقاع 

  .بالشكل الطبيعي املعتاد 
  

به جزءا من شهوما ومن الفوائد الصحية اجلانبية للعزل أن الرجل واملرأة قد حيققان 
دون أن يتسببا يف إذاية النسل احملتمل حدوثه ، كأن تكون زوجة العازل أمه وخيشى الرق على 

 ، أو يكون به شبق وال �ولده ، أو يكون بدار حرب وتدعوه حاجته إىل الوطء فيطأ ويعزل
  .يستطيع نكاح احلرة وله أمه فيطأ ويعزل أيضا 

  
الفقهاء إىل اإلفتاء بإباحة استعمال موانع احلمل احلديثة ، وقياسا على إباحة العزل ذهب 

كاحلبوب واالستعمال املؤقت للولب وغريمها حتت عنوان تنظيم النسل ، إذا كان يترتب عن 
كثرة احلمل إذاية حتدث أضرارا بصحة املرأة أو صحة املولود ، أو كأن يكون هناك مرض 

ولد ، أو تكون املرأة مريضة واحلمل يزيد يف معدي عند أحد الزوجني تنتقل عدواه إىل ال
   .�مرضها أو يؤخر شفاءه

  
وإذا كان تنظيم النسل جائز عند العلماء إذا توفرت الشروط املربرة الداعية إليه ، فإن 

وحيرم . حتديده أو القيام بعقم املرأة عن اإلجناب كلية بدون مربر شرعي ال جيوز باتفاق 
 ولكن ورغم ذلك ، ويف إطار احملافظة على الرعاية الصحية لألم .استعمال ما يؤدي إىل ذلك 

واملولود ، فإن بعض الفقهاء أجازوا اللجوء إىل العقم وحتديد النسل إذا كانت الضرورة 
ودرء . الداعية إليه ملجئة ، وحكم بذلك طبيب ثقة كانتقال مرض خطري بالوراثة إىل األوالد 

احل ، ويرتكب أخف الضررين وهو اإلقدام على حتديد املفاسد حينئذ مقدم على جلب املص
   .�النسل بعد ظهور املرض احلادث

                                     
   . 4/335 ؛ رد المحتار ، 2/66 ؛ المهذب ، 221 القوانين الفقهية ، ص - �
 ؛ اإلمام محمود 140 ؛ الحالل والحرام في اإلسالم ، ص 3/553 الفقـه اإلسالمي وأدلته ، - �

   .198شلتوت ، اإلسالم عقيدة وشريعة ، ص 
   .1/249سألونك في الدين والحياة ، د الشرباصي ، يأحم/د - �
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ميكن أن نعترب اإلجهاض من األمور املشتركة بني املرأة والطفل والرجل  : اإلجهاض-5
لذلك سوف أخلص ما أذكره هنا تاركا . أيضا ، وإن كان حق الطفل هو الظاهر يف ذلك 

  . بالرعاية الصحية اخلاصة بالطفل تفصيله إىل الفصل املتعلق
  

والعلماء متفقـون على حترمي اإلجهاض دون عذر معترب بعد األربعة أشهر من بدء 
.  من الدية الكاملة % 5ويعترب حينئذ جرمية موجبة للغرة ، وهي دية اجلنني اليت متثل . احلمل 

ة واحلنابلة حبجة أنه ليس غري أم اختلفوا يف حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح ، فجوزه احلنفي
   .�بآدمي ، وحرمه املالكية حىت قبل النفخ ، وهو مكروه عند الشافعية

  
واملتأمل يف آراء الفقهاء يف هذا املوضوع يراها مبنية على الرعاية الصحية لألم والولد 

 فإذا ثبت عندهم عن طريق موثوق به أن بقاء اجلنني يف بطن أمه يؤدي ال. بالدرجة األوىل 
حمالة إىل وفاا هي ، وكان ال منقذ هلا سوى إسقاطه عملوا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين ، 

  . �فيسقط اجلنني يف سبيل إنقاذ أمه احملققة احلياة
  

واحلكم بالديـة على من يعتدي على احلامل فيسقط ما يف بطنها رعاية صحية هلا 
: قال  فقد روى أبو هريرة . وجلنينها 


 �.   

  
 ومن هذا يستفاد أن أحكام اإلجهاض روعي فيها اجلانب الصحي لألم واجلنني من

  .وستتوضح رعاية الطفل أكثر من هذا اإلجراء يف املبحث اخلاص به .  اإلباحة واملنع جانيب
          

                                     
 ؛ تكملة المجموع ، 7/325 ؛ بدائع الصنائع ، 9/539 ؛ المغني ، 221 القوانين الفقهية ، ص - �
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   :مناذج من األحكام الفقهية املتعلقة بالزواج ◙
  

لقد تضمنت األحكام الفقهية املتعلقة بالزواج وآثاره جوانب من الرعاية الصحية ، 
  : ميكن ذكر بعضها من خالل القضايا التالية 

  
   : شروط صحة النكاح-1
  

. من الشروط املشتركة لصحة النكاح عدم املرض ، واملراد باملرض هو املرض املخوف 
وإذا كانت اآلراء الفقهية تذهب يف االبتداء إىل أن الغاية من أدلة املنع هي مراعاة مصلحة 

شرط ، ألنه الورثة بعدم إدخال وارث جديد عليهم ، فإن للرعاية الصحية مكانتها يف هذا ال
وبطريقة غري مباشرة إجراء يدفع املريض إىل االعتناء بصحته إذا كان مقصرا يف ذلك ، وكانت 
له رغبة جاحمة يف احلصول على ذلك النكاح من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه إذا توقفت صحة 

ريض املريض على ذلك الزواج الحتياجه إىل من ميرضه ، فإن الفقهاء جييزون له التزوج وهو م
مراعاة لصحته وتقدميها على مصلحة الورثة ، وألا دليل على أن قصده من هذا الزواج خري 

   .�وشواهد احلال دالة على ذلك ، كما يقول ابن رشد القرطيب
  
   : العيوب اليت يفسخ ا النكاح-2
  

 .إن املتأمل يف العيوب اليت يرد ا النكاح جيد أكثرها مبنيا على اجلوانب الصحية 
فالعيوب املشتركة تكاد أن تكون العلة فيها صحية ، كالربص واجلذام واجلنون والعذيطة ، 

  .وهي عيوب قد يتأذى ا كل زوج حىت ولو كان متلبسا ا هو نفسه 
  

وعيوب الرجال كاالعتراض والعنة قد تكون نتيجة مرض نفسي ، كما أن أثره النفسي 
فسيا إىل مرض عضوي يزعج املصاب وزوجه معا ، من شأنه أن ينقل املرض من كونه مرضا ن

  .خصوصا إذا علم به الناس وأصبحت مسعته تالك بألسنتهم  
  

                                     
   .2/46 بداية المجتهد ، - �
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ومن عيوب املرأة خبر الفرج وما يتولد عنه من نتونة تفسد مزاج الزوج كلما حاول 
ونفس األضرار تلحق بالزوج إذا كانت زوجته مشروم حبيث ختتلط . االقتراب من زوجته 

  . ، ويتضرر الذكر بولوجه يف أماكن غري طبيعية مسالكها 
  

ومراعاة لصحة اإلنسان أفىت فقهاء املالكية بتأجيل من به عيب من العيوب املرجو برؤها 
سنة كاملة بفصوهلا األربعة ، ليتمكن من اختبار نفسه يف كل فصل بالدواء املناسب له ، 

   .�وقرروا إجراء الفرقة بالعيب الذي ال يرجى شفاؤه
  
   : إجابة دعوة الوليمة-3
  

إذا كانت إجابة الدعوة إىل الوليمة واجبة على من عني هلا ولو كان صائما ، فإا تسقط 
على املدعو إذا كان مريضا أو مكلفا بتمريض قريب أو غريه ، ويف هذا التفريق إظهار للرعاية 

   .�الصحية اليت توليها الشريعة لصحة اإلنسان
  
   : تعدد الزوجات-4
  

ففي التعدد رعاية صحية ملن يكن به . من مربرات التعدد الشرعية اجلوانب الصحية 
شبق وال تكفيه امرأة واحدة ، أو تكون هذه املرأة مريضة مرضا مزمنا جيعلها غري صاحلة 

وقد يكون التعدد يف صاحل صحة املرأة . للفراش وزوجها يكون يف حاجة إىل إرواء غريزته 
زوج ألنه أفضل هلا من أن تبقى بدون زوج ، فيسهل احنرافها وما ) ¼(ع نفسها ، فترضى برب

  .يترتب عليه من أمراض حسية ومعنوية 
  

ويف حالة التعدد فالقسم بني الزوجات واجب باتفاق ، ولكن إذا تعلق األمر بصحة 
 الزوج كأن يصاب مبرض حيول دون إمتام القسم ، فإن الفقهاء يرون جواز مكوثه عند من شاء

وقيل يستأذن باقي الزوجات يف املكوث عند إحداهن كما . �من زوجاته بال تعيني عند املالكية
: فقد روت عائشة رضي اهللا عنها  . فعل الرسول 

                                     
   .471 الثمر الداني ، ص - �
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  � .  وقد يكون املكوث عند من حتسن متريض الزوج أكثر من غريها ألن الرعاية

  .الصحية تقتضي ذلك 
  
   : الضرب يف والية التأديب-5
  

 حقه يف لى الزوج أن ال يتعسف يف استعماليشترط العلماء يف معاجلة الشقاق ع
هو غري املربح ، وهو الذي ال الضرب ، فعليه إن أراد ذلك أن يضرب الضرب املأذون فيه و

وعليه أن يتجنب فيه الوجه واملقاتل والبطن واملواضع . يكسر العظم أو يشني اللحم 
  . املستحسنة 

  
وإذا علم أن ضربه ذلك ال يرجعها عن نشوزها وفعل فهو جان ، فلها التطليق 

تيفاء احلق وإن ضرب وأتلف فعليه الضمان عند الشافعية واحلنفية ، ألن اس . �والقصاص
   .�مقيد بسالمه اآلخرين

  . فيفهم من هذه األحكام أن والية التأديب مقيدة برعاية صحة املؤدب 
  
   : اإليالء-6
  

واملدقق يف أحكام اإليالء يالحظ أا تضمنت من األسرار ما فيه رعاية لصحة املويل 
 اإليالء من تكفري ما فجعلت فيئته مبا ينحل به. املريض الذي ال يقـدر على الفيئة بالوطء 

ويف مثل هذه احلال تكون الفيئة ومراعاة لصحة املريض . يكفر ، وتعجيل مقتضى احلنث 
بالوعد بالوطء إذا زال مانع املرض ، لتعذر الوطء باملرض ملا يتطلب يف الوطء من مغيب 

   .�احلشفة يف القبل ، مع االفتضاض يف البكر لغري املريض
  

                                     
 األلباني في صحيح ؛ وصححه 1/535 أخرجه أبو داود في النكاح ، باب في القسم بين النساء ، - �

  ) .2137(سنن أبي داود ، برقم 
   . 3/333 الفقه المالكي وأدلته ، - �
   . 7/305 ؛ بدائع الصنائع ، 2/70 المهذب ، - �
   . 4/126 الفقه المالكي وأدلته ، - �
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والعجز نوعان حقيقي ككون . فيء بالقول للعاجز عن اجلماع وعند احلنفية يكون ال
  .�أحد الزوجني مريضا ، أو حكمي ككونه حمرما وقت اإليالء أو كون املرأة حائضا أو نفساء

  
   : الطالق-7
  

ويف أحكام الطالق التفاتات ضمنية للجوانب الصحية ، ألن الطالق يف بعض األحيان 
بائع بني الزوجني ، وإبقاءمها على نفس الرابطة يؤدي إىل يكون عالجا صحيا لعدم تالءم الط

منو ذلك املزاج املختلف ، فيتولد عنه مزيد من الفساد الذي يكون له تأثري واضح على اجلانب 
وال يستبعد أثره يف زيادة أمراض العصر من ارتفاع الضغط . احلسي واملعنوي لصحة اإلنسان 

وقد يكون الطالق بسبب عيب صحي . ة والداخلية والسكري وغريمها من األمراض العصبي
  .ال تستقيم احلياة الزوجية معه 

  
وإذا كان الفقهاء ال يقولون بطالق الغضبان ، وهو املدهوش الذي يكون يف صورة 
انون الذي ال يدري ما يريد وال ما يقول ، فإمنا راعوا يف ذلك حالته الصحية حيث أخذوها 

  .بعني االعتبار 
  

 من أحكام الطالق كما بينت تضمنت الرعاية الصحية اليت استهدفتها الشريعة فكثري
    .�اإلسالمية يف كثري من األحكام

  
  : حترمي الزنا-8
  

لقد تعددت النصوص الشرعية اليت حرمت الزنا ومنعت االقتراب منه ، ومنها قوله 
 : تعاىل            � وقوله ، 

� فقد نفى عنه اإلميان وهو يقترف هذه اجلرمية ، .  

                                     
   .2/173 بدائع الصنائع ، - �
   .7/358 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
   . 32/ اإلسراء- �
 ؛ مسلم في اإليمان ، باب 2/72 صاحبه ،  أخرجه البخاري في المظالم ، باب النهبى بغير إذن- �

   .1/43بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون ، 
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وإذا كان الزواج والزنا مظهران لفعل واحد هو الوطء ، فإن الشريعة نظمت األول 
قق للغايات السامية للعالقات وأباحته ، وحرمت الثاين وعاقبت عليه ، باعتبار أن األول هو احمل

  .اجلنسية بني الرجل واملرأة 
  

وإذا كان حترمي الزنا يف اإلسالم يهدف إىل حفظ األنساب من أن ختتلط وتضيع ، 
وصيانة األعراض من أن تنتهك ، وحفظ النسل الشرعي من أن ينقطع ، فإن له غايات صحية 

  : ومن ذلك .  وتفشيه يف اتمع تظهر من خالل معرفة األضرار اليت تنجم عن ممارسته
  
. فاملرأة اليت يباشرها مريض تنقل العدوى منه إىل الذي يليه : انتقال املرض بني الزناة -

. وإذا كانت هي مريضة فإا تتسبب يف نقل املرض إىل األصحاء من الرجال الذين يباشروا 
الزهري والسيالن : ا وهذا األمر أصبح واضحا اآلن وأمراضه معروفـة ومشاهدة منه

:  إذ يقول وصدق رسول اهللا . والقرحة واإليدز الذي يسمى مبرض العصر  
            

�.   
  

د له األطباء عالجا وافيا ، حيثه وإذا كان اإليدز الذي هو فقدان املناعة املكتسبة مل جي
فهو سريع العدوى ، وسببه االتصاالت اجلنسية الشاذة مث االتصال . قد يؤدي إىل املوت 

: يقول األستاذ عبد اهللا إبراهيم . باملصاب ، فإن الزهري والسيالن ال يقالن عنه خطورة 
كن غري ظاهرة وخباصة وحيذو السيالن حذو قرينه الزهري ، حيث تتجمع امليكروبات يف أما«

يف اجلهاز التناسلي لإلناث ، ويسبب السيالن التهابات خمتلفة يف األعضاء التناسلية ، وقناة 
جمرى البول واخلصيتني يف الرجال ، والتهاب الرحم والقنوات يف النساء ، ويصيب أماكن 

ملفاصل والعيون كثرية من اجلسم مسببا االلتهابات الصديدية يف منطقة احلوض ، والتهابات ا
  .والقلب وأغشية املخ 
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وال ينتقل هذا املرض إىل املولود عن طريق املشيمة كما هو يف الزهري ، بل تنتقل 
العدوى إليه أثناء الوالدة من اإلفرازات امللوثة من مهبل األم ، فتؤدي إىل التهاب صديدي 

   . �»بالعينني قد ينتهي إىل العمى 
  

ع االحتياطات مث حتمل من الزنا ، فيكون مصري هذا اجلنني إما وقد حتتاط الزانية جبمي
ومهما . اإلجهاض أو القتل بعد الوالدة ، ويف أحسن األحوال أن أمه ترميه ليلقط بعد ذلك 

كانت الظروف اليت حتيط به فإنه لن حيىي احلياة السعيدة ، فال جيد بداية من يعتين به العناية 
فراد وال يف املالجئ ، فيعيش عيشة ممقوتة بني أترابه كثريا ما تدفعه الصحية املطلوبة ال عند األ

فقطع سبيل وجوده احملرم يعين رعاية له وللمجتمع الذي قد . إىل االحنراف واإلضرار باتمع 
  .يتضرر من احنرافه 

  
لقد اعتنت الشريعة اإلسالمية بتنظيم العالقة  : حترمي خمتلف أنواع الشذوذ اجلنسي-9

سية ، ومن أجل ذلك حرمت الزنا وحرمت معه كل ما يفضي إليه ، وحرمت تباعا له كل اجلن
أنواع الشذوذ اجلنسي من لواط وسحاق ملخالفتهما للفطرة السليمة ، وملا ينجم عنهما من 

فاللواط والسحاق ميثالن بؤرا إلفساد  . األضرار الصحية اليت تكاد تفوق أضرار الزنا 
ففي حترمي هذه األنواع . ور ، واجلناية على األنوثة بالنسبة للنساء الرجولة بالنسبة للذك

  .الشاذة رعاية صحية سبق توضيحها 
  
 أو ما يسمى بالعادة السرية ، درج حتت هذا النوع من احملرمات االستمناء باليدـوين

 :دل اإلمام مالك على ذلك بقول اهللا ـواست.  ذهـب مجهـور الفقهاء إىل حترميـها يتال
              

          � وبني أن املستمين بيده ،  
   .�راء ذلك يكون قد ابتغى لشهوته شيئا و

                                     
   . 11 المسؤولية الجسدية في اإلسالم ، ص - �
   . 7-6-5/ المؤمنون- �
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أما : وال عربة مبن يقول أن االستمناء حتكم به الضرورة لبعض الشباب لسببني اثنني 
.  يف هديه قد بني القنوات الوقائية اليت متكن الشباب من كسر شهوته األول فألن الرسول 

: فقال  
� فإنه ذكر الزواج والصيام ملن عجز عن الزواج ومل ، 

  .يذكر االستمناء 
  

وأما الثاين فألن االستمناء أو العادة السرية ضررها الصحي خطري ، حبيث أنه يوصل 
ع ومنو كثري بالشباب إىل أرذل املراتب الصحية ، وجيعل من جسم املمارس له أرضا خصبة لزر

يصاب املمارس للعادة السرية زال : من األمراض املستعصية أذكر منها على سبيل املثال
شديد يف جسمه، واحنالل خطري يف ساقيه، وتغور عيناه ويصفر وجهه وينكمش جلده ويضعف 

وأما من الناحية العقلية فال يعتمد عليه، ألن فكره يسقط وقرحيته . ذكره االرختاء والكلل 
وأما من الناحية االجتماعية فيصبح ال . جتمد، وينتابه اخلمول، وتضعف ذاكرته، ويقل ذكاؤه

  .يطاق ألنه إما أن يكون متهورا أو كثري الغضب ، وقد ينعزل عن الناس فال خيالطهم 
  

: يقول الشيخ اجلرجاوي وهو يتحدث عن األمراض اليت تصيب صاحب العادة السرية 
اليت تسببها هذه العادة مرض خاص باألعضاء التناسلية يسمى ومن األمراض اجلسمية «
، وهو عبارة عن انتفاخ يف األوعية الدموية اليت حتوط احلبل املنوي ، وتسبب يف ) الدوايل(

  .بعض األحيان آالما مربحة للمريض وعالجها حيتاج إىل عملية جراحية 
م شذوذا يف طبيعة الشخص وتسبب هذه العادة جبانب ما تقد: ويستطرد حتليله فيقول 

التناسلية ، حيث تضعف قواه اجلنسية ، وإذا تزوج ال يستطيع أن يقوم بالواجب الشرعي 
  . � »التناسلي على الوجه الكامل 

  
فمن خالل األحكام الشرعية لبعض القضايا املتعلقة مبنكح اإلنسان تبني أن الرعاية 

ال الصحية كانت من ضمن أسرار التشريع يف هذا ا .  
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  الرعاية الصحية من خالل ممارسة العبادات  : املبحث الثالث
  العقوباتبعض وبعض املعامالت و        

  
قد يستغرب اجلاهل بأسرار الشريعة يف الوهلة األوىل من العنوان الذي وسم به هذا 

ت املبحث ، فيتخيل أن ال عالقة بني الرعاية الصحية لإلنسان وممارسة العبادات واملعامال
وكأن األحكام الفقهية اليت جاء ا اإلسالم إمنا شرعت لتطبيق هذه األمور على . والعقوبات 

  .وجه ال يستشف منه إال املمارسة العادية اليت تبدو للفاعلني هلا 
  

غري أن الباحث املدقق وكلما نقب يف آفاق الفقه وما توصل إليه اجتهاد الفقهاء ، يزداد 
ة يف تنظيم حياة اإلنسان وتناوهلا ألدق الدقائق ، خصوصا عندما ميزج إميانا بشمولية الشريع

فيتجلى للرائي حينئذ أن األحكام الفقهية تتغلغل يف . بني احلكم الفقهي ومقصده الشرعي 
وما على . حاجيات وأعماق وجدان اإلنسان ، حبيث جتعل لكل ما يسعده مؤيده الشرعي 

  . إىل معرفة ذلك اإلنسان إال البحث والتمحيص للوصول
  

ومن مثة فإن ممارسة العبادات مثال مبختلف أنواعها ال يقتصر دورها على ما يقوم به 
اإلنسان من طقوس وحركات يرجى من ورائها ثوابا ، وإمنا لكل عبادة حكم وأسرار تشمل 

 .زيادة على ما شرعت إليه ابتداء النهوض بالعالقات اليت تربط اإلنسان بنفسه ، وبإخوته 
فتشمل اجلوانب االجتماعية والصحية وغري ذلك مما يعود بالفائدة على اإلنسان ، ألن الذي 

 (: خلقه للعبادة          �( إمنا هو خبري حباجياته  .
  .جه املطلوب ومن حاجياته دوام صحته ليكون مؤهال ويف مجيع األحوال ألداء العبادة على الو

  
املعامالت وبعض العقوبات بعض وال غرابة بعد هذا من أن العبادات يف جمملها ومعها 

مشتملة على رعاية صحة اإلنسان وحفظها من مجيع اآلفات اليت تضر جبسم اإلنسان ، أو 
 ومن «: يقول الدكتور مصطفى السباعي . حتدث فيه اخللل الذي مينعه من أداء وظيفته 

.  عبادات اإلسالم حتقيقها أهم غرض من أغراض علم الطب وهو حفظ الصحة املالحظ يف
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فالصالة والصيام واحلج وما تتطلبه هذه العبادات من شروط وأركان وأعمال ، كلها حتفظ 
وإذا أضفنا إىل ذلك مقاومة اإلسالم لألمراض ، وانتشارها . للجسم صحته ونشاطه وقوته 

 هلا ، علمت أسس قوية قام عليها بناء حضارتنا يف ميدان وترغيبه يف طلب العالج املكافح
   .� »الطب 

  
ومعلوم أن اإلسالم عندما جاء بدعوته القوية إىل حفظ الكليات اخلمس، اليت ا قوام 
احلياة وسعادة البشر وعمارة الدنيا، وضمان استمرار حياة اإلنسان وبقاءها على املنهج القومي، 

س والعقل والعرض والدين واملال وحفظهم مجيعا ، والذود عنهم ما كان ليحقق سالمة النف
  .مبنآى عن العبادات املفروضة ، بل جعل من هذا احلفظ والصيانة ضربا من ضروب اجلهاد 

  
واملتتبع للفروع الفقهية يالحظ أن كثريا من الترخيصات ، إمنا متنح ملن به ضرورة متنعه 

. قد قيل أن حفظ األبدان مقدم على حفظ األديان و. من أداء عبادته على الشكل األمثل 
املعامالت الشرعية وإقامة بعض احلدود دورا بارزا بعض وهكذا يبدو أن ملمارسة العبادات و

وهو ما أحاول إظهاره يف هذا املبحث ، الذي أقسمه إىل مطالب يتناسب . يف حفظ الصحة 
خترا إلبراز هذه األسرار ، إذ ال عددها مع عدد العبادات واملعامالت والعقوبات اليت ا

ميكنين أن أتطرق إىل كل ما يشمله هذا احلقل نظرا لغزارته ، باعتبار أن كل ما يقوم به 
. اإلنسان ويبتغي فيه وجه اهللا هو طاعة ، حىت اللقمة يضعها يف يف امرأته كما جاء يف احلديث 

  : وأرتب هذه املطالب الستة على الشكل اآليت 
  

   الصالة وحفظ الصحة : ألولاملطلب ا
  

إذا كانت الصالة لغة تعين الدعاء ، واصطالحا هي أقوال وأفعال خمصوصة تفتتح 
فليس الغرض هنا هو تبيان مشروعيتها وأركاا وأحكامها ، إمنا . بالتكبري وختتتم بالتسليم 

 أو مبراعاة  سواء بأدائها،ة من غايات وحكم وأسرار صحية القصد هو إظهار ما حتققه الصال

                                     
   . 197 من روائع حضاراتنا  ، ص - �
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صحة اإلنسان يف ممارستها ، باعتبارها أعظم فروض اإلسالم بعد الشهادتني لقوله  
  1 .  

    
وزعها على أوقات متعددة يف اليوم  وفوائدها تعم اإلنسان يف مجيع األوقات ألن اهللا 

وإذا . تعلم من ذلك كيفية تنظيم حياتنا ولعلنا ن. والليلة ، فلم يقصرها على وقت واحد 
كانت الصالة تعين الطاعة املطلقة هللا تبارك وتعاىل ، فهي يف احلقيقة جتسد عبودية اإلنسان لربه 
وتظهر آثار ربوبية اخلالق على عبده ، ألا مناجاة متواصلة بني املخلوق وخالقه ، فيتذوق ا 

. ا طغت أو تغلبت لديه الناحية املادية كثرة أو قلة االستجمام الروحي ويهرع إليها العبد كلم
  : يقول اخلالق          

         2 .   
  

وصاف من شأا أن تعاجل كوامن اإلنسان الباطنية ، ناهيك عن وعبادة ذه األ
  .االستقامة الظاهرية 

  
وللوقوف على سر العالقة اليت تربط الصالة بالرعاية الصحية لإلنسان أستعرض 

  : األحكام التالية 
  
فتفويض . تعترب الصالة عقد صلة بني اإلنسان املريض الضعيف وربه الطبيب القوي -1
مر لربه والتماس األمن والسكينة منه منهج من مناهج املعاجلة من مجيع األسقام العبد األ

وأن الراحة النفسية اليت . الروحية واجلسدية ، باعتبار العالقة بني الروح واجلسـد طردية 
هذه العبادة  ولذلك مدح الرسول . يتلذذ ا املناجي ربه تؤثر إجيابا على سالمة اجلسم 

   .3بقوله
  

                                     
   . 1/49 أخرجه مسلم في اإليمان ، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة ، - 1
   .23-19/ المعارج- 2
   . 234 سبق تخريجه في الصفحة - 3
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 وأثىن اهللا  . � :  يفزع إليها كلما حزبه أمر ، ويقول وكان 

 : على املتصفني ا وجعلهم من الفائزين ، فقال        

    �.   
ومن أسرار هذه العبادة أا تعلم اإلنسان النظام ، وتدربه على االلتزام به يف مجيع -2

األوقات ، وكلما أداها شعر فيها بالسكينة والوقار ، وهو مشتغل فيها مبعاين القرآن الذي 
فضيلة  مدرسة خلقية عملية انضباطية ، تريب «: فالصالة كما يقول الدكتور الزحيلي . يردده 

 الصدق واألمانة ، وتنهى عن الفحشاء واملنكر      

      � « �.   
  

والشك أن هذه اخلصال احلسية واملعنوية من شأا أن تصقل روح اإلنسان وجسده ، 
  .اض الباطنة والظاهرة وتربئهما مما يكون قد حل ما من األمر

  
ومن املعامل الصحية البارزة يف أداء الصالة أا تدفع باملصلي إىل االهتمام بالنظافة -3

والطهارة ، باعتبار أن ال صالة بدون وضوء ، وال صالة ال يكون البدن والثوب واملكان 
أوقات متعددة واإلنسان الذي يتعود على طهارة جسمه بالوضوء يف . متصفني فيها بالطهارة 

يف اليوم ، وبالغسل على األقل مرة يف األسبوع ، ويتعود على االعتناء بنظافة ثوبه وحميطه ، ال 
 أثر يبني الرسول . شك أنه اختذ منهجا للوقاية من مجيع األمراض اليت كانت تتربص به 

: الوضوء يف طهارة اإلنسان من مجيع األدران فيقول     
                   

                                     
  ؛ قال5/394 ؛ أحمد في المسند ، 2/645،  أخرجه أبو داود في األدب ، باب في صالة العتمة - �

   .1/265 ، المعادسنده صحيح ، زاد : األرناؤوط 
   .2-1/ المؤمنون- �
   . 45/ العنكبوت- �
   . 1/501 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
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� .  ، فالصالة كما هو مقرر متحو اخلطايا
  .فإذا سلم اإلنسان من األدران واخلطايا صح جانبه . والوضوء ميحو األدران 

  
 مظهرها اخلارجي تتحرك فيها مجيع أعضاء اجلسم ، من رأس املصلي إىل الصالة يف-4

فهذه احلركات الرياضية كما يقول األطباء تؤدي وظائف جد مهمة . قدميه وبشكل منتظم 
يف تنشيط احلركة الدموية يف اجلسم ، وتقلل من تأثري السكري ملن أصابه ، وتفيد يف لياقة 

ولذلك بات األطباء . ة ما تنجزه احلركات الرياضية الكربى البدن ، وحتقق باملمارسة الدائم
   .�ينصحون ا املرضى ، خاصة وأا تعود اجلسم على نوع خاص من احلركة املفيدة

  
الصالة عالج مفيد للعمود الفقري ، وهو أمر اكتشفه بعض األطباء ، حىت باتوا -5

مرات يف اليوم ، ويكون تأثري ذلك ينصحون املصابني بأمراض العمود الفقري أن ينحنوا مخس 
وكأن هذا الكالم يشري إىل ما حتققه الصالة . أكرب لو قاموا ذه التدريبات بشكل مجاعي 

وهو ما دعا بعض األطباء املسلمني إىل تطبيق هذا النظام . والصالة يف اجلماعة من نتائج إجيابية 
 ساعة على إجراء عمليته ، فيطالبونه بأداء الصلوات 24على املريض مباشرة بعد مرور 

ألن هذه احلركات تفيد العليل ، وهي أجنح مما يفعله . املفروضة وحيبذون أداءها يف مجاعة 
املعاجلون يف أحسن املستشفيات ، مبطالبة املريض بالبقاء أسابيع كثرية قبل العودة إىل نشاطه 

     .�العادي
. الج جلميع عضالت اجلسم ، ألا تشارك كلها يف أدائها والصالة تعترب صيانة وع-6

ادة حقا ، ي  إن الصالة عبادة وع«: وبذلك يتبني كما يقول األستاذ عبد اهللا إبراهيم موسى 
فإىل جانب مكانتها اهلامة بني أركان اإلسالم ، فإا جتعل املسلم ميارس رياضة منتظمة تساعده 

مما يساهم يف احملافظة على . ة جسمه تعمل يف حالة جيدة على بقاء مفاصله وعضالته وأربط

                                     
   . 121 سبق تخريجه في الصفحة - �
   .184 المسؤولية الجسدية في اإلسالم ، ص - �
شفيق جودت الزيات ، أستاذ جراحة األعصاب في كلية الطب /  د وهذا ملخص بحث قدمه- �

 ؛  مجلة منار 2/5/87بجامعة البصرة إلى المؤتمر الطبي اإلسالمي ، المنعقد في القاهرة بتاريخ 
   . 1987 ، نيسان 8اإلسالم ، العدد 
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سالمة اجلسد وصحته وصيانته من األمراض ، بل أن الصالة ميكن أن تكون مؤشرا فاعال 
إلصابة أي عضلة أو مفصل باجلسم ، حيث تظهر األعراض املرضية أو آثار اإلصابة بوضوح 

   .�»على املصلي يف وقت مبكر 
  
شاط يف جسم اإلنسان ، وجتعله يقوم بوظائفه على الشكل والصالة تبعث الن-7

املطلوب ، خصوصا بعد أن متتلئ املعدة طعاما فتصيب صاحبها بالفتور والكسل مث النوم ، فال 
على النشاط وحذر من الكسل الذي يصيب  لذلك حث النيب . يتمكن من أداء الغرض 

:  فقال اإلنسان ، وبني أن القضاء عليه إمنا يكون بالصالة   
           


 �  .  
  

لب النشاط اجلسدي ، ال سيما يف الليل حيث تكثر دواعي وملا كانت الصالة مدعاة جل
:  إليها فقالالكسل واالرختاء ، ندب الرسول 

     � . وحيث أن صالة اجلماعة جتلب النشاط اجلسدي

: صة يف الليل وبداية النهار فقال  خابشكل ملفت لالنتباه ، حث عليها الرسول 
             

�.   
  

                                     
   . 185 المسؤولية الجسدية في اإلسالم ، ص - �
 ؛ مسلم في صالة 1/199 عقد الشيطان على قافية الرأس ،  أخرجه البخاري في الكسوف ، باب- �

   .1/313المسافرين ، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع  حتى أصبح ، 
   . 1/474 أخرجه مسلم في الصيام ، باب فضل صوم المحرم ، - �
   . 1/263 أخرجه مسلم في المساجد ، باب فضل صالة العشاء والصبح في جماعة ، - �
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ومن فوائد صالة اجلماعة أا حتقق التآلف والتعارف والتعاون بني املسلمني ، -8
فينتج عن ذلك مساندة مطلقة . وتغرس فيهم احملبة والود والتضامن يف السراء والضراء 

للضعيف واملريض الذي يفتقده املصلون ، فيسألون عنه ويهرعون إىل معاجلته واالهتمام 
وهذه بذاا رعاية صحية ال يعلمها إال من تعمق يف . بصحته ، ليعود فيسد فراغه يف املسجد 

  . أسرار صالة اجلماعة 
  

وهناك حكمة  … «: جلماعة يقول الشيخ علي اجلرجاوي وهو يعدد حكم صالة ا
فإذا ما . أخرى وهي أن صالة اجلماعة من شـأا أن جتمع املسلمني ولو مل تكن بينهم معرفة 

اجتمع املسلمون يف صف واحد وراء اإلمام ، واستقبلوا القبلة اليت يف استقباهلا معىن الوحدة 
ذلك .  تآلف القلوب واالحتاد ، حصل بينهم التعارف والتوادد والتآخي ، وما هو سبب يف

   .� »التآلف الذي عليه سعادة احلياة احلقيقية 
  

ويظهر من هذه احلكمة أن املريض وذا احلاجة الذي حيضر هذه اجلماعة ال تشتد عليه 
  .ويف ذلك رعاية صحية مصونة . املعاناة ، ألن إخوانه حييطون به من مجيع اجلوانب 

  
ومة ، فإن ذلك ينبئ عن غايات صحية وإذا كانت الصالة تؤدى يف أوقات معل-9

تكمن من وراء ذلك ، ألن هذه األوقات بتوزعها على اليوم والليلة إمنا جاءت متعهدة للنفس 
البشرية ، لتنشطها حسب تغيري أوقاا الزمنية ، فيزول الكسل الذي يكون قد ادهلم بالنفس 

طرق الباب ، وجد الوقت املوايل الضعيفة ، ويطول أمد ذلك االنتباه حىت إذا ما عاود الكسل 
وتتجلى حقيقة . للصالة املوالية ينادي حبي على الصالة ، فينشط املصلي وهكذا دواليك 

الغاية من تداول أوقات الصالة ودورها يف تنشيط جسم املصلي ، عندما ينام اإلنسان يومه 
  .عنوي كله أو يلهو ليله كله ، فإنه يشعر بافتقاده لذلك النشاط احلسي وامل

                        
                                     

   . 1/88التشريع وفلسفته ،  حكمة - �
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ولذلك . ومن الفوائد الصحية للصالة مراعاة أحوال الناس املناخية يف أدائها -10
يقول الفقهاء باستحباب اإلبراد بصالة الظهر يف الصيف لقوله 

   � .ا يف الفصول األخرى حلديث أنس بن �واستحباب التعجيل ،

  .�الك م
  

وما التعجيل بصالة العشاء إال لتوفري الوقت الكايف للنوم لريتاح اجلسد ، الذي ظل 
طوال اليوم منشغال ، بالرغم من أن صالة الليل تعد من العبادات احملمودة لثواا ، ولكن 

يقول الرسول .  اجلسم للراحة رفعت املشقة واحلرج حاجة     
 �.   

  
: ولعل كراهيـة النوم قبل العشاء تندرج هي أيضا ضمن مراعاة صحة املصلي حلديث 

    � ينام يف هذا الوقت ملزم ذلك أن من.  ، والعلة ظاهرة 
باالستيقاظ بعد فترة قصرية ألداء فريضة العشاء ، والوقت الفاصل بني املغرب والعشاء ال 
يكفيه لالستفادة من النوم ، بل يكون سببا يف إحداث إخالالت تضر بصحة الفرد املتعب 

الذي جيلب له ولذلك فإن انتظاره لصالة العشاء مث النوم بعدها هو السبيل . بعمل النهار 
  .الراحة احلسية واملعنوية يف نومه 

              
                                     

   . 1/103 أخرجه البخاري في مواقيت الصالة ، باب اإلبراد بالظهر ، - �
   .1/400 ؛ المغني ، 1/53 ؛ المهذب ، 1/194 ؛ شرح فتح القدير ، 1/180 حاشية الدسوقي ، - �
   . 1/162 أخرجه البخاري في الجمعة ، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ، - �
، ) 167(جه الترمذي في الصالة ، باب ما جاء في تأخـير صالة العشاء اآلخرة ، رقم  أخر- �
، ) 690( ، وقال حسـن صحيـح ؛ ابن ماجه في الصالة ، باب وقت صالة العشاء ، رقم 1/109

   . 103ص 
�   .1/108، أخرجه البخاري في مواقيت الصالة ، باب ما يكره من النوم قبل العشاء  - 
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   :مناذج من األحكام الفقهية اليت روعيت فيها احلالة الصحية للمصلي
  

لقد تضمن الفقه اإلسالمي مجلة من األحكام اليت اشتملت على رخص خاصة ببعض 
وذلك كله . دة األفراد ، جاءت خمففة نسبيا عن ما يقوم به الفرد العادي وهو يف صحة جي

  : ومن هذه األحكام أذكر ما يلي . مراعاة من الشارع احلكيم لوضعية أصحاب األعذار 
  

   : صالة املريض
  

ورغم ذلك . ها منوط بكل مكلفءوملا كانت الصالة من أهم العبادات الواجبة فإن أدا
ة اليت يقدر فقد روعيت يف أدائها ظروف املريض الصحية، الذي يرخص له القيام ا بالكيفي

. فإذا مل يستطع القيام استقالال جيوز له االستناد إىل حائط أو شخص أو أي شيء آخر. عليها
 يقدر جيوز له االستناد يف اجللوسفإن مل . وإذا مل يستطع القيام استنادا جاز له اجللوس استقالال

، فإن مل يتمكن من وإذا عجز عن القيام واجللوس يندب له أن يصلي على شقه األمين باإلمياء 
ذلك فعلى شقه األيسر، فإن عجز فعلى ظهره ويضع رجليه جتاه القبلة، فإن مل يتمكن فعلى 

وإذا كان به ما مينعه من الركوع والسجود فإنه يصلي قائما ويومئ من . ه ورأسه للقبلةطنب
   . �والعاجز يف الركوع والسجود يومئ للركوع من القيام، وللسجود من اجللوس. قيامه

  
ومن مل يقـدر على شـيء من أركان الصالة ال يتركها ، وإمنا يكتفي بأن ينوي 

يقول  . �الدخول فيها ويستحضرها وينوي السالم مع اإلمياء بالطرف إذا عجز عن نطقه 
   .� الرسول 
  

ة السجود هي وضع اجلبهة على األرض ، فإن من كان جببهته قروح وإذا كانت حقيق
ألنه أتى مبا يف استطاعته من . متنعه من السجود عليها له أن يسجد على أنفه وصحت صالته 

فالرعاية الصحية حمققة يف هذه الترخيصات ، ذلك أن الفقهاء ذهبوا إىل أقصى . اإلمياء 
                                     

   .1/457 ؛ شرح فتح القدير ، 1/255 ؛ حاشية الدسوقي ، 1/101 ؛ المهذب ، 1/777،  المغني- �
   . 1/101 ؛ المهذب ، 1/459 ؛ شرح فتح القدير ، 1/258 حاشية الدسوقي ، - �
 ؛ قال 111، ص ) 405( أخرجه مالك في قصر الصالة ، باب العمل في جامع الصالة ، رقم - �

 وقال النووي  ،ن زيد ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العرنيفي إسناده حسين ب: الشوكاني 
   .  2/142حديث ضعيف ؛ نيل األوطار ، 
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نفية إمياء بالرأس وبالعني ، أو هي جمرد النية عند حاالت التيسـري للمريض ، فجعلها احل
  .�املالكية ، وهي عبارة عن إجراء األركان عند الشافعية واحلنابلة 

  
وإذا كانت صالة الصحيح ال جتوز على ظهر الدابة ، فإن املريض الذي ال يقدر على 

 . �رض باإلمياء للقبلةالرتول عد من الذين جيوز هلم أداؤها على الدابة ، كما يؤديها على األ
وما يقال عن الدابة يقال عن املركبات العصرية من حافالت وسيارات وقطارات وطائرات 

  .وغريها 
  

وهكذا فالصالة ال تسقط إال عن املغمى عليه وانون ، فال قضاء عليهما عند املالكية 
ذا مراعاة وه . �والشافعية أصال ، وعند احلنفية إذا كان ذلك أكثر من مخس صلوات
  .للظروف الصحية اليت وجد عليها هؤالء أثناء أوقات تلك الصلوات الفائتة 

  
وعدم إسقاط الصالة بالكلية عن املعذورين ألا بذاا عالج ، إذ ال يصح أن يبقى 

  .املريض بال عالج 
  

والفقهاء يف ترخيصهم للمريـض بأداء الصالة على الشكل الذي يناسب وضعه 
. فالتقوى مقيدة باالستطاعة . اعتمدوا فيها على قواعد التيسري ورفع احلرج الصحي ، إمنا 

 : يقول احلق      � .  ذه الكيفيات هي أقصى وأداء الصالة

 :  يقول . قدرة املريض والعاجز ، ألن اهللا مل جيعل عليهم يف الدين حرجا  

    �وتكليف املريض والعاجز بأداء الصالة بالكيفية املفروضة  . 
  .ابتداء حرج يف الدين 

                                     
   . 1/101 ؛ المهذب ، 1/259 ؛ حاشية الدسوقي ، 1/459 شرح فتح القدير ، - �
   .1/632 ؛ المغني ، 1/130 حاشية الدسوقي ، - �
    .1/200 ؛ حاشية الدسوقي ، 1/51 المهذب ، - �
   . 16/ التغابن- �
�   .78/ الحج- 
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إن األنني وما ينشأ عن مريض ال ، ف يف الصالة لغري إصالحها يبطلها وإذا كان الكالم
  .ميلك نفسه ال يبطلها رمحة به وختفيفا عنه 

  
وات اليت حتقق غايات اجتماعية متعددة ، فإن الشارع وملا كانت اجلمعة من الصل
ولكنه واعتناء حبالة املريض الصحية رخص له بالتخلف . احلكيم قد فرضها على كل مسلم 

:  أنه قال فروى عنه . عنها مع أصحاب األعذار 
� ؛ وعن جابر  قال رسول :  قال

 : اهللا 
�.  

  
ل عدواه إىل الغري ، أو تضر وجيوز التخلف عن اجلمعة واجلماعة ملن كان به مرض تنتق

رائحتـه الناس ، كاجلذام والربص ، وهذا إذا مل جيد مكانا حيول دون انتقال العدوى أو 
  .والغرض من ذلك كله صيانة املريض واألصحاء على حد سواء . الرائحة 
  

كما جيوز للمبتلى بالروائح الكريهة اليت تضر اجلماعة ، أو ملن أكل منتنا التخلف عن 
  .معة واجلماعة إذا مل يستطع إزالة تلك الروائح اجل

  
يرخص الفقهاء التخلف عن صالة اجلماعة ، اليت هي سنـة مؤكدة عند املالكية 
واحلنفية ، وفرض كفاية عند الشافعية ، وواجب عند احلنابلة ،  بسبب املرض ، ومدافعة 

د ظهرا ، ـلشدير اـد ، واحلـربد الشديـل والـرة الوحـر وكثـاألخبثني ، واملط
 . �دة ، والظلمة الشديدة ، رمحة بالناس وعمال على اجتناب ما يضرهمـح الشديـوالري

                                     
 ، عن طارق بن شهاب 1/270 أخرجه أبو داود في الصالة ، باب الجمعة للمملوك والمرأة ، - �

وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،  ولم يسمع منه شيئا ؛ وقال أنه رأى النبي 
    .1/288ووافقه الذهبي ، 

 ؛ 2/3عة ، باب من ال تجب عليه الجمعة وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف،  رواه الدارقطني في الجم- �
   .2/18وابن أبي شيبة في الجمعة ، باب من ال تجب عليه جمعة ، 

   .2/02 ؛ المغني 94 ، 1/93 ؛ المهذب ، 75 القوانين الفقهية ، ص - �
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:  أنه قال فقد روي عن ابن عمر 
 �.   

  
لمريض من يقوم لم بشؤون املريض ، إذا مل يكن وجيوز التخلف عن اجلمعة أيضا ملن يقو

   .�عنده وخيشى عليه الضيعة ، والقيام بشؤون احملتضر من باب أوىل
  
ومن الرعاية الصحية اليت أنيطت بفاقد البصر الذي ال يهتدي بنفسه إىل املسجد ، وال -

فه ضمن فيندرج خو. جيد من يقوده أنه رخص له يف التخلف خوفا من أن يقع فيما يضره 
  . اخلوف على النفس 

  
. والصالة مبكانتها املرموقة ووظيفتها السامية تقتضي أن يطول فيها الفرد واجلماعة -

ولكن ورعاية لصحة املصلني مينع الشرع التطويل يف الصالة اجلامعة ، ألن وضعيات املصلني 
 الرسول يقول. ولذلك يطلب من اإلمام التخفيف فيها. الصحية ختتلف من شخص آلخر 

          � ومن خيالف هذا ، 

:  ملعاذ التوجيه النبوي الشريف يعد فتانا لقوله       
 �  .ري ويف هذا كله رعاية لصحة الكب

  . واملريض وذي احلاجة 
  

فإذا جاز . يرخص الفقهاء اجلمع يف الصالة للمريض قياسا على املسافر جبامع املشقة 
للمسافر اجلمع ملشقة السفر ، فمن باب أوىل أن جيوز للمريض الذي من مقاصد الشريعة 

                                     
ة المسافرين ،  ؛ مسلم في صال1/122 أخرجه البخاري في األذان ، باب الرخصة في المطر ، - �

   . 1/281باب الصالة في الرحال في المطر ، 
   .1/656 ؛ المغني ، 95 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/94 المهذب ، - �
    .123سبق تخريجه في الصفحة  - �
 ؛ مسلم في الصالة ، باب 1/130 أخرجه البخاري في األذان ، باب من شكا إمامه إذا طول ، - �

   . 1/194 القراءة في العشاء ،
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اجلمع وجيمع . رعاية صحته ، وخاصة إذا خاف إغماء أو محى أو دوخة إذا دخل وقت اجلمع 
 فاملريض أوىل باجلمع لشدة «: قال سحنون. الصوري للمريض بالبطن أو مبرض مسترسل 

ذلك عليه وخلفته على املسافر ، وإمنا اجلمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السري ، 
فاملريض أتعب من املسافر وأشد مؤنة لشدة الوضوء عليه يف الربد ، وملا خياف عليه منه ملا 

من بطن منخرق ، أو علة يشتد عليه ا التحرك والتحويل ، ولقلة من يكون له عونا يصيبه 
 بني املغرب وقد مجع النيب . على ذلك ، فهو أوىل بالرخصة ، وهي به أشبه منها باملسافر 

.  وأيب بكر وعمر وعثمان واخللفاء والعشاء يف املطر للرفق بالناس ، سنة من رسول اهللا 
   .�»بالرفق ملا خياف عليه من غري وجه فاملريض أوىل 

  
ومن األحكام اليت روعيت فيها احلالة الصحية لإلنسان أنه رخص له أن يقطع الصالة 
باستغاثة شخص ملهوف ، ولو مل تكن استغاثته خاصة باملصلي ، الحتمال أن يكون قد أمل به ما 

ة ، إذا كان ذلك ال يترتب ومثل ذلك جواز قتل احلية أو العقرب يف الصال. يضره يف صحته 
ألن التهاون بترك هذه .  ، وإال جاز قطع الصالة بالكلية �عليه اشتغال كثري أو استدبار للقبلة

  .اهلوام من شأنه أن يضر بصحة املصلي وغريه 
  

واملدقق يف حكمة استخالف اإلمام يف الصالة جيدها مبنية على رعاية صحية ظرفية ، 
طروء عذر لإلمام مينعه من مواصلة الصالة ، وقد يكون مرضا قد ألن من أسباب االستخالف 

    .أمل به 
  صالة العيد 

  
إذا كانت صالة العيد سنة مؤكدة عند املالكية والشافعية ، وفرض كفاية عند احلنابلة 

حىت أن الفقهاء يقولون أنه إذا أمجع أهل . وسنة عند احلنفية ، فإن تركها يعد اونا بالدين 
   .� تركها بال عذر قاتلهم اإلمام ، ألم تركوا شعرية من شعائر اإلسالم الظاهرة بلدة على
  

                                     
   .1/111 المدونة الكبرى ، - �
   .703 ، 1/663 ؛ المغني ، 1/88 ؛ المهذب ، 1/284 حاشية الدسوقي ، - �
   . 1/396 ؛ حاشية الدسوقي ، 2/39 ؛ شرح فتح القدير ، 1/118 ؛ المهذب ، 2/223 المغني ، - �
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ورغم ذلك فإن أمرها عندما يتعلق بصحة اإلنسان ينظر فيه ، ويرخص له بعدم 
  .وبذلك فإا ال جتب على الزمىن واملرضى . حضورها حفاظا على صحته 

  
ه عليه ، فيغتسل ويتطيب ويستاك ، وصالة العيد وسيلة يظهر فيها اإلنسان نعمة رب

وهذه أفعال ال خيفى أثرها . ويلبس أحسن الثياب ، ويزيل الشعر والظفر والروائح الكريهة 
  .على صحة اإلنسان 

  
وختتم هذه الصالة عادة بالتغافر والزيارات الودية وإظهار البشاشة والفرح يف وجوه 

  . لوكات هلا أثرها الصحي على الناس وهذه الس. املرضى واألصحاء والسؤال عن الغائب 
  

  صالة االستسقاء 
  

األوىل ملا تتطلبه هذه الصالة من : والرعاية الصحية يف هذه الصالة تتحقق من ناحيتني 
تنظيم وإعداد ، ألا صالة جامعة يتأذى الناس فيها من الروائح الكريهة إذا مل تزل قبل ذلك ، 

 والثانية ألن اخلالق البارئ يسقي برمحته عباده احملتاجني  ؛�بالرغم من أنه يطلب فيها التبذل
  .إىل سقياه ، فيحيا ا الضرع والزرع ، وجيد املريض والعاجز حاجته من املاء دون عناء 

  
  األذان للصالة 

  
وحىت يف إقامة األذان روعيت صحة املؤذن ، فإن كان من مندوبات األذان أن يؤديه 

 فيه ، فإنه رخص باجللوس ملن كان به عذر كاملريض مثال وتوقف املؤذن قائما ويكره اجللوس
   .�األذان عليه ، وقاس العلماء ذلك على أفعال الصالة

  
  صالة القصر

  
لقد شرع اهللا لنا صالة القصر يف السفر ، وهو العليم اخلبري حباجة عباده واملراعي 

سافر يعاين فيه ما ال يعانيه وهو وامل. ألوضاعهم ، ألن السفر يف حقيقة أمره قطعة من العذاب 
ألن . وب التقصري حىت ولو كان السفر خاليا من املشقة ـولذلك قال الفقهاء بوج. م ـمقي
كما ورد . تصدق على عباده ذه الرخصة حىت وإن أمنوا فتنة الكفار وعذاب السفر  اهللا 

                                     
   .92 القوانين الفقهية ، ص - �
   .1/108 بداية المجتهد ، - �
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 : يف اخلرب أن يعلى بن أمية قال    

         � 
           

�.   
  

تلك العناية اإلهلية باملسافر ، إذ تيسر عليه أداء العبادة بدون فصالة القصر تبني سر 
  .وأثر السفر قائم ولو كان بالوسائل املرحية . عناء 

  
  صالة التراويح 

  
فهي . تعد صالة التراويح  من النوافل اجلماعية اليت جيين املصلي من ورائها ثوابا عظيما 

ائـم بالرعاية الصحية ، ألا بعدد ركعاا وزيادة على ذلك جاءت متضمنة ملا يعود على الص
وحركاا ، وطول القيام فيها تعد منشطا مناسبا للصائم ، الذي تناول يف إفطاره ما لذ وطاب 

فيترتب عن ذلك أن يصاب بفتور واضمحالل يف جسمه ، ال يشفيه منه إال . بعد صوم طويل 
إذ مبجرد ما . له من حيث ال يدري فتأيت صالة التراويح منقذة . بعض احلركات الرياضية 

وهذا العالج يؤكده حىت األطباء غري . ينتهـي منها يشعر بعودة نشاط جسمه وحيويته 
  .املسلمني ، الذين علموا من أفعال الصائمني ما يقومون به من صالة يف الليل 

  
يروى أن طبيبا دعي يوما لتناول طعام اإلفطار يف رمضان عند أحد كبار التجار 

فاعتقد جازما أم سيصابون . ملسلمني ، فرأى أكثر الصائمني يقبلون على األكل بشدة وم ا
وبعد أن حان وقت العشاء أبصرهم يصلون الفريضة مث بعدها التراويح . مجيعا مبرض املعدة 

بذلك الشكل املطول ، فتيقن أنه لن يصيبهم أي مرض ذه احلركات والنشاط الذي يؤدونه 
   .�فوثق من حكمة التشريع اإلسالمي ورعايته لصحة اإلنسان . يف صالم 

  
                                     

   .101/لنساء ا- �
   . 1/277 أخرجه مسلم في صالة المسافرين ، - �
  . 1/99 حكمة التشريع وفلسفته ، - �
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   الزكاة وحفظ الصحة : املطلب الثاين
  

وثبتت . الزكاة فريضـة فرضها اهللا علـى كـل مسلـم توفـرت فيه شروطها
 :  فرضيتها بكثري من النصوص الشرعية كقوله       

   � .  وفرضت مرتبطة بإقامة الصالة كما يف قوله :    

   � . وتعدها السنة من قواعد اإلسالم األساسية، يقول الرسول
               

 �.   
  

 إمنا جاءت لتبني عناية اإلسالم بالفرد ، -كغريها من شعائر اإلسالم-وفرضية الزكاة 
الذي يعد اللبنة األساسية لتكوين اتمع السليم اخلايل من املشاكل النابعة عن أنانية اإلنسان ، 

  .نسان املكرم من عبودية املادة وطغياا فكانت الزكاة وسيلة لتحرير اإل. وتفكك أفراده 
  

وإذا كان اإلسالم يف نظامه العام قد اعتىن بأفراد اتمع عموما ، فإن عنايته بالفئات 
وما تكرار الدعوة يف القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة إىل . الضعيفة منه كانت مميزة 

عفاء وذوي احلاجات ، وجعل كثري من هذه اإلحسان باليتامى واملساكني وابن السبيل والض
  .األصناف من مستحقي الزكاة إال دليل على ذلك 

  
واملتمعن يف حكمة الزكاة جيدها حتقق الغايات االجتماعية والصحية ، اليت تعود بالفائدة 

  .على الفرد كشخص حمتاج ، وعلى اتمع كهيئـة متكافلة ومتضامنة 
  

                                     
   .103/ التوبة- �
   . 110/ البقرة- �
 بني اإلسالم على  ؛ مسلم في اإليمان ، باب قول النبي 1/10 أخرجه البخاري في اإليمان ، - �

   . 1/26خمس ، 
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طهري النفس البشرية من رذائل البخل والشح والشره وإذا كانت الزكاة قد شرعت لت-
والطمع ، فإا وباملقابل جتعل من نفس املعطي نفسا صحيحة وسليمة من مجيع األسقام اليت 

كما أا تعد خمرجا نفيسا يستفيد منه . مترضها ، أو تتسبب يف إحداث اإلخالالت الداخلية ا 
جاته الصحية مقدمة على غريها ، باعتبار أن قوام ولعل حا. الشخص احملتاج يف قضاء حاجاته 

  .صحة اإلنسان هي أساس قوام حياته يف خمتلف ااالت 
  
وشرعت الزكاة ملواساة الفقراء واملساكني فيما يعانون من عجز مادي ، ولسد -

واستفادة . حاجات املعوزين واحملرومني بسبب الطوارئ احلادثة اليت تلم م دون سابق إنذار 
ولقد أثبتت التجارب . ؤالء من الزكاة من شأا أن تشفيهم من اهلم الذي يغشاهم فيقلقهم ه

العلمية أن االستغراق يف اهلم والتمادي يف القلق حاالت فيزيولوجية سرعان ما تضعف جسم 
   .�فهي قد سرقت منه مناعته املكتسبة. اإلنسان املصاب ، فتجعله عرضة ألي مرض مفاجئ 

  
اتمع متضامنا فيما بينه كما جيب أن يكون ، فإن أموال الزكاة قد ال وإذا كان -

إذ ميكن أن تستثمر فيما . تصرف فقط يف معاجلة حاالت فردية يعود نفعها على شخص بعينه 
يعود على اتمع بأكمله بالفائدة العميمة ، كإقامة املرافق العامة اليت تتوقف عليها حياة األمة 

 من أولويات ذلك بناء املدارس اليت يتعلم فيها أبناء اتمع ، وإقامة ولعل. وسعادا 
فتكون الزكاة ذا التوجه قد راعت . املستشفيات اليت يعاجل فيها املرضى على خمتلف فئام 
   .�جوانب كثرية ، تعود بالفائدة على صحة اتمع وأفراده

  
إن الزكاة تعترب الوسيلة األهم يف وإذا كان اإلنسان مياال بطبعه إىل حب املال ، ف-

مساعدته على إجياد املناخ املناسب لنفسه إلبقائه على الطهارة الفطرية ، وقطع تطلعه إىل 
الكسب بالطرق غري الشرعية، باعتبارها صدقة ملزمة تفرض على الغين من اجلماعة وترد على 

وهو ما جعل .  غمار اللصوصيةفقري اجلماعة نفسها ، فتقيه من العوز الذي قد يدفعه إىل خوض
الشارع يضبطها بقواعد وأحكام فقهية ، بينت مكانتها وحددت مستحقيها وعقوبة املتخلني 

                                     
   .177 روح الدين اإلسالمي ، ص - �
   .104 اإلمام محمود شلتوت ، اإلسالم عقيدة وشريعة ، ص - �
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. باعتبار أن عدم إخراجها حيدث شرخا يف صف اتمع املسلم املتماسك، وخيل بتوازنه . عنها 
يد االنتقام منها إما مبنع فتصبح كل فئة فيه تنظر إىل األخرى على أساس أا عدوا، وأا تر

  .العطاء إن كانت من األغنياء، أو باالعتداء والسطو والسرقة إن كانت من الفئة احملتاجة 
  
وبالضوابط الفقهية متكنت الشريعة اإلسالمية من أن جتعل من مؤسسة الزكاة مؤسسة -

وزين ، وعالج اجتماعية كفيلة بتجسيد مقاصد الشريعة يف إغناء الفقراء ، وسد حاجات املع
ومل يكن هذا الواقع بالنظرية الطوبائية اليت جتري يف اخليال فحسب ، ألن . املرضى والعاجزين 

 على أن الزكاة مصدر مهم من املصادر -وهي يف أوج ازدهارها-احلضارة اإلسالمية برهنت 
هذه النتائج إذ سبق وأن ظهرت . اليت حتقق الغايات األساسية لكافة أفراد اتمع احملتاجني 

وبشكل إجيايب يف عصور اخلالفة اإلسالمية ، حيث وصل األمر يف عهد اخلليفة عمر بن عبد 
  بعثين عمر بن عبد العزيز «: يقول ابن سعد . العزيز إىل أنه حبث عن احملتاجني هلا فلم جيد 

 جند من على صدقات إفريقيا فاقتضيتها ، وطلبت فقراء نعطيها هلم فلم جند ا فقريا ، ومل
   .� »يأخذها منا ، فقد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت ا رقابا فأعتقتهم 

  
وهذا النجاح الذي حققته مؤسسة الزكاة ناتج عن عدالة التطبيق وعن نظرة املسلمني 

  .إليها ، فهم ال يعتربوا جزية مفروضة كما هو شأن األغنياء يف احلضارات غري اإلسالمية 
  
 إذا مل تتمكن الزكاة اليوم من أداء دورها ، فالعيب ليس فيها ألن صورا قد ولكن-

 حىت أصبحت هذه األجيال حتسبها إحسانا فرديا هزيال ال «: تت كما يقول سيد قطب 
ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة وهي تتناول اثنني . ينهض على أساسه نظام عصري 

 يصنعهم نموال األصلية مع رحبها ، يؤديها الناس الذيونصفا يف املئة من أصل رؤوس األ
اإلسالم صناعة خاصة ويربيهم تربية خاصة ، بالتوجيهات والتشريعات وبنظام احلياة اخلاص ، 

وا فيه ، وحتصلها الدولة املسلمة حقا مفروضا ال عيشرتفع تصوره على ضمائر الذين مل يالذي ي
به وسائله اخلاصة من اجلماعة املسلمة ، حيث يشعر إحسانا فرديا ، وتكفل ا كل من تقصر 
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كل فرد أن حياته وحياة أوالده مكفولة يف كل حالة ، وحيث يقضي عن الغارم املدين دينه 
   .� »سواء كان دينا جتاريا أو غري جتاري من حصيلة الزكاة 

  
فات وهكذا يتجلى دور الزكاة يف القضاء على جرمية السرقة ، اليت تعد آفة من اآل

  . القاضية على صحة اإلنسان ، قبل أن تقضي على نفسه وماله 
  

والزكاة مبفهومها االجتماعي تعترب عونا للفقراء واملساكني ، فتساعدهم على التغلب 
ش الكرمي إن كانوا عاجزين ، ومتكن الفقري من سد متطلباته الصحية ـعلى ظروف العي

وال يكون . مقتضيات العالج الذي حيتاجه راء الدواء وـباإلنفاق على نفسه وولده ، وش
ملفهوم التضامن االجتماعي معىن ، إذا كان الفقراء يف اتمع ميرضون وال جيدون من يعاجلهم 

  : يقول واحلق . وال مبا يعاجلون أنفسهم       

 �.   
  

نت الشريعة اإلسالمية ترغب يف اإلنفاق بصفة عامة باعتباره من أعمال الرب ، وإذا كا
فإا وضعت للمال الذي جتب فيه الزكاة شروطا حىت يؤدي اإلنفاق معناه ، وحيقق مقصده 

  .دون أن يضر باملنفق ، كأن يكون فاضال عن حاجاته األصلية 
  

ب الذي خترج منه الزكاة فاضال عن ويف هذا املنظور يرى فقهاء احلنفية أن يكون النصا
احلاجة األصلية ملأكل وملبس املخرج ، وإال عد هو حمتاجا ، ألن بالفضل يتحقق الغىن 

فاحملتاج إىل ذلك النصاب ال . ويتجسد معىن النعمة ، وبذلك حيصل األداء عن طيب نفس 
ن ضرورات البقاء وقوام يكون غنيا ، والتنعم ال حيصل بالقدر احملتاج إليه حاجة أصلية ، ألن م

والفرد الذي حيتاج إىل املال لتغطية حاجياته . البدن الذي يكون شكره شكر نعمة البدن 
   .�الصحية ينطبق عليه هذا الرأي ، فتكون الزكاة قد راعت فعال حالته الصحية 
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وبإمعان النظر يف رأي احلنفية يف تعريف احلاجة األصلية ، اليت هي عندهم ما يدفع 
الك عن اإلنسان حتقيقا ، كحاجته إىل النفقة اليت يقوم ا بدنه ، والسكىن اليت تأويه ، اهل

أو تقديرا كالدين الذي جيعل صاحبه يف حاجة إىل ما . والثياب اليت تقيه شدة احلر وقرس الربد 
يف يده من النصاب لقضاء دينه ، ينجو بذلك من احلبس الذي يعد هالكا ، وقد يندرج يف 

ع التقديري آالت احلرفة وأثاث املرتل واملركوب وكتب العلم ألهلها ، ألن اجلهل عندهم الدف
فهكذا يتبني أن املخرج للزكاة على هذا الرأي إذا كانت حاجته األصلية . مصنف كاهلالك 

احلقيقية والتقديرية مستحقة لصرف النصاب تعد كاملعدومة ، وال يترتب عليه زكاة ، ألم 
املاء املوجود عند الشخص ولكنه مستحق للعطش ، فإنه كاملعدوم وجيوز االنتقال شبهوا ذلك ب

  .�إىل التيمم 
  

إن هذا التوجيه السليم اخلاص مبن توفر لديه النصاب ، واحتاج إليه يبني مقصد الشريعة 
وال شك أن احلاجة الصحية اليت . يف احملافظة على نفس املخرج واملستفيد على حد سواء 

 ا اإلنسان نفسه هي مندرجة ضمنا يف احلاجات العامة ، اليت روعيت يف إخراج الزكاة حيفظ
  .أو عدم إخراجها 

  
وإذا كان لفظ الزكاة مرادفا للفظ الصدقة ، فال شك أن اإلنفاق وهو السبيل التطبيقي 

دة ملفهوم الزكاة والصدقة جيسد تلك الرعاية الصحية ، اليت تستنبط من مدلوالت الصدقة زيا
  .على غاياا التعبدية 

  
وللوقوف على مدى استفادة احملتاج واملريض من هذه العبادة نتدبر مدلوالت الصور 

  : التالية 
  
وهي صدقة مستحبة وتتأكد إذا كان االحتياج إليه أكثر من االحتياج  : الصدقة باملاء-

وألن الصحة ال قوام هلا  ، � : إىل الطعام ، ويؤكد ذلك حديث 
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والواقع يثبت أن اإلنسان يستطيع أن يتحمل اجلوع لفترة أطـول مما يتحمل . بدون ماء 
 واملاء هو احلياة . العطش       � فال صحة بدونه ،.  

  
 داعية إليها ، وهي أفضل من الصدقات األخرى ألن حاجة اجلسم : الصدقة بالطعام-

وتتمثل صدقة الطعام يف صور متعددة ، وال يقتصر فضلها . وألن قوامه متوقف على الطعام 
  .فقد جتب حىت يف حق الغين احملتاج إليها . عند الضرورة على الفقري 

  
ألن املنطق يف الدولة اإلسالمية يقتضي أن املريض واحملتاج ال  : الترغيب يف اإلنفاق-

 عجز ، فهو إذا مل يتوفـر له العمل املناسب أو مل يكفه مدخوله يف سد يشعر بنقـص أو
حاجاته ، فإن اتمع هو الذي يكفله ، بواسطـة النفقات اليت تفرض على القادرين من أسرته 

ألن ضمائرهم يف اإلسالم قد تربـت على السجايا الفاضلة اليت ترغب . أو من أهل بلدته 
اهللا بدون حـد معني ، إمنا مرجع ذلك كرم النفس املنفقة فيهـم حب اإلنفاق يف سبيل 

ومدى حبها يف التقـرب إىل را العامل خبصوصياا ، ال سيما عندما تعلـم أن را قد أجاا 
 إىل اإلنفاق فيما فضل       � أي ما زاد عن ، 

 احلاجة ،               

             �.   
  

ال أذى ، ألن املن يف اإلنفاق ويفضـل أن يكون بدون من و ويرغـب احلق 
 : ويف ذلك يقول احلق تعاىل . واألذى حيرج ما املنفق عليه    
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 �.   
  

 ، جاءت السنة املطهرة وأكدت على وكما أكد القرآن على ضرورة اإلنفاق ورغب فيه
:  قال فعن أيب هريرة . ذلك ورغبت فيه 


 � .  وتبني السنة أن

:  يف حديث قدسي يقول الرسول . الرب يرضى على العبد املنفق ويعده باخللف 
�.   

  
واإلنفاق يف سبيل اهللا الذي يعود بالفائدة على احملتاج كاملريض ، يأخذ صورا متعددة 

ومن تلك الصور . لتكافل االجتماعي ، فتسد حاجة احملتاجني كلها حتقق الغايات اليت ينشدها ا
  : جند 

. وهي أسلوب من أساليب التكافل االجتماعي حببها اإلسالم ورغب فيها  :  املنيحة■
وكانت تتمثل يف الزمن املاضي يف الشاة أو الناقة مينحها الرجل الذي تفضل عنه لغريه ، لينتفع 

وقد يأخذ مفهوم املنيحة يف العصر . ه ، مث يردها إىل صاحبها بألباا يف تغذية نفسه وأوالد
احلايل نعتا آخر ، فيشمل منفعة كل شيء حيتاج إليه الناس يف عصره ، وقد تكون بعض 
  .التجهيزات الصحية حمال ألن متنح ملن يكون يف حاجة إليها ، خصوصا إذا استغىن عنها مالكها
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وهو يظهر أمهية املنيحة يف حتقيق التكافل يقول الدكتور سعد الدين السيد صاحل 
 وال شك أن منح الناقة هو جمرد مثل ، «: االجتماعي حسب حاجة الناس وضرورة العصر 

فإغاثة من انقطع به الطريق . ويقاس عليه اليوم كل ما ميكن منحه إلعانة احملتاج واحملروم 
اصة ملن يصوا وحيميها يف قضاء بسيارتك اخلاصة هو منيحة لك عليها أجر ، وإعارة آلتك اخل

  . � »طلبه هو أيضا منيحة لك عليها أجر 
  

واملنيحة عندما تطبـق يف هذا العصر وذا الشكل ال شك أا تولد حلوال ملشاكل 
كثرية ، وا تغطى مطالب وحاجات أرادها املعوزون واملرضى والزمىن ، كوسائل العالج 

  .ن اقتنائها إال ذه الطريقة وأدوات التطبيب اليت ال يتمكنون م
  

  الوقـف 
  

وتشعر الواقف أن . وهو صدقة مندوبة ملا حتقق من فوائد تزيد اتمع تصاهرا والتحاما 
عمله غري منقطع ، كما جاء يف قوله          

  � .  وقد . والوقف من الصدقات اجلارية
يكون يف ما يعود على صحة اإلنسان بالفائدة ، كتوقيف األراضي والعمارات واملرافق لبناء 

  .املؤسسات الصحية ، وتوقيف األجهزة ملعاجلة املرضى 
  

والوقف إجراء يسع دائرة التكافل االجتماعي ، حبيث يتمكن املوقوف عليهم من 
وبالتايل يغنون عن الطلب ومينعون من التطرق إىل الكسب غري . نابعه االستفادة من م

  .الشرعي
  
. والوقف اخلريي يتخري فيه الواقفون األغراض الشريفة اليت خيدمون ا جمتمعهم -

 اإلسالمية عرفت أنواعا متعددة من الوقف املخصص ةواملستنطق للتاريخ خيربه أن احلضار
  : ، واألخذ بيدهم ومن ذلك ملعاجلة املرضى ، ومؤانستهم 
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وهو وقف ينفق فيه على عدة مؤذنني من ذوي األصوات : وقف مؤنس املريض -
الرحيمة واألداء احلسن ، فريتلون القصائد الدينية طوال الليل ، حبيث يكلف كل واحد منهم 
وقتا حمددا حىت مطلع الفجر ، وذلك قصد تأنيس املريض الذي ليس له من خيفف عنه أمله 

  .�طول ليله 
  
. وهو وقف ينفق منه على من يقوم بتوهيم املريض بأنه صح : وقف خداع املريض -

وهي وظيفة عالج نفسي من مجلة وظائف املعاجلة باملستشفيات ، ويتم فيها تكليف اثنني من 
فيقول أحدمها لصاحبه ماذا . املمرضني بأن يقفا قريبا من املريض حبيث يسمعهما وال يرامها 

 فريد عليه اآلخر أن الطبيب يقول أنه ال بأس عليه ، فهو مرجو ؟الطبيب عن هذا املريض قال 
   .�الربء وال يوجد يف علته ما يشغل البال ، ورمبا ض من فراش مرضه بعد يومني أو ثالثة

  
والقصد من هذا النوع من الوقف هو جتنيد املمرضني الطمئنان املريض على صحته ، 

مهم فيتماثل إىل الشفاء ، خصوصا عندما يكون مرضه مؤسس على أمر فيتأثر نفسيا بكال
  . نفسي 

  
  الضيافة 

  
فهي من أنواع املواساة اليت سنها اإلسالم يف . واملقصود ا إكرام الضيف املار بالبلدة 

والضيافة فرض يف حق ابن . إطار احملافظة على صحة اإلنسان بتأمني غذائه يف كل وقت 
:  باإلميان فقال بطها الرسول السبيل ، وقد ر

 � وبني حدودها فقال  ، 
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 �.   

  
فبني املدة اليت قد حيتاجها . واحلديث جاء مراعيا لظروف الضيف وظروف املضيف 

الغريب ، ألنه بعد ذلك يتمكن من تدبري شؤونه أو يرجع إىل بلده ، وألن املكوث الطويل عند 
 الضيف بعدم ولذلك نصح الرسول . املضيف قد حيرجه وقد يكون على حساب عياله 

  . خيرجه املضيف املكث طويال حىت
  

ونتبني من هذا أن الضيافة اليت فرضها اإلسالم على املقيم جتاه أخيه املسافر ، إمنا هي 
وسيلة تقي الضيف من ارتكاب ما حرمه اهللا ، يف سبيل إشباع غريزة الطعام ، خصوصا يف 

و مريضا البوادي ، حيث ال يوجد فنادق وال مطاعم ، أو يف املدن عندما يكون الضيف فقريا أ
  .حيتاج إىل من يرعاه 

  
وأخلص يف النهاية إىل أن هذه األساليب وهذه األنواع من الصدقات تصب كلها يف 
وعاء احملافظة على صحة اإلنسان ، ألن ما يعطى منها من ماء أو طعام أو كسوة يعترب من 

حب احلاجة املقومات الصحية للفرد ، ولذلك ترقى الصدقة إىل درجة االستحباب بالنسبة لصا
  .الشديدة ، واملريض من أشد الناس حاجة إىل املعاونة 

  
وينتج من هذا كله أن الرعاية الصحية لإلنسان يف كل هذه العطاءات كانت جلية 

  .فالزكاة ميدان واسع من ميادين إخصاا . ومقصودة 
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   الصوم وحفظ الصحة : املطلب الثالث
  

فمن . وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع . ان اإلسالم إن الصوم ركن من أرك
 : الكتاب قوله تعاىل         

      � .   
  

: ومن السنة حديث 
 � .  وأما اإلمجاع فقد أمجعت األمة

   .�على وجوب صيام شهر رمضان
  

والصـوم يف االصطالح الشرعي يعين اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع ارا 
دة مبا حيققه اإلمساك من امتناع الوقوع يف احملرمات وهلذا التعريـف عالقة وطي . �بنية

  .احلسية واملعنوية 
  

فبممارسته يتجلى . والصيام بقسميه الواجب والتطوع حيقق الغاية اليت فرض من أجلها 
شكر العبد لربه من حيث هداه لعبادته ، وبه يتعلم املرء احملافظة على األمانة وعدم تضييعها 

وبه تضعف .  وبه يتميز اإلنسان ويترفع عن اخلصال احليوانية اهلابطة بالتفريط أو اخليانة ،
شهوته الطاغية ، وبه يشعر حبالة الفقراء والضعفاء فتسري يف عروقه الرمحة والعطف واحلنان ، 

�فيتجسد التآلف والتضامن .  
  

                                     
   .183/ البقرة- �
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ن صومه وبالصيام يتشبه الفرد بالروحانيني واملالئكة املقربني ، فيعبد ربه حق العبادة أل
  .�: ليس ملك له ، فهو لربه بدليل ما ورد يف احلديث القدسي 

  
ألا إذا كانت حتتاج إىل . وبالصيام تتجسد الرعاية الصحية لإلنسان جبميع معانيها 

حبث واستقصاء الستنباطها من أحكام العبادات األخرى ، فهي يف الصيام جلية بارزة ال حتتاج 
فهي جمسدة يف الفوائد الطبية اجلليلة املندرجة يف الصيام . ىل كثري من العناء للوقوف عليها إ

  : وهذا ما سأحاول توضيحه من خالل املعامل التالية . ذاته ، ويف األحكام الفقهية املتعلقة به 
  
   : فوائد الصيام الصحية-أ

  
من خالل التوضيحات للصيام فوائـد صحية كثرية أكدها الطب احلديث ، تتجلى 

  : التالية
  
إذا كان الصوم هو اإلمساك عن الطعام والشراب لساعات كثرية من اليوم ، ففي -

يب املاهر إذا أراد معاجلة مريضه من داء بألن الط. ذلك عالمة طبية على ما يستفيـده البدن 
لتطبيب مبعدته فإن أول ما يقـوم به هو إخالء جوفه من كل شيء ، مث يباشر عملية ا

   .�املقصودة
  
وإذا كانت املعدة بيت الداء واحلمية رأس الدواء كما يقول احلارث بن كلدة ، فإن -

فاملعدة خالل شهر الصيام ال تتلقى من الطعام إال . الصيام هو احلارس األمني على حتقيق ذلك 
عتاد فإن ما يساعد البدن على قوامه ، وحىت وإن زاد اإلنسان يف الساعات األوىل عن امل

ساعات الصيام من شأا أن تبدد ذلك ، فتبقى املعدة خالية من تأثريه ، وحتقق احلمية اليت هي 
  .رأس الدواء 
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إذا كان املتداول عند احلكماء أن من أكل كثريا شرب كثريا ، ومن شرب كثريا نام -
مضر بالصحة ، فاحلقيقة أن اإلكثار من هذه األشياء  . �كثريا ، ومن نام كثريا ضاع عمره

والوقاية من . وبالتايل فضياع العمر قد يكون باملرض زيادة على الفراغ والنوم الزائد 
األمراض حيققها الصيام ، ألنه يقف حاجزا مينع من اإلكثار من األكل والشرب والنوم أيضا ، 

جلد والعمل ملا يشعر به الصائم من متيز لشهر الصوم ، باعتباره سوقا راحبة تدعو إىل السهر وا
  .يف الليل والنهار للفوز باجلزاء الذي وعد اهللا به عباده الصائمني 

  
والصوم وما يسبب من جوع فهو يف احلقيقة دواء إليقاظ الفكر وتفطني القلب ، -

  . خبالف امتالء البطن الذي يكون أثره على النقيض من ذلك متاما 
  

ت املعدة نامت الفكرة وخرست احلكمة  يا بين إذا امتأل«: وجاء يف وصية لقمان البنه 
والصوم مينع املعدة من أن متتلئ فيختل توازن وظائفها ،  . �»وقعدت األعضاء عن العبادة 

حنن قوم ال نأكل إال عن جوع وإذا أكلنا ال : عناه من ينسب للعرب قوهلم ولعل ذلك ما 
   . منلك أنفسنا من الطعام 

  
إلنسان حتتاج إىل الراحة لتجدد نشاطها ، فإن وإذا كانت مجيع األعضاء يف جسم ا-

وترتاح معها خمتلف أجهزة االمتصاص . املعدة مثلها حتتاج إىل نفـس القدر من الراحة 
  . واإلفراز 

والصيام هو الذي حيقق هلا ذلك ، حيث مينع الصائم من التزود باملأكوالت واملشروبات 
للمعدة لتجدد نشاطها الستقبال ما من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ، وهو وقت كاف 

وهذه امليزة الطبية ال . يلقى فيها عند اإلفطار ، لتقوم بوظيفتها على الوجه الصحي املطلوب 
 والصوم فعال جيدد حياة «: يقول الدكتور الزحيلي . تتحقق إال بالنظام الذي حيدثه الصيام 

دة وجهاز اهلضم ومحية اجلسد ، اإلنسان بتجدد اخلاليا وطرح ما شاخ منها ، وإراحة املع
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والتخلص من الفضالت املترسبة واألطعمة غري املهضومة ، والعفونات أو الرطوبات اليت 
   .� »تتركها األطعمة واألشربة 

  
والصيام بذاته وقاية وأمان من كثري من األمراض املزمنة القدمية واحلديثة ، مثل قروح 

ع السرطان والسكري والضغط الدموي واألوزان املعدة واضطرابات األمعاء والسل وأنوا
لذلك ينصح األطباء لعالجها أو الوقاية منها بالصوم ، ألنه وسيلة ناجعة يف . الزائدة وغريها 

   . �ذلك بسبب تنظيم األكل أو االمتناع عن أنواع معينة من املأكوالت
  

راثيم ، وهو والصوم يعد حجر صحي كذلك بالنسبة لألمراض اليت تنتقل عن طريق اجل
   .� بذلك حيقق الرعاية الصحية اليت تضمنها قوله 

  
 والصوم عامل من عوامل الصحة والتقوية ، فهو يعاجل كل «: يقول الشيخ اجلرجاوي 

وهو أكرب مساعد على تقوية اجلسم عامة ، وعالج . علة ولو خابت يف عالجها كل الوسائل 
 ألن اجلسم عندما ال يفقد ما يأكله ينصرف إىل إفراز السموم .ما به من علل وأمراض 

املتجمدة فيه ، كما أن الصوم يريح اجلهاز اهلضمي من عناء األكل وما يتبع األكل من وظائف 
   .� »فيزيولوجية 

  
الصوم من وجهة نظر و« : مث يستطرد يف إظهار أمهية الصوم كعالج رياضي فيقول 

طهري اجلسم ، بإزالة ما ميكن أن يكون به من زيادات يف السموم الطب الرياضي هو وسيلة لت
وقد . وحنن جنده يف الطب الرياضي حتت باب العالج بالغذاء . الضارة ، أو غذاء ال لزوم له 

جيد القارئ يف ذلك شيئا من التناقض على اعتبار أن الصوم ضد التغذية ، ولكن جيب أن تفهم 
ودع للغذاء ، وإمنا هو جمموعة متزنة متوافقة من املواد أن اجلسم البشري ليس جمرد مست

                                     
   .2/568 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
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والعمليات الكيميائية ، وهذه اموعة تتعرض لالختالل ليس بنقص املواد الغذائية فقط بل 
   .� »بزيادا أيضا 

  
ومن خالل هذه املزايا يدرك مدى صدق توجيه األطباء مرضاهم إىل التقليل من األكل 

وكان ينقصهم أن يقولوا ملرضاهم صوموا  . بعضه يف أوقات معينة بل االمتناع عنه أو عن 
تصحوا ، كما يفهم من كثري من النصوص اليت جاءت ا السنة وكشفتها قبل أن يكتشف 

  .الطب احلديث مزايا الصوم الصحية 
  

والصوم من جهة أخرى خري عالج لتجنب أضرار اإلصابة بااللتهابات الداخلية أو البؤر 
، ذلك أن بعض األنسجة واخلاليا تنهدم أثناء الصوم ، فتتاح الفرصة لتتأكسد الصديدية 

اخلاليا املصابة ويتخلص اجلسم منها ، وحيث أن البالية جتد سهولة لطرحها بسبب الصوم ، 
فإنه يعد أهم وسيلة للتخلص من البدانة وتضخم الكبد ، ومن كل األمراض اليت تنجم عن 

   .�كثرة األكل 
  

د كثري من األصحاء األقوياء من غري السلمني بدور الصوم يف احملافظة على ولقد أشا
  شيخ املعمرين عندما سئل عن سر احتفاظه بصحة جيدة »ميشيل أجنلو«فها هو . لياقتهم 

 أعزو احتفاظي بالصحة والقوة والنشاط «: ونشاط غري عادي وهـو متقدم يف السن فقال 
 الصوم من حني آلخر ، ففي كل عام أصوم شهرا ، ويف كل يف سنوات كهوليت إىل أنين أمارس

شهر أصوم أسبوعا ، ويف كل أسبـوع أصوم يوما ، ويف كل يوم آكل وجبتني بدال من 
   . � »ثالث

  
 احلكيم وزع ولعل يف توزيع الصيام على السنة كلها عالجا مقصودا ، ذلك أن الشارع

 ءضان وست من شوال وعاشوراء وتاسوعافصيام رم.  السنة كلها لىالصيام فرضه ونفله ع
وعرفة لغري احلاج ، واإلكثار منه يف شعبان ، والصيام يف األشهر احلرم ، وصيام ثالثة أيام من 
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كل شهر ، وصيام االثنني واخلميس فالصائم ذا الشكل أو أقل منه ال شك أنه مستفيد من 
  .الرعاية الصحية اليت جيسدها الصيام 

  
   : ة املستفادة من بعض أحكام الصيامالرعاية الصحي-ب
  

إذا كان الصيام بذاته يعد عالجا لكثري من األمراض العضوية واملعنوية ، فإن األحكام 
الفقهية اليت تتعلق بكيفية ممارسته ومبن ميارسونه تتضمن هي كذلك رعاية صحية غري خفية ، 

  : ميكن الوقوف على بعضها من خالل األحكام التالية 
  
ملا روي . من السنة أن يعجل الصائم بالفطر بعد حتققه من الغروب  : ل الفطر تعجي■

واإلرشاد إىل هذا التعجيل  . �  :  قال أن رسول اهللا 
يتضمن فوائد صحية جليلة ، ذلك أن جلسم اإلنسان طاقة حمددة يف التحمل قد تنفذ ، وقد 

ساعة اإلفطار بشغف ، وإذا تأخر اإلفطار هلذا املتطلع قد يترتب عنه يتطلع الصائم إىل 
ألن . انعكاسات وردود فعل سلبية تؤثر على الصائم من حيث ال يدري ، فتتضرر صحته 

جسمه يكون قد استنفذ كل ما لديه من االحتياطات املدخرة ، فيجوع ويعطش وإن صرب على 
صرب على املاء للزومه إلذابة النضبات الضارة اليت اجلوع لوقت زائد ، فإنه ال يقوى على ال

  .تتولد باستمرار يف اجلسم 
  
ويندرج يف معىن ذلك كل ما هو حلو ، فإن مل  : أن يكون الفطر على رطبات وترا-

ويف هذه الكيفية رعاية صحية . يتوفـر ذلك للصائم فعليه اإلفطار على حسوات من املاء 
فوجب تزويده . لبه اجلسم الذي ظل ساعات كثرية بدون تزود بالغة ، ذلك أنه يبدأ ميا يتط

  .بالسكريات ومن السوائل باملاء الذي يرطب جمرى األكل وينعش األعضاء لتستعد لوظائفها
  

ويكتفى ذا القدر من املرطبات واحلسوات مث الذهاب إىل صالة املغرب ، ويف ذلك 
اجلهاز اهلضمي وإثقاله دفعة واحدة فوائد صحية أيضا ، إذ الغرض من ذلك عدم مفاجأة 
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فهذا األسلوب املتزن من شأنه إيقاظ اخلاليا النائمة واألجهزة الفاترة بسبب الصيام ، . باألكل 
  . فتستعد الستقبال ما طاب من الطعام 

  
أنه قال   وهو من السنة فقد روي عن النيب تأخري السحور-   

 � . ت لالنتباه أن هذا التوجيه النبوي يتضمن فائدتني صحيتني وامللف
ذلك أن . تتحققان من خالل األمر بالسحور من جهة ، ومن خالل تأخريه من جهة أخرى 

األمر به يعين تأخري األكل جلعل مدة طويلة تفصل بني وجبة اإلفطار ووجبة السحور ، كي 
امة ، فال يتضرر باندفاع الطعام وتراكمه من يتمكن اجلهاز اهلضمي من القيام بوظيفته براحة ت

جهة ثالثة ، وألن تأخري السحور ميكن الصائم من أن يأخذ زادا كافيا ليقاوم به صيام اليوم 
: يقول الدكتور عويضة وهو بصدد إظهار حكمة تعجيل الفطور وتأخري السحور . املوايل 

ضمي وباقي األجهزة بالغذاء دفعة ويف هذا حكمة بالغة حىت ال تفاجأ املعدة واجلهاز اهل«
كما أن يف هذا صونا من اإلفراط يف الطعام سدا للجوع . واحدة بعد طول وقت الصوم 

وهناك فائدة عظيمة وهي إمهال املعدة وقتا تطرد فيه ما عسى أن يكون فيها من ماء . القوي 
. ن حنو نصف ساعة شرب عند اإلفطار ، حيث ثبت أن املاء ال يبقى باملعدة السليمة أكثر م

أما تأخري السحور فحكمته . وبذلك تتسع املعدة للطعام وحـده دون مضايقتها باملاء معه 
، ل على قسط وافر من الراحة والنومإعطاء الوقت الكايف للجسم ليهضم غذاء اإلفطار، وحيص

مع مراعاة ففي هذا السلوك . ولتقصري مدة الصوم يف اليوم التايل فيكون الصوم أكثر احتماال 
منتهى احلكمة يف احلصول على أكرب قسط من ) يقمـن الصلب(االقتصار على لقيمات 

   .� »الصحة والعافية 
  

ولقد ثبت أن الصحة ال تتضرر بالصيام إطالقا ، وإذا حدث ومرض الصائم فالعلة 
يقول الشيخ . متعلقة بالطريقة اليت انتهجها ، من حيث اإلكثار أو اإلقالل من األكل 

                                     
 ؛ مسلم في الصوم ، باب فضل 1/329صوم ، باب بركة السحور ،  أخرجه البخاري في ال- �
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 إن الصوم غري مضر بالصحة ، ولكن الطريقة اليت يصوم ا أغلب الناس غري «: اجلرجاوي 
فامتالء املعدة دفعة واحدة بكمية كبرية من الغذاء املختلف األلوان ، وكثرة شرب . صحية 

فمن ساء هضمه أو فسدت .  والدمسة مضر بالصحة بال مراء احلريفةاملاء مع أكل املواد 
بت أمعاؤه أو كبده يف رمضان فال يلقي الذنب جزافا على الصيام ، وإمنا معدته أو اضطر

  .� »الذنب على طريقة اإلفطار 
  
رغم ما جينيه الصائم من ثواب عظيم من الصوم ، إال أن الشارع   : الوصال بالصوم-

 :  أن رسول اهللا فعن ابن عمر . احلكيم قيده بقدرته البشرية ، ومنع الوصال فيه 
                 

 � . هي ما يلحق بدن الصائـم من �والعلة من كراهية الوصال كما يقول الفقهاء 
 يف أن هيئته وقدرته على التحمل حمدودة ، وهو ما يفهم من رد رسول اهللا . مشقة وانتهاك 

  . ئة أصحابه ختالف هي
  

 : فلوا التزموا به لوقعوا يف احلرج ، واحلرج مرفوع   

 � .  ا أن تضعف اجلسم ، فال يتقوى على أداءوألن مواصلة الصيام من شا
هذه وحىت وإن سلم املواصل من أثر . الطاعات والعبادات األخـرى على الوجه األكمل 

 ، وإن اختلفت �العلة ، فإنه يكره له نذر صيام الدهر قياسا على مضاعفات الوصال
ومع ذلك فإن الدوام واالستمرارية . الصورتان باعتبار أن صيام الدهر يقتضي األكل يف الليل 

                                     
   .1/142 حكمة التشريع وفلسفته ، - �
 ؛ مسلم في الصوم ، باب النهي عن 336-1/335 أخرجه البخاري في الصوم ، باب الوصال ، - �

   . 1/445الوصال في الصوم ، 
   .3/101 ؛ المغني ، 121 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/186 المهذب ، - �
  . 78/ الحج- �
�   .3/99 المغني ، - 
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 : تضعف البدن وحتمله ما ال طاقة له به ، فكيف به وهو يردد قوله تعاىل   

   � .  
  
وإذا كان لصيام عرفة أمهية كبرية لثوابه اجلزيل ، فإنه رغم ذلك يكره  : صيام عرفة-

يف حق احلاج رعاية لصحته ، اليت جيب أن تبقى قوية وساملة من كل ما مينعها من الوقوف 
  .ركني من أعمال احلج فإذا صام احلاج يوم عرفة فإنه ال يقوى على أداء هذا الركن ال. بعرفة 

  
للسواك فوائد صحية عظيمة تعرضت هلا من خالل  : استعمال السواك يف ار رمضان-

وعدم استعماله يف ار رمضان يقلل ويعطل تلك الفوائد ، والرعاية . احلديث عن سنن الفطرة 
اله بعد الصحية اليت تقصدها الشريعة تقتضي استعماله ، غري أن الفقهاء اختلفوا يف استعم

ولكن املالكية . الظهر باعتباره يذهب خلوف الصائم وهو عند اهللا أطيب من ريح املسك 
ذهبـوا إىل جواز استعمالـه يف النهار كلـه معتمديـن على قوله 

 � .  مولذلك أرى أن رعاية الصحة تتجسد يف ما ذهب إليه املالكية ، خصوصا وأ
 غري أم مجعوا ،لى من خيالفهم ، وإن كان املقام ال يسمح باستعراض أدلة كل فريق ردوا ع

  .بني النصوص والغايات الصحية فرأيهم يؤيد هذه الدراسة لذلك ترجح لدي 
  

  قال أستاذنا الشيخ حممد «: يقول الشيخ احلبيب بن طاهر وهو يستعرض رأي أستاذه 
فإن .  كان جافا ال طعم فيه وال يبقى له أثر يف الفم ووجه عدم كراهة السواك إذا: األخوة 

   .�»كان أخضر فيه طعم فهو مكروه ، وألجل هذا يكره استعمال معاجني األسنان مطلقا 
  

                                     
   . 286/ البقرة- �
، ) 1677( أخرجـه ابن ماجـه في الصيام ، باب ما جاء في السـواك والكحل للصائم ، رقم - �

جر بأنه ضعيف ،  ؛ وقال ابن ح2/203 ؛ والدارقطني في الصيام ، باب السواك للصائم ، 248ص 
   .1/114التلخيص ، 

   . 2/107 الفقه المالكي وأدلته ، - �
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ويبدو أن العلة يف كراهية استعمال املعاجني هو اخلوف من أن يتسرب منها شيء إىل 
احلكم على كراهيتها باإلطالق و. حلق الصائم ، قياسا على السواك األخضر دون الطعم 

خيالف العلة ، لذلك أرى أن استعمال املعاجني إذا تيقن الصائم من عدم وصول أي شيء منها 
إىل احللق يبقى على إباحته ، ألنه رعاية صحية تقي فم اإلنسان من كثري من األمراض ، 

  . خصوصا إذا كان بفمه من الروائح الكريهة ما يستلزم إزالتها 
  
واملضمضة يف ار رمضان قد ال يأمتن فاعلها على صيامه ، ولكن  : ئم واملضمضةالصا-

وحفاظا على صحة اإلنسان ورعاية هلا يف األوقات احلارة أجاز الفقهاء للصائم املضمضة إذا 
ولكن ذلك مقرون بوجوب احترازه من عدم وصول شيء منها إىل . شعر بعطش أو حر أكه 

   .�حلقه
  
لقد رخص الشارع احلكيم ألصحاب األعذار بالفطر يف  : ب األعذارالصيام وأصحا-

  : رمضان رعاية منه لصحتهم ، ومن هؤالء 
  

وإذا كان املرض هو معىن يوجب تغيري الطبيعة إىل الفساد ، فإنه رخص  : املريـض
للمريض بالفطـر يف رمضان ، وعليه فالصـوم ال جيـب عليه ما دام مريضا حلاجته املاسة 

  : اإلفطـار ، لقوله إىل       

  �.   
  

ومل يكتف الفقهاء يف الترخيص للمريض باإلفطار ، بل أوجبوه عليه إن خاف بالصوم 
يح وضابط املرض املب. دا ، خاصة إذا تعلق أمره بتعطيل حواسه ـررا شديـهالكا أو ض

ق معه الصوم مشقة شديدة ، أو خياف اهلالك منه إن ـللفطر عند مجهور الفقهاء هو الذي يش
م بالصوم ، كمن به جرب أو وجع ضرس مل يبح له ـفإن مل يتضرر الصائ. صام أو بطء الربء 

  .الفطر عند اجلمهور 
  

                                     
   .1/179 ؛ المدونة ، 3/44 ؛ المغني ، 2/270 ؛ شرح فتح القدير ، 1/186 المهذب ، - �
   . 184/ البقرة- �
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ريض عند والصحيح الذي خياف املرض بغلبة الظن بإمارة أو جتربة أو إخبار طبيب كامل
  .احلنفية ، والصحيح الذي يظن اهلالك أو األذى الشديد كاملريض عند املالكية 

  
ومن مثة تبني أن اختالف الفقهاء يف فطر املريض من اإلباحة والسنية إىل الوجوب 

وإذا كان املريض ممن ال يرجى برؤه ،  . �واالستحباب ، إمنا مرده وضعية املريض الصحية
   .�إلفطار اإلطعامفإنه يستحب له مع ا

  
وأما املريض إذا صام واستعمل دواء فإنه ينظر إىل مآل ذلك الدواء ، فإن مل يصل أثره 

ومن مثة فإنه . إىل حمل األكل والشرب فإنه ال يطالب بالقضاء ، كوضعه لدهن يف جرح ببطنه 
لكية ، ألا يرخص للصائم املريض استعمال احلقن وحىت يف ثقب الذكر ولو مبائع كما يرى املا

   .�منافذ ال توصل السائل إىل املعدة عادة
  

. منها ما يؤخذ للتداوي ، ومنها ما يؤخذ للتقوية : واحلقـن اليت تعطى للمريض أنواع 
والعلماء املعاصرون يكادون جيمعـون على أن ما يتداوى ا أا ال تفطر إذا كان املريض 

فمنهم من محلها . لوريد فالفقهاء خمتلفون فيها وأما ما يؤخذ للتغذية عن طريق ا . �صائما
على أا غذاء يصل إىل داخل اجلسم فتأخذ حكم الغذاء عن طريق الفم ، ومنهم من رآها ال 
تفطر بالنظر إىل القواعد املتبعة ، ألا مل تدخل إىل اجلوف من منفذ طبيعي مفتوح ، وألن 

لى التنشيط واالنتعاش الذي يشعر به املريض مفعوهلا ال يذهب اجلوع والعطش ، وإمنا يقتصر ع
احملقون ا ، وهذا ال يفطر بدليل أن النشاط نفسه يشعر به من استحم مباء بارد وهو صائم فال 

ويبدو أن هذا اخلالف مرجعه األساسي هو الرعاية الصحية للفرد ، ألن من .  �يفطر باإلمجاع
ضا وصل به مرضه هذا املبلغ ، فمثله جيوز له يستعمل هذه احلقن ال يكون يف احلقيقة إال مري

  .أن يفطر ابتداء
                                     

 ؛ الشرح الكبير 2/272 ؛ شرح فتح القدير ، 1/178 ؛ المهذب ، 127 القوانين الفقهية ، ص - �
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وإذا كان املريض من أصحاب األمراض املزمنة، وكان الصوم يتسبب له يف إحلاقه -
املريض ال يصوم وال يقولون أن هذا الفقهاء بعض مبشقة ظاهرة حبيث ال يرجى برؤه منه ، فإن 

. �ن قوما منهم قالوا ال يصوم أحد عن أحدألن مرضه يكون متصال عادة مبوته وأيقضي ، 
وحكمهم ذلك مبين على مضامني النصوص الشرعية الواردة يف شأن التيسري ورفع احلرج 

 ورسوله الرحيم .  وخمالفة ذلك يعين االستغناء عن رخص اهللا . ا واليت سبق وأن سرد

: يقول           � . واالتفاق على هذه
األحكام يف حق املرضى الزمىن مرده الفرق الشاسع بينهم وبني املرضى العاديني ، ألم ال 
جيدون فرصة للقضاء ملالزمة املرض هلم ، خبالف العاديني الذين قد تتاح هلم فرصة القضاء إن 

كني كشأن الشيخ ويتكلف الزمىن عندئذ بإخراج فدية بإطعام مسا. هم ألزمهم املرض بالفطر 
بل ذهب بعض العلماء إىل عدم إلزامهم باإلطعام ألم ضعفاء مبرضهم ، والعامل بأحواهلم . اهلرم
يقول    وهو قول الشافعي ومالك وابن حزم� ،�.  

  
 مثن واحلقيقة أن هؤالء املرضى قد يكونون يف حاجة إىل مثن ذلك الطعام لصرفه يف

  .ويف هذا احلكم التفاتة إىل صحة املريض ورعاية هلا. الدواء الذي يكونون حباجة مستمرة له 
  
احلجامة وسيلة من وسائل املعاجلة للمرضى الذين م زيادة  : احلجامة يف ار رمضان-

،  ، حيث يستعان باملص إلخراج الدمولقد كانت وسائل احلجامة يف الزمن املاضي بسيطة ، دم
وال شك أن هذا الفعل ال تؤمتن معه السالمة من ابتالع الريق املختلط بالدم ، ورغم ذلك فإن 

ا من فوائد مهلم ، ملا لعمـم وال على احملتجـالفقهاء مل يقولوا بقضاء الصوم ال على احلاج

                                     
   .128 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/299ة المجتهد ، بداي - �
في  ؛ وصححه األلباني 6/234 أخرجه ابن أبي شيبة في األدب ، باب في األخذ بالرخص ، - �
  ) .557(رقم برواء اإل
   . 286/ البقرة- �
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: طبية تعود على احملتجم ولقد روي      1 ويرى بعض ، 
    .  2راهة احلجامة إن شك يف السالمة مما قد يترتب عنها الفقهاء ك
عندما نبحث يف آراء العلماء يف حتديدهم ملا يكون سببا يف : اجلماع يف رمضان -

بدليل أن . اإلفطار من عدمه ، جندهم قد راعوا يف ذلك ما ينتج من أضرار أو منافع صحية 
يف شربه مهما بلغت حاجته إليه ، الشخص العادي املدمن على شرب الدخان ال يرخص له 

    .ألنه يف اية األمر من األشياء املضرة بالصحة 
وباملقابل جند الصائم الذي ينتفع صحيا باجلماع يرخص له ذلك ، كأن يكون الصائم 
مصاب بالشبق فيستثنيه احلنابلة من الكفارة الواجبة على اامع يف ار رمضان ، ألنه إذا منع 

فيوجبون عليه القضاء دون . اف عليه أن يتشقق ذكره أو أنثياه أو مثانته من اجلماع خي
الكفارة للضرورة ، فمثله مثل أكل امليتة للمضطر بعامل احملافظة على النفس من أن تصاب 

     .3بضرر أعظم
وهكذا فإن حكم املريض الذي ينتفع باجلماع حكم من خاف تشقق فرجه يف جواز 

فال جيوز الوطء ا إذا كان اندفاع الشهوة القاتلة ميكن . صة مقيدة غري أن هذه الرخ. الوطء 
إمتامه بغري مجاع ، كاالستمناء بيد الزوجة أو بيده للضرورة أو املفاخذة ، متاما كما هو الشأن 

    . 4يف دفع الصائل باألسهل مث التدرج معه
أوىل ، ألن وإذا اقتضت الضرورة إىل وطء حائض وصائمة بالغ يكون وطء الصائمة 

 :  وهو قول اهللا تعاىل 5وطء احلائض حمرم بنص  

     6 .  

                                     
    1/332 أخرجه البخاري في الصوم ، باب الحجامة والقيء للصائم ، - 1
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وحيث أن الرعاية الصحية هي املقصد ذه الرخصة ، فال يكون العالج مبا يسبب يف 
لشبق إذا تعذر عليه قضاء صومه لدوام شبقه كالشيخ الكبري ويعامل صاحب ا. مرض آخر 

         .�العاجز عن الصيام ، فيكلف بإطعام مسكني عن كل يوم يفطره
لقد رفع الشارع احلكيم احلرج عن املسافر فأباح له الفطر يف رمضان حىت  : املسافر-

ألن السفر وأيا . ولو كان سفره يف وسائل مرحية ، كما هو شأن وسائل السفر يف عصرنا 
خاصة وأن اإلنسان ومبجرد ما . كانت وسيلته ال خيلو من نوع مشقة قد ال يتحملها اجلسم 

خيرج من داره وحمل استقراره يصاب بقلق ومعاناة تصاحبه طيلة سفره ، وال تغادره حىت يعود 
 وأمراض هذا العصر أشد خطورة ، ألا أمراض. إىل أهله ، ولو كان يف سفر استجمام 

والفقهاء عندما أبقوا على الرخصة اليت تصدق ا . عصبية ونفسية تتحول إىل أمراض عضوية 
علينا الكرمي العامل بالسر وأخفى ومل يقيدوها مبرض البدن ، إمنا نظروا يف ذلك إىل ما يصيب 

ومن مثة فقد . اإلنسان من أمراض قد تكون أخطر مما يصيب البدن املتعب بالسفر التقليدي 
  .� كثري منهم جبواز الفطر للمسافر ولو كان قادرا على الصيام أفىت

  
والصيام ورغم فوائده الطبية فإن أضر بصحة املسافر ، فإن رمحة اهللا أرحب من اإلفراط 

: قال  فعن جابر  . وهذا ما يستقى من هديه . يف العبادة  
 


�.  

  

                                     
   .3/80 المغني ، - �
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خوا ظال عليه من احلر ، فلما قيل له أنه  رجال قد اجتمع عليه الناس وقد أرورأى 
 : صائم وقد أجهده الصوم قال 

�.   
  

ففي هذا التوجيه رعاية صحية جلية ، تدعو إىل وجوب إراحة النفس من املشاق ، حىت 
 يف حديث آخر يهدد من بل تراه . وعة كالصوم ولو كان ذلك على حساب عبادة مشر

   .� : حيمل نفسه أكثر من طاقتها ، ولو يف العبادة فيقول 
  

وكما كانت الرعاية الصحية ظاهرة يف علة تقصري الصالة للمسافر ، فإن إباحة الفطر له 
ولذلك شرع فيها . ة الصالة حتقق الغاية أيضا ، خاصة وأن مشقة الصوم أعظم من مشق

 رمبا قائل يقول ملاذا مل يرفع الشارع «: يقول الشيخ اجلرجاوي. التقصري ومل يرخص يف تركها 
فنقول له إن الصوم فيه مشقة ؟ احلكيم الصالة كلها رمحة باملسافرين كما رفع الصوم يف السفر

 والسجود حركات ممكن ويف الصالة ليس كذلك كما هو معلوم بداهة، إذ القيام والركوع
   .� »أداؤها بال مشقة، حىت أنه إذا فقد املاء يتيمم بالتراب وال يترك هذه الفريضة 

  
قد حيدث أن يصاب الصائم بشدة اجلوع والعطش ، خصوصا  : شدة اجلوع والعطش-

وقد يتولد عن هذه الشدة إرهاق شديد . عندما تكون الظروف املناخية مساعدة على ذلك 
ائم يعجزه عن مواصلة الصوم ، فيخشى منه اهلالك أو نقصان عقله أو ذهاب بعض يصيب الص

وإذا  . �ففي مثل هذه األحوال ورعاية لصحته جييز له العلماء الفطر مع القضاء. حواسه 
خاف من مواصلة صومه للهالك فإنه حيرم عليه الصيام حينئذ ، ألنه يلقي بنفسه إىل التهلكة ، 

                                     
 ؛ 487-4/486، ) 2257( أخرجه النسائي في الصيام ، باب ما يكره من الصيام في السفر، رقم - �

رواها الشافعي ، ورجح ابن خزيمة قال ابن القطان إسناد الزيادة حسن متصل ، و: قال الشوكاني 
   .4/225األول ، نيل األوطار ، 

   . 2/462 أخرجه مسلم في العلم ، باب هلك المتنطعون ، - �
   . 1/149 حكمة التشريع وفلسفته ، - �
   .1/535 حاشية الدسوقي ، - �
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 : عبدوه يقول والذي خلق الناس لي       � ويقول أيضا ،  :

       � والتسبب يف اهلالك قتل للنفس ، .  
  
   : صاحب العمل الشاق-
  

نظر العلماء إىل اإلرهاق الذي يصيب اإلنسان بسبب شدة اجلوع والعطش ، وقاسوا 
 من كانت صنعته شاقة فإن خاف «: قال أبو بكر اآلجوري .  األعمال الشاقة عليه صاحب

بالصوم تلفا أفطر وقضى ، إن ضره ترك هذه الصنعة ، فإن مل يضره تركها أمث بالفطر ، وإن مل 
   .�» ينتف التضرر بتركها فال إمث عليه بالفطر للعذر 

  
مال الشاقة كاحلصادين وأما مجهور الفقهاء فيقولون أنه جيب على أصحاب األع

واخلبازين واحلدادين وعمال املناجم أن يتسحروا وينووا الصوم ابتداء ، فإن حصل هلم أثناء 
صيامهم عطش أو جوع شديدان ، خياف منهما الضرر جاز هلم الفطر وعليهم القضاء ، فإن 

 : حتقق الضرر وجب عليهم الفطر لقوله تعاىل        

 � .  وميكن أن يقاس على صاحب األعمال الشاقة الطبيب الذي يدخل يف عملية
فهذه األحكام  . �جراحية دقيقة وهو صائم ، ألن عمله متوقف على إنقاذ روح من اهلالك

  .تنبض بالرعاية الصحية اليت تقصدها الشريعة اإلسالمية 
                          

                                     
   . 195/ البقرة- �
   . 29/ النساء- �
   .2/310 كشاف القناع ، - �
    .29/ النساء- �
�   .2/648 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - 
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   :  الغريقإنقاذ-
  

ذهب احلنابلة ويف إطار الرعاية الصحية لآلدمي املعصوم الدم ، أنه جيب الفطر على من 
احتاجه غريه إلنقاذ إنسان من مهلكة كغرق وحنوه ، وال يطالب بالفدية ، فإن قدر بدون فطر 

   .�حرم ، فإن دخل املاء حلقه مل يفطر
  
     : انون-

لفطر يف رمضان لرفع التكليف عنه ، وألنه يتضرر وحكمه كاملريض يف أنه يباح له ا
  . �والعقل شرط من شروط الصيام. بالصوم لعدم وجود العقل الذي ينظم له حياته 

  
     : االعتكاف-

وتتحقق منها رعاية صحية تشمل . االعتكاف عبادة جليلة غفل عنها كثري من الناس 
  : األحكام التالية 

  
حىت ال يضطر املعتكف اخلروج منه ملآرب أخرى أنه جيري يف املسجد اجلامع ، -
  .كاجلمعة 
  
يرخص للمعتكف املريض مرضا ال يؤمتن معه تلويث املسجد اخلروج منه ، دون أن -

   .�ينقطع تتابعه على املشهور عند الشافعية
  
إذا كان مرض املعتكف يشق معه البقاء يف املسجد حلاجة إىل فراش وخادم وطبيب ، -

خلروج من املسجد ، واألصح أن خروجه ذلك ال ينقطع به التتابع ، كما هو عند فإنه يباح له ا
  . �الشافعية
      

                                     
   . 2/314 كشاف القناع ، - �
 ، شرح فتح 1/283 ؛ بداية المجتهد ، 3/13 ؛ الشرح الكبير بهامش المغني ، 1/177 المهذب ، - �

   .2/234القدير ، 
   . 1/193 المهذب ، - �
   .1/312 بداية المجتهد ، - �
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   : كلمة جامعة-
  

وأرى من املفيد أن أختم الكالم عن الرعاية الصحية املستنبطة من أحكام الصيام بكلمة 
  لقد حبث«: جامعة لطبيب مسلم ، خلص فيها آثار الصيام يف جسم اإلنسان حيث قال 

األطباء مسائل الصيام الطبية حبثا مستفيضا ، حبيث مل يعد هناك جديد ميكن أن يقال ، وقد 
خرجنا من كل ما نشر أو أذيع بنقط أساسية تتلخص يف أن الصيام ال ضرر منه على السليـم 

وإذا حلق الصائم ضرر يكون من صيام ما ال . مطلقا ، بل فيه فائدة لبعض األشخاص صحيا 
: واآليات يف ذلك بينات ، واحلديث الشريف يقول . الصيام شرعا أو طبا ينبغي هلم 

        � وقد يكون الضرر من عدم مراعاة ، 
النظم الصحية يف تناول الطعام وإفراط الصائم يف تناوله كميات كبرية يعسر هضمها ، أو 

: وقد جاء يف احلديث الشريف . لعسرية اهلضم واملهيجة للمعدة إفراطه يف تناول املواد ا
  � « �.   

  
هذه هي بعض الفوائد الطبية اليت توصلت إىل الوقوف عليها من خالل عالقة الصيام 
بالصحة ، وأا صمام أمان لرعاية صحة الصائم من كل ما قد يصيبه بسبب اإلفراط أو 

  . وما خفي عنا قد يكون أكثر وأفيد . لتفريط ا
                                        

                                     
   . 344 سبق تخريجه في الصفحة - �
   .127سبق تخريجه في الصفحة  - �
   . 1/157 حكمة التشريع وفلسفته ، - �
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   احلج وحفظ الصحة : املطلب الرابع
  

وجعلها من قواعد . احلج عبادة جليلة فرضها اهللا على عباده القادرين مرة يف العمر 
    . اإلسالم األساسية 

 :  وثبتت فرضيتها بالكتاب كما يف قوله    

    �.   
  

وبالسنة كما يف قوله         
�.   

  
تحب تكراره ، فما زاد عن الفرض ولقد أمجعت األمة على وجوبه مرة يف العمر ويس

 فيما يرويه عن ويقول الرسول  . � فهو تطوع لقوله 

  : ربه 
 4  

  
:  إىل احلج فيقول ويدعو الرسول       

 �.   
  

                                     
   . 97/ آل عمران- �
   . 323 سبق تخريجه في الصفحة - �
 ؛ وابن ماجه في المناسك ، باب 1/436 أخرجه أبو داود في المناسك ، باب فرض الحج ، - �

 الذهبي ،  ووافقه، ؛ الحاكم وقال صحيح على شرطهما 436، ص ) 2886(فرض الحج ، رقم 
1/441.    
  ) . 788( علل الحديث البن أبي حاتم رقم - 4
�:  ؛ قال الشوكاني 2/45، ) 1785( أخرجه الدارمي في المناسك ، باب من مات ولم يحج ، رقم - 

   . 4/284في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، نيل األوطار ، 
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ومن حكمه الشرعية أنه يطهر النفس من آثار الذنوب ، ويصقلها حىت تعود كيوم 
يقول الرسول . والدا 

 � . ن حكمة احلج االجتماعية أنه مؤمتر سنوي يلتقي فيه املسلمون على وم
اختالف أجناسهـم ولغام وبلدام ، فيجمع مشلهم ويوحد كلمتهم ويؤلف قلوم وتتبادل 

 ومن املصاحل «: يقول اإلمام الدهلوي . املنافع بينهم ، حىت يكونوا يدا على من سواهم 
ة فإن لكل دولة أو ملة اجتماعا يتوارده األقاصي واألداين املرعية يف احلج حتقيق معىن العرض

واحلج عرضة املسلمني . ليعرف فيه بعضهم بعضا ، ويستفيدوا أحكام امللة ، ويعظموا شعائرها 
 : وهو قول اهللا تعاىل . وظهور شوكتهم واجتماع جودهم وتنويه ملتهم   

   � « �.   
  

  .والعمرة كاحلج يف حتقيق بعض هذه الغايات وإن اختلفت معه يف بعض األركان 
  

 التعبدية ، فإنه يشتمل هو أيضا على بعض األحكام هواحلج وزيادة على أسراره وحكم
وهذا ما . املتضمنة الفوائد الطبية اليت ترعى صحة اإلنسان وتصونه من األمراض واألسقام 

  : ليه يف التحليل التايل سأركز ع
  
. احلج فريضة روعيت فيها قدرة اإلنسان واستطاعته ، فلم تفرض على عدميها ابتداء -

ومعلوم أن االستطاعة تشمل جوانب متعددة من أحوال اإلنسان ، فهي ال تقتصر كما يرى 
غري قادر بدليل أن من توفر على النفقة واملركوب وكان . بعض العلماء على الزاد والراحلة 

صحيا على القيام بالواجبات واألركان ، أو كان الطريق غري مأمون حبيث خياف على هالك 
وحىت بالنسبة ملن يقصر مفهوم االستطاعة . نفسه ، فإنه ال جيب عليه احلج لعدم االستطاعة 

قد حبيث لو ف. على الزاد والراحلة ، فإن املقصود من الزاد هو ما يضمن به احلاج قوام نفسه 

                                     
   .1/212 ال فسوق وال جدال في الحج ،  أخرجه البخاري في الحج ، باب قول اهللا- �
   . 125/ البقرة- �
   .2/100 اإلمام ولي اهللا الدهلوي ، حجة اهللا البالغة ، - �
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فاالستطاعة إذن هي . ولذلك تبقى اإلشارة إىل الرعاية الصحية املقصودة واضحة . هللك 
الوصول إىل البيت من غري خروج عن عادة ، وهو أمر خيتلف فيه أحوال الناس ، ألن 

فعن ابن . فالصحة شرط يف حق املريض . االستطاعـة تبقى قائمة ببـدن من اتصف ا 
 : عباس  

؟
   � .  يرشد هذا احلديث أن املرأة جعلت االستطاعة الفتوة والقدرة

 مر ال يقدر عليه املريض والشيخ الكبري ، ومل ينكر النيب على الثبوت على الراحة ، وهذا أ
  .عليها ذلك 

  
. ومن مثة فإن الزمىن ال يلزمهم احلج وإن توفر عندهم املال ، أو وجدوا من حيج عنهم 

  .ألن االستطاعة اليت هي صفة لصيقة باملستطيع منعدمة فيهم 
  

فية تشمل جوانب متعددة ، فهي وإذا تتبعنا آراء الفقهاء يف مفهومها جندها عند احلن
والبدنية تعين صحة البدن ، فال حج عندهم على املريض والزمن واملقعد . بدنية ومالية وأمنية 

  . ، خالفا لغريهم بالنسبة لألعمى �واملفلوج واألعمى وإن وجد قائدا
  

شي إما بامل. واالستطاعة عند املالكية تعين إمكان الوصول إىل مكة حبسب عادة الناس 
أو الركوب ، فهي إذن حتتاج إىل قوة البدن ، مع عدم حدوث مشقة فادحة تعود بالضرر على 

ولذلك قال عنها الشافعية بأا صحة اجلسم والقدرة على الثبات على الراحة بال  . �الشخص
ومهما اختلفت عبارات الفقهاء ، فإن االستطاعة تبقى متضمنة للجانب البدين الذي  . �ضرر

                                     
 ؛ مسلم في الحج ، باب الحج عن 1/264 أخرجه البخاري في الحج ، باب وجوب الحج ، - �

   .1/561العاجز لزمانة وهرم ونحوها ، 
   . 2/121 بدائع الصنائع ، - �
   . 134 ؛ القوانين الفقهية ، ص 2/06 حاشية الدسوقي ، - �
   . 1/196 المهذب ، - �
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وهكذا فإن اشتراطها ألداء هذه العبادة يعين مراعاة ظروف املرضى . ريض والزمن يعجز امل
  . والزمىن وعدم تكليفهم مبا ال يطيقون حىت ال يلحقهم ضرر 

  
إن املؤمتر السنوي الذي تتحقق فيه معىن العرضة ، يأيت لتحقيق غايات عديدة تزيد على 

 : اجلانب التعبدي املقصود ، بدليل قوله تعاىل      � .  وال شك أنه
يندرج ضمن هذه املنافع ما يتم تبادله بني احلجاج يف إطار التجارة املباحة ، وتبادل اآلراء 

فكأن املوسم موسم إشهار ملا توصل إليه . واألخبار عن ما يعود بالفائدة على صحة اإلنسان 
ا عن ذاك ما ظهر له أنه ذو فائدة اليت ال خترج عن دائرا فيأخذ هذ. املسلمون يف مجيع اآلفاق 

. حيث ال يعقل أن يتم تبادل املنافع ويستثىن منها ما تعلق باجلانب الصحي . الفوائد الصحية 
  .فقد تكون هذه الغايات من أهم ما ينقله احلاج إىل بلدته ليعاجل ا مريضه 

  
أجل جتسيد العبودية هللا ، وشكر نعمته وإذا كانت العبادات مجيعها إمنا شرعت من -

على عبده ، فاحلج من أكثر العبادات اليت تتحقق فيها هذه الغايات ، خصوصا وأن من يؤديه 
يقول احلق تبارك . يكون متمتعا بصحة جيدة تستوجب الشكر ، والشكر يستوجب الزيادة 

 : وتعاىل          � ولذلك جيب على ، 
املسلم الراغب يف الزيادة أن ال يقصر نظرته يف أداء هذه الفريضة على مقصدها التعبدي ، بل 

  .يتناول خمتلف املنافع اليت تقتضي شكر اهللا ومنها املنافع الصحية 
  

 إن العبادات وجبت حلق العبودية أو حلق شكر النعمة ، إذ «: يقول صاحب البدائع 
أما إظهار العبودية فألن . واحلج إظهار للعبودية وشكر النعمة . ذلك الزم يف العقول كل 

ألن احلاج يف إحرامه يظهر الشعث . إظهار العبودية هو إظهار التذلل للمعبود ويف احلج ذلك 
ويرفض أسباب التزين واالرتفاه ، ويتصور بصورة عبد سخط عليه مواله فيتعرض بسوء حاله 

ويف حال وقوفه بعرفة مبرتلة عبد عصى مواله فوقف بني يديه . ورمحته إياه لعطف مواله 
وبالطواف حول البيت يالزم . متضرعا حامدا له مثنيا عليه مستغرقا لزالته مستقبال لعثراته 

                                     
   . 28/ الحج- �
   . 07/ إبراهيم- �
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وأما شكر النعمة فألن . املكان املنسوب إىل ربه مبرتلة عبد معتكف على باب مواله الئد جبنابه 
وهلذا ال جيب . ا بدنية وبعضها مالية ، واحلج عبادة ال تقوم إال بالبدن واملال العبادات بعضه

فكان فيه شكر النعمتني ، وشكر النعمة واجب عقال . إال عند وجود املال وصحة البدن 
   .� »وشرعا واهللا أعلم 

  
عمة غري أن هذه العبادة وجبالل قدرها وما فيها من التذلل وممارسة العبودية وإظهار الن

وشكرها ، فإن الشارع احلكيم مل يفرضها على عبده الضعيف الذي ال تقوى صحة بدنه على 
ويف هذا التيسري إشارة إىل أمهية الصحة وضرورة رعايتها ، حىت يف جمال . االستجابة ملطالبها 

  . العبادات 
  
السياحة وهو يف هذه . احلج سياحة ربانية يقوم ا اإلنسان على األقل مرة يف العمر -

ملزم بأداء شعائره يف أماكن متعددة ، ينتقل فيها من مكان آلخر ، وهو يشعر بعظمة كل 
  .مكان ، وارتباطه مبا فرضه اهللا على الناس ، خصوصا وأن املشاعر كثرية واملزارات متعددة 

  
. ومعلوم أن السياحة العادية فيها تغيري للمناخ الذي يرتبط باملكان والزمان والعبادة 

وكثري من األطباء اليوم ينصحون مرضاهم بضرورة القيام بالسياحة االستجمامية ، وزيارة 
  .أماكن متعددة وتغيري اجلو والوجوه ، وهم متيقنون من أثر ذلك يف صحة العليل 

  
فإذا كان هذا هو شأن السياحة املطلقة ، فال شك أن احلاج وهو يؤدي فرضه يف ظل 

ستفيد منها صحيا ونفسيا ، خصوصا وأن اهللا قد ذلل األرض هذه السياحة الربانية سوف ي
لعباده وجعلها منقادة هلم ، وأمرهم بالسري فيها واالستفادة منها بطلب الرزق واألكل منه ، 

 : كما هو جلي يف قوله تعاىل        

        � بل لقد ذهب بعض الفقهاء إىل وجوب هذه ، 
   .�السياحة باعتبار األمر للوجوب 

                                     
   .2/118 بدائع الصنائع ، - �
   .15/ الملك- �
   . 18/215 الجامع ألحكام القرآن ، - �
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وهكذا تكون هذه السياحة الواردة على شكل عبادة ، قد تضمنت يف ما تضمنت رعاية 
  .صحية تشمل نفس اإلنسان وبدنه 

  
فاحلاج ومنذ أن يشرع يف حجه إىل . ا احلج رياضة ربانية ملزمة لكل من ألزم نفسه -

فمرة ال يسعه إال املشي وقد يطول فال . أن يعود إىل أهله فهو يف حركات رياضية منتظمة 
ينفعه إال الركوب ، ومرة اهلرولة ، ومرة الصعود إىل اجلبال ، ومرة الرمل واخلبب واإلسراع 

عمال احلج ، فالطواف رياضة ، فكل هذه احلركات الرياضية جتسدها أ. والوقوف واجللوس 
والسعي رياضة ، والرمل واخلبب فيهما رياضة ، والصعود على الصفا واملروة وجبل الرمحة 
رياضة ، واملشي من عرفـة إىل املزدلفة إىل مىن رياضة ، واملبيت يف اهلواء الطلق باملزدلفة 

 وجبل ثور وجبل أحد رياضة ، ورمي اجلمرات رياضة ، وصعود جبال الزيارات من غار حراء
  .رياضة 

  
 يف اليوم الواحد مرات ، وأعمال احلج كلها رياضة ، ألا حل وترحال ، وألا تتكرر

وال شك أن من يؤدي هذه الرياضات وذا . شأن الطواف والسعي ملن يقول بتعدده كما هو 
. عاجلها الرياضة احلجم الكبري سيعود إىل أهلـه متعبا ، ولكنه خاليا من كل األمراض اليت ت

  .ألن يف أعمال احلج رعاية صحية جتسدها هذه الرياضة 
  
 : احلـج فريضـة فرضها الشارع احلكيم ولكنه أمر احلجاج بالتزود هلا ، فقال -

      � .  ولقد أسهب املفسرون يف شرح هذه اآلية
غم اختالفهم يف حتديد املقصود بالزاد فإن أغلبهم ذهب إىل القول بأنه حىت بينوا مغزاها ، ور

وها هو اإلمام القرطيب وبعد أن . الطعام الذي حيتاجه احلاج ليقي به نفسه من اجلوع واملرض 
القول األول :  قلت «: أورد آراء العلماء يف املقصود من الزاد ، رجح مفهوم اإلطعام فقال 

اد املتخذ يف سفر احلج املأكول حقيقة كما ذكرت ، ملا روى البخاري عن أصح فإن املراد بالز
 : ابن عباس قال 
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      � � وهذا ، 
   .�»ذكرنا وعليه أكرب املفسرين نص فيما 
  

ويتبني من هذا الترجيح أن الغاية من التزود هي وقاية احلاج نفسه من اهلالك ،  ملا قد 
يصيبه إذا هو سافر بدون زاد ، ألن صحته قد تضعف وتعجز عن القيام بالطاعات املطلوبة ، 

تنبيه الشارع إىل وجوب ومن هنا يفهم . أو لك نتيجة ضعفها املتواصل الحتياجها لألكل 
  .رعاية صحة احلاج بتزوده بالطعام ، وأما امتثاله ألوامر ربه فهو تزود بالتقوى 

  
احلج من العبادات الشاقة لذلك طبعها اهللا بالرفق الذي تراعى فيه ظروف الشخص -
فالشارع ابتداء نفى فرضيتها ووجوا على من مل يستطع إليها سبيال ، مث جعل . الصحية 

يقول . رفق يشمل مجيع أعماهلا ، فلم تفرض على القادر أكثر من مرة يف العمر ال
؟

 �.   
  

اء خمالفا ملا حاولت عرب اجلاهلية انتحاله والرفق الذي طبع أعمال احلج متثل يف كونه ج
من أعمال باطلة ،  أو ابتداع أعمال من قياسات باطلة بسبب إفراطهم يف التعمق يف الدين 
وإحداث احلرج فيه ، كتسورهم اجلدران ، وعدم دخول البيت من أبواا ، واعتقادهم 

 احلج ، األمر الذي يضطر كراهية التجارة يف موسم احلج ، وكراهته أداء العمرة يف موسم
لرفق الذي طبع به اآلفاقي فيه إىل تكرار السفر إذا أراد عمرة ، فجاء الشرع خمالفا لذلك با

: نزل اهللا ما خيالف وجهات نظرهـم املفرطة ، وأكد الرفـق املطلوب فقال أأعمال احلج ، ف
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      � وقال ، :    

      �  ، وأمر النيب أصحابه يف حجة الوداع بأن خيرجوا 
  . ، ولباس اإلحرام ذاته يعكس معىن رفق اخلالق بعباده �من اإلحرام بعمرة مث حيجوا بعد ذلك

  
التخفيف خمالفا للشدة والتعسري على وهكذا وذه النصوص واألحكام ، كان الرفق و

  .الناس ، فوجدوا يف دينهم فسحة تعود عليهم بالرعاية الشاملة اليت تلم جبميع مصاحلهم 
  
تتميز البقاع املقدسة عن غريها من أماكن العبادة بوجود ماء زمزم ، الذي أقر -
 من كان له وكل . �:  صالحيته لكل ما شرب له فقال الرسول 

فهو عالج لكثري  . إميان راسخ جتده حيب هذا املاء العجيب ، الذي جتسد فيه كالم الرسول 
من األدواء اليت تصيب اإلنسان يف نفسه وبدنه ، ولذلك ترى احلاج مغتنما فرصة وجوده 

احلجاج بتلك الديار لريتوي مباء زمزم العالج الرباين الذي جعل يف متناول مجيع الناس ، إذ أن 
ال يتكفلون يف سبيل احلصول عليه أدىن تعب ، خصوصا يف هذا الزمن حيث أصبح بعض 

فوجود هذا املاء ذه الوفرة . القائمني على أعمال احلج يزودون به احلجاج يف أماكن إقامتهم 
رعاية نفسية لصحة اإلنسان ، خصوصا وأن احلاج يقرن شربه بالدعاء لنفسه وأهله بالصحة 

  . من مجيع األسقام والشفاء
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  مناخ اجلزيرة 
   

حىب اجلزيرة العربية والسيما  إن الذي يزور مناطق العامل املختلفة يالحظ أن اهللا 
لصحة عباده الذين  ولعل السر يف ذلك هو مراعاته . مناطقها املقدسة مبناخ صحي مميز 

جبعل مناخ هذه  ولوال رمحته . فيفة يزورون هذه املناطق ، حبيث يلزمون باإلحرام مبالبس خ
املناطق معتدال مائال إىل احلرارة يف الشتاء وحارا يف الصيف ، ملا متكن احلجاج مبالبسهم 

وحىت املناخ . البسيطة أن يقاوموا شدة الربد القارس اليت متيز عادة املناطق الصحراوية يف العامل 
ري له  على صحة احلجاج العاديني ، حبيث احلار الذي يطبع هذه املناطق يف الصيف ال تأث

وحىت وإن جتاوزت احلرارة حدها فإن الفقهاء يرخصون . ميكنهم حتمله مبالبس اإلحرام العادية 
ومن مثة أقول أنه حىت يف املناخ اخلاص ذه املناطق  . �للمحرمني باالستظالل مبا يقيهم احلر

 هذا اجلو ال تساعد على نقل عدوى روعي جانب األحوال الصحية لإلنسان ، ألن طبيعة
خبالف لو كان اجلو باردا ، فإن . األمراض السريعة االنتشار ، واليت قد تصيب حاجا إىل غريه 

عدوى كثري من األمراض كالزكام واألمراض الصدرية سرعان ما تعم مجيع احلجاج ، وقد 
  .ينقلوا إىل أهلهم عند عودم 

  
   : ى الرعاية الصحيةأحكام فقهية تتضمن دالالت عل

  
هناك أحكام فقهية كثرية متعلقة بفريضة احلج ختص العاجز واملريض ، فتعفيهما من 

. اإلتيان بالفعل املطلوب على الشكل املطلوب ، وتبيح هلما إتيانه بالشكل الذي يستطيعانه 
ومن  . وقد تلزمهما بدم أو فدية ، وقد ال تلزمهما إن كان املرض يعجزمها عن الفعل كلية

  : هذه األحكام الفقهية أذكر ما يلي 
  

يكاد الفقهاء جيمعون على أنه جيوز احلج عن املعضوب ، وهو العاجز  : النيابة يف احلج
 أو هو مريض مرضا ال ، ةة إما بسبب كرب سنه ، أو به زمانعن السعي إىل احلج أو العمر
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فهؤالء كلهم روعي يف جانبهم . يه يرجى برؤه ، أو أن السفر إىل احلج يؤخر شفاءه أو يزيد ف
  . بدليل حديث املرأة اخلثعمية السالف الذكر �حالتهم الصحية ، وأجازوا هلم النيابة

  
وهذا سلوك يندرج ضمن اآلداب اليت جيب أن يلتزم ا  : وجوب جتنب إذاية الناس

القول أو الفعل ، املرء يف مجيع أحواله ، ولكن يف وقت احلج تتأكد ، ولذلك فاإلذاية ممنوعة ب
. بل إذاية املسلم حمرمة ، وتشتد احلرمة يف بيت اهللا احلرام ، وتشتد أكثر عندما يتعلق بالفعل 

فمن ظلم أخاه بالتعدي عليه يكون قد خالف ما طلب منه القيام به وهو يف احلج ، وهو عدم 
يقول الرسول . اجلهر بالذنوب أو الفسوق       

�.   
  

 وقد سكت مجيع املفسرين عن «: وهذا ما يؤكده الشيخ حممد الطاهر بن عاشور بقوله 
وقرن الفسوق بالرفث الذي هو مفسد للحج يف قوله . حكم اإلتيان بالفسوق يف مدة اإلحرام 

ومل أر ألحد من الفقهاء أن  . يقتضي أن إتيان الفسوق يف مدة اإلحرام مفسد للحج كذلك
أن مذهب : الفسوق مفسد للحج وال أنه غري مفسد سوى ابن حزم ،  فقال يف احمللى 

والذي يظهر أن غري الكبائر ال يفسد احلج وإن . الظاهرية أن املعاصي كلها مفسدة للحج 
 مباح واهللا تعمد الكبائر مفسد للحج ، وهو أحرى بإفساده من قربان النساء الذي هو التذاذ

   . � »أعلم 
  

وهذا احلكم جيعل احلاج يتجرد من مالبسه العادية ويلبس  : وجوب التجرد من املخيط
ويف هذا اللباس البسيط وهذا التجرد مما حييط بدنه فوائد كثرية منها ما . ما خف لستر العورة 

، وخيرج من ومن فوائد ذلك التجرد أن اجلسم يتعرض للهواء . يعود على الصحة بالنفع 
ذلك الضيق الذي ألفه من خالل ارتياد املالبس الساترة والضيقة ، وهو ما ينايف الصحة ألن 
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عادة األطباء أن يطلبوا من مرضاهم تعريض أجسامهم للهواء الطلق وأشعة الشمس ، لعلمهم 
  .أن ذلك يفيد صحتهم 

  
ول بعض الذين  يتق«: يقول الشيخ اجلرجاوي وهو بصدد توضيح حكمة لباس احملرم 

يف قلوم مرض واملتحاملون على الدين اإلسالمي احلنيف ، أن اإلحرام هو سبب كبري 
. لألمراض اليت تعتري احلاج يف هاتيك البقاع من الربودة شتاء واالحتقانات الدموية صيفا 

فنقول هلم إن الشرع اإلسالمي مل مينع أي حاج من عادته ، وشرط عليه إن كان يضره كشف 
سه مثال فال اعتبار عليه من أخذ مظلة جيعلها على رأسه ويفدي بشيء من ماله ، ويف ذلك رأ

وال يغيب عنك أن لبس . الفداء حكمة حتيي كثريا من الفقراء البائسني واحملتاجني املعوزين 
احملرم هذا اللباس املخصوص فيه منفعة كربى طبية ، تعود على اإلنسان باملنفعة العظمى يف 

ولقد قال بعض األطباء إن اإلنسان يلزمه أن يعرض جسمه للهواء الطلق . سمه وبدنه عموم ج
ومؤثرات اجلو مدة من الزمن ، لكي يستريح فيها اجلسم ويسترجع قوته ويستعيد نشاطه 

   .�»وبذلك يكتسب الصحة والعافية . مبالصقة أوكسجني اهلواء جلميع مسام اجلسم 
  

   : اف والسعيجواز الركوب أو احلمل يف الطو
  

من الفروع الفقهية اليت أجازها الفقهاء يف حق العاجز واملريض أنه يرخص له الركوب 
ويف ذلك رعاية صحية هلذه  . �أو احلمل ، بدل املشي يف الطواف والسعي وال إعادة عليه

  .الفئة من الناس 
  

رم ورعاية ومن جائزات اإلحرام ما شرعت رفقا باحلاج احمل : ما جيوز أثناء اإلحرام
التظلل ببناء أو شجر ، اتقاء الشمس أو الريح أو املطر أو الربد عن الوجه : لصحته ، ومنها 

والرأس بشيء مرتفع بال لصوق ، حك ما خفي من اجلسم برفق ، فجر جرح أو دمل إلخراج 
فهذه  . �ما فيه  من قيح أو حنوه ، الفصد حلاجة ، دخول احلمام بشرط عدم إزالة الوسخ

  .جلائزات كلها مفيدة لصحة احلاج ، ورافعة عنه احلرج والضيق ا
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تلزم الفدية عموما يف كل فعل فيه ترفه أو إزالة أذى مما حرم اهللا  : ما تلزم فيه الفدية
على احملرم لغري ضرورة ، كتغطية الرأس أو اإلدهان أو إبانة ظفر أو غريها من األشياء اليت 

.  أبينه هنا هو أن هذه الفدية ما سنت إال لرعاية صحة احلاج وما أريد أن . �وضحها الفقهاء
فهو إن اضطر إىل القيام مبثل هذه األفعال ملعاجلة أذى ، فإنه يكفيه أن خيرج على ذلك فدية 

  .سواء كان مبتليا أو سليما 
  

كثرية هي االغتساالت اليت يطلب من احلاج القيام ا يف موسم  : االغتساالت يف احلج
، واملدقق يف ذلك يستنتج أا ترمي يف عمومها إىل حتقيق غايات صحية ، إما للحاج احلج 

نفسه أو ملن خيالطه ، خصوصا وأنه مقدم على عمل جاد يتطلب منه بذل جهد عضلي يتسبب 
ولذلك يطلب منه قبل اإلحرام تنظيف بدنه وإزالة الشعث ،  . باستمرار يف إسالة العرق 

 مث بعد ذلك يغتسل غسل اإلحرام ، ويطلب منه االغتسال كذلك عند .والقيام بسنن الفطرة 
 ، فهذه � دخول مكة ، ويف عرفة وليلة املزدلفة ، وقبل زيارته مسجد الرسول 

  .االغتساالت ترافقه طيلة أيام حجه فال يتأذى وال يؤذي 
  

بالصيد أو احلرم مكان مقدس حيرم فيه التعرض للحيوانات  : ما يقتل يف احلج من اهلوام
  : اإلتالف لقوله تعاىل        � وملا ، 

 أن النيب روي عن ابن عباس  
 

 �.   
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ورغم ذلك فإنه ورعاية لصحة اإلنسان ، جاءت السنة وخصصت من عموم هذه 
الفأرة واحلية : فأجازت التعرض هلا بالقتل وهي . النصوص ما يتعلق باحليوانات الضارة 

يقول الرسول . واحلدأة والغراب والسباع 
     � .  واملدقق يف خصائص هذه

احليوانات بالذات جيدها إما ضارة بصحة اإلنسان مباشرة ، كما هو شأن احليوانات املفترسة 
به بطريق غري مباشر كإتالفها لطعامه أو واللذيغة كالعقرب واحلية والكلب العقور ، أو مضرة 

. لباسه كما هو شأن احليوانات األخرى ، ألن إفساد الطعام واللباس هو إفساد للصحة باملآل 
ولذلك ويف إطار احملافظة على صحة اإلنسان أحلق العلماء ذه احليوانات املذكورة يف احلديث 

هكذا أحلقوا بالفأرة الدواب اليت تقرض و. حيوانات أخرى بعامل االشتراك يف إحلاق الضرر 
الثياب ، وأحلقوا باحلية والعقرب الزنبور ، وأحلقوا باحلدأة كل حيوان خيطف الطعام ، وأحلقوا 

   .�بالكلب العقور السباع من احليوانات ، كاألسد والفهد والنمر والذئب
  

. تغطيته إىل ، وقد يلجأ ه بكشف رأسه ـإن احملرم مطالب يف إحرام : تغطية الرأس
،  ، ولكن األطباء بينوا فائدة ذلكراف ال أسرار فيهاـويبدو لكثري من الناس أن هذا األمر أع

س مفيد له خاصة وأن ـه يتعرض للهواء الطلق والشمـوقالوا أن كشف الرأس وترك
ب األوكسجني املطلوب ، ولذلك فعدم ـت بعامل الوسخ فإا حتجـه إذا ما أغلقـمسام

      .ناء اإلحرام متضمن لفوائد طبية تغطيته أث
ورغـم ذلك ورعايـة ألحـوال الناس ، فإن الشارع احلكيـم رخـص ملن يلحقه 

وذه الرخصة . ضـرر بسبـب كشـف الرأس يف اإلحـرام بأن يغطيـه ويفدي عن ذلك 
يقدم رعاية صحته على متطلبات دينـه ، ألنه دين مؤسس على مبدأ رفع احلرج وعدم 

. فيغطي رأسه ويفـدي كما هو الشأن بالنسبة ملن حلقه وهو حمرم .  مبا ال يطاق التكليف

                                     
مسلـم في الحج ، ؛ و 1/314 أخرجه البخاري في الحج ، باب ما يقتل المحرم من الدواب ، - �

   . 1/494باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، 
   . 1/212 ؛ المهذب ، 3/303مش المغني ،  ؛ الشرح الكبير بها1/363 بداية المجتهد ، - �
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  : يقول احلق مرخصا يف ذلك       

      �.   
  

وإمنا هو زيادة على . قوم به احلاج وكفى  ياليس احللق يف احلج نسك : حلق الرأس
 ا فاعليها ، ودعا هلم بالرمحة أكثر من املقصرين ، فإن فيه حكمكونه عبادة مدح الرسول 

 ارورة وهو حمرمـضله ـب الشارع على من حلقـولذلك أوج. ة جليلة ـوفوائد طبي
   .�مـه اإلثـع عنـة ورفـالفدي

  
د أى مدة إحرامه الذي تقيد فيه ببعض القيود املنافية واحللق يأيت يف فترة يكون احملرم ق

فحلقه يعترب إجراء لعملية تنظيف . للترف ، فال شك أن رأسه حينئذ يكون قد تعرض للشعث 
. واجبة لشكر املنعم على إنعامه ، ولتوديع البيت احلرام واإلنسان يف حالة من النظافة التامة 

   .�اإلنسان زيادة على مطلبها الشرعيوهي بذاا تعترب رعاية صحية هلذا 
  

. يعترب املالكية احلجامة بال عذر من مكروهات اإلحرام إن مل تزل شعرا  : احلجامة لعذر
ولكن ويف إطار احملافظة على صحة احلاج ، فإنه . وحترم إن أزيل ا شعر ويفتدي احلاج مطلقا 
   .�إذا احتاج إليها ملرض أصابه فال كراهة حينئذ

  
من السنة أن يتوجه احلجاج إىل مىن يوم التروية فيقيمون  : جه إىل مىن يوم الترويةالتو

ا يوما كامال ، حيث يصلون فيها الظهر والعصر واملغرب والعشاء مث صبح اليوم املوايل ، 
ألن . ففي هذه السنة من احلكم والفوائد الصحية ما فيها . وبعد طلوع الشمس يقصدون منرة 

مجع كبري من الناس فمنهم الضعيف والسقيم ، قد حيرجون إن هم ذهبوا دفعة احلجاج وهم 
 واحدة إىل عرفة بسبب مشقة السفر على هؤالء الضعفاء وكثرة العدد ، فكانت سنته 

يقول اإلمام . واضحة يف الرفق بالضعفاء ، وعدم إلزامهم بقطع تلك املسافة يف يوم واحد 
                                     

   .196/ البقرة- �
   .142 القوانين الفقهية ، ص - �
   .1/182 حكمة التشريع وفلسفته ، - �
   . 2/60 حاشية الدسوقي ، - �
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 فلما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن «:  يف ذلك ل الدهلوي وهو يتحدث عن فعل الرسو
 فصلى ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر ، مث مكث فأهلوا باحلج ، وركب النيب 

أقول إمنا توجه يوم التروية ليكون أرفق به . قليال حىت طلعت الشمس فسار حىت نزل بنمرة 
م اجتماعا عظيما ، وفيهم الضعيف والسقيم ، فإن الناس جمتمعون يف ذلك اليو. ومبن معه 

ومل يدخل عرفة قبل وقتها لئال يتخذها الناس سنة ويعتقدوا أن دخوهلا يف . فاستحب الرفق م 
   .� »غري وقتها قربة 

  
زيادة على اجلوانب التعبدية املقصودة باملبيت يف املزدلفة ، فإن فيها  : املبيت يف املزدلفة

ذلك أم ظلوا يومهم كامال وهم واقفون يف صعيد . ما يفيد احلجاج من الفوائد الصحية 
مث بعد وقوف الركن . عرفة منشغلون مبناجاة رم مستغلون ذلك الزمن أحسن استغالل 

فلو واصلوا سريهم على نفس الوترية . ينحدرون وأغلبهم مشاة إىل املزدلفة ، ومنها إىل مىن 
لذلك كان املبيت باملزدلفة . سكهم يف مىن على الوجه املطلوب لتعبوا ، وملا متكنوا من أداء منا

راحة تصدق اهللا ا على عباده ، يستجمعون فيها قوم ونشاطهم من جديد ، ويف الصباح 
   . �يواصلون سريهم قاصدين مىن

  
ومن أجل حتقيق الرعاية الصحية أيضا أجاز الفقهاء الترخيص للضعفاء والعجزة والنساء 

ملا .  مىن بعد مضي منتصف الليل ، ليتمكنوا من رمي مجرة العقبة قبل زمحة الناس بالسبق إىل
: فقد روى . ورد يف األثر أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك رعاية بصحة هؤالء الضعفاء 


 � .  

  

                                     
   . 2/114 حجة اهللا البالغة ، - �
   . 1/194 ؛ حكمة التشريع وفلسفته ، 2/107 المرجع السابق ، - �
 ؛ مسلم في الحج ، باب 1/290ري في الحج ، باب من قدم ضعفة أهله بليل ،  أخرجه البخا- �

   . 1/542استحباب تقديم النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس ، 
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إن رمي اجلمرات يف احلج عمل رمزي ، تتمثل فيه مقاومة اإلنسان  : اإلنابة يف الرمي
ويقتدي فيه احلاج بفعل سيدنا إبراهيم عليه السالم وزوجه . للشيطان الذي يوقعه يف املعاصي 

 والرجم واجب باتفاق العلماء ألن الرسول . هاجر يف رميهما إلبليس إلاء وسوسته هلما 
   .�: فعله وقال 
  

وفعل ذا القدر يستوجب إتيانه من مجيع الذين لبوا للحج ، ولكن ورعاية لصحة 
املريض والضعيف فإن من الفقهاء من أجاز اإلنابة فيه عمن عجز عنه بنفسه ملرض أو كرب أو 

 يوكلوا من يرمي عنهم اجلمرات ، وإن كان املالكية يوجبون الدم فرخص هلؤالء أن. محل 
   .�على من أناب ، ويقولون أن الرخصة إمنا تسقط عنه اإلمث فقط 

  
وسواء أكانت النيابة يف الرمي جائزة بدم أو بغري دم ، فإن جوازها دليل على األخذ 

ا خلق كبري ، وقد يصعب على باالعتبار صحة احلاج ، خصوصا يف هذه العبادة اليت جيتمع فيه
والواقع اليوم يبني لنا ما حيدث سنويا . الضعفاء من الرجال والنساء مزامحة األصحاء واألقوياء 

من أخطار يف الرجم ، كثريا ما تصل إىل درجة إزهاق األرواح ، وهو أمر خمالف ملا جاءت به 
  .الشريعة يف هذه الشعرية 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
    .196سبق تخريجه في الصفحة  - �
   . 2/48 حاشية الدسوقي ، - �
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    الصحية من خالل ممارسة بعض املعامالتالرعاية : املطلب اخلامس
  

الغرض من هذا املطلب هو التطرق إىل ما حتققه بعض املعامالت الشرعية من رعاية 
  .صحية لإلنسان ، من خالل قيامه بذلك العمل الذي يبدو أن غرضه الظاهري ال يعكس ذلك

  
وف على سرها أم وقد ال خيلو عقد من عقود املعامالت من هذه الرعاية ، سواء مت الوق

وعليه سأحاول إظهار بعض هذه الفوائد من خالل حتليل مقاصد . ظلت يف غياهب الكتمان 
  . وغايات مناذج من العقود 

  
   :عقد اإلجارة

  
 هي متليك املنفعة بعوض ، وهي عقد من العقـود املهمة يف حياة الناس اإلجارةإن 

ية ، ولكن ورغم ذلك فإن هذه املعاملة وهي عقد الزم عند اجلمهور خالفا للحنف. العملية 
  : تضمنت من األحكام ما فيها من دالالت واضحة على رعايتها لصحة املتعاقدين ومن ذلك 

  
وقد يكون هذا .  ، ألن احلاجة قد تدعو إىل ذلك �أا تفسخ عند احلنفية لألعذار

. اق الضرر البني العذر متعلقا بأحد العاقدين تعلقا له أثره على صحته ، كاملرض أو إحل
  .واحلكم بعدم الفسخ يلحق الضرر جبهة ما 

  
ولعل املدقق . وحىت اجلمهور الذين يعتربون العقد الزما ، فإم يقرون فسخه مبوجب 

يف هذا املوجب جيد القصد منه ما ذهب إليه احلنفية من اعتبار األعذار ، فهناك توافق بني 
  .الرأيني 

  
للمستقبل ال للزمن املاضي ، أو عند وجود عيب يف والفسخ ملن يقول به يكون -

الشيء املؤجر ، كجموح دابة أو نفورها أو كوا عضوضا ، أو تعثر الظهر يف املشي ، أو 
فكل هذه األسباب اليت أخذ ا احلنفية يف . للعرج أو ضعف البصر ، أو ا جذام أو برص 

 ألا قد تكون سببا يف إحداث وجوب الفسخ روعيت فيها اجلوانب الصحية للمستأجر ،

                                     
   .8/83 شرح فتح القدير ، - �
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ضرر يلحق بصحته ، حىت ولو كان سبب الفسخ متعلق بالعني املستأجرة كأن يسقط من على 
  .ظهرها أو تعضه أو تنقل له عدوى املرض املصابة به 

  
بل ذهب أبو يوسف من احلنفية إىل مراعاة صحة احلمال وأمثاله ، حبيث اعترب مرضه من 

والضرر ال .  اإلجارة ، ألن غريه ال يقوم مقامه على الدابة إال بضرر األعذار اليت تفسخ ا
   .�يستحق بالعقد

  
   :املساقاة واملزارعة 

  
ولذلك اشتمل عقدمها على الرعاية الصحية . وهي من العقود املهمة يف حياة الناس 

ولوال . ل سبب مرض العامبللعامل ، حيث قرر احلنفية أن عقد املزارعة واملساقاة ميكن فسخه 
   . �اعتبار صحة هذا العامل ملا أجازوا الفسخ يف العقود الالزمة

  
  :اقتناء الكالب 

  
فمن العلماء من . تضمنت الشريعة اإلسالمية نصوصا صرحية يف منع اقتناء الكالب 

أخذ هذه النصوص على إطالقها فحرم اقتناء الكالب ، ومنهم من جوز اقتناء كلب الصيد 
غري أن املدقق يف النهي الشرعي عن اقتناء الكالب إال للضرورة  . �ضرورةوكلب احلراسة لل

جيد فيه رعاية صحية مقصودة ، خصوصا وأن الطب احلديث قد اكتشف األخطار اليت دد 
صحة اإلنسان املتعامل مع هذه احليوانات ، والسيما عندما يصل به األمر إىل مالعبتها 

ر األمراض اليت ينقلها الكلب إىل صاحبه إصابته بالدودة ومن أشه. ومداعبتها وهو وأطفاله 
ورغم وجودها يف حيوانات . الشريطية ، هذه الدودة اليت قد تودي حبياة من انتقلت إليه 

ولذلك كره الشرع اقتناءها ، وحذر من . أخرى ، إال أا ال توجد تامة إال يف الكالب 
عت رسول اهللا  قال مسفقد روى عن ابن عمر . التقرب إليها 

                                     
   . 1/405 ؛ المهذب ، 2/228 ؛ بداية المجتهد ، 6/20 ؛ المغني ، 4/199نائع ،  بدائع الص- �
   . 6/184 بدائع الصنائع ، - �
   .4/301 المغني ، - �
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� .  وما جاء هذا التحذير

:  أنه قال فقد روي عنه . إال لألضرار اليت تلحق اإلنسان من هذه الكالب  
      جزة يف إظهار ما  ، وهذا احلديث مع�

  ولقد أظهرت «: يقول األستاذ عبد اهللا إبراهيم . تسببه الكالب من أمراض لبين اإلنسان 
بفتح الالم ، وهو ) الكلب(الدراسات الوبائية واحليوانية مدى خطورة االنتشار العاملي ملرض 

كتشف ومل ي. مرض شديد يفتك باإلنسان يؤدي إىل الوفاة بشكل حتمي عند اإلصابة به 
وهو من األمراض الفريوسية اخلطرية اليت تصيب اإلنسان عند . عالج هلذا املرض حىت اآلن 

انتقال الفريوس املسبب للمرض إليه من حيوان مصاب باملرض ، وحامل للفريوس ، وكلها من 
   .�»احليوانات الثديية ، وأشهرها يف هذا اال الكلب 

  
   :اإلكراه

  
الفقهاء هو محل الغري على فعل ما ال يرضاه ، فإم قسموه إذا كان اإلكراه يف عرف 

وامللجئ منه هو ذلك الذي ال يبقى معه للشخص قدرة . إىل إكراه ملجئ وإكراه غري ملجئ 
وال اختيار ، كأن يهدد مبا ينتج عنه أضرار صحية تلحق بنفس الشخص أو أطرافه ، أو 

   .�املقصوديضرب ضربا مربحا متعاقب يتسبب يف إتالف العضو 
  

وإذا توفـرت شـروط اإلكـراه امللجـئ ، فإن الفقهاء ويف إطار الرعايـة الصحية 
واحملافظـة على نفـس اإلنسان أو أعضائـه أباحـوا ملن وقـع عليـه هذا النوع من 
اإلكراه القيام بكل ما طلب منه ، كأكل امليتة والدم وحلم اخلرتير وشرب اخلمر ، عمال بقول 

                                     
 ؛ 3/306 أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ، - �

ن تحريم اقتناءها إال لصيد أو زرع أو ماشية ونحو مسلم في المساقاة ، باب األمر بقتل الكالب وبيا
    .1/686  ،ذلك
   . 164 سبق تخريجه في الصفحة - �
   . 152 المسؤولية الجسدية في اإلسالم ، ص - �
   .5/386 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
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 :  اهللا تعاىل    � .   بل حكموا على املمتنع باملؤاخذة إن هو مل ميتثل
أمر كارهه ، ألن بامتناعه يكون قد تسبب يف إلقاء نفسه إىل التهلكة ، واهللا مينعه من ذلك 

 : بقوله         �.   
  

عاية رخصوا للمكره امللجئ إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان وزيادة يف الر
وهي أمور .  ، أو الصالة إىل الصليب ، أو إتالف مال مسلم القلب باإلميان ، أو سب النيب 

   .�غري مباحة ابتداء ، ولكن ملا تعلقت بإحلاق الضرر بالنفس أو العضو رخص فيها 
  

   : دفع الصائل
  

وملا كان هدف املعتدي هو النيل من . ني معتد ومعتدى عليه  بيقعوهو سلـوك 
املعتدى عليه بقتله أو إتالف جسده ، جوز الفقهاء للمعتدى عليه رد هذا العدوان ، وهو ما 

  : واألصل يف ذلك قوله  . �اصطلح على تسميته بدفع الصائل 

        � ، وقوله 
 �.   

  
ولقد وضع العلماء ضوابط يستشف منها حتقيق مقصد الشارع يف احملافظة على صحة 

ومن تلك الضوابط أن يكون الدفع املأذون فيه بالقدر املناسب . املظلوم وصحة الظامل كذلك 
أ املدافع بأخف األساليب ، فإن مل جتد استخدم الوسيلة األكثر جناعة من لدفع االعتداء ، فيبد

                                     
  . 119/ األنعام- �
   . 195/ البقرة- �
   . 8/260 ؛ المغني ، 2/369 حاشية الدسوقي ، - �
   .10/351 ؛ المغني ، 2/324 بداية المجتهد ، - �
�   . 194/ البقرة- 
 ؛ مسلم في اإليمان ، 2/73 أخرجه البخاري في المظالم ، باب من قاتل دون ماله فهو شهيد ، - �

   . 1/71باب من قتل دون ماله فهو شهيد ، 
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اليت قبلها ، فإذا متكن من الدفع بالكالم فيستغين به عن الضرب ، والضرب بالسوط قبل 
  .العصا ، وقطع عضو الصائل قبل قتله وهكذا 

  
درج ضمن وجيب على الغري معاونة املدافع عن نفسه بالقدر الالزم ، ألنه دفاع ين

   .�احملافظة على النفس واملال ، ومها من املقاصد الكلية للشريعة
  

وال يترتب . وحكم هذه الرعاية الصحية اليت حتققت عن طريق الدفاع الشرعي اإلباحة 
بل ذهب  . �عنها أية مسؤولية مدنية أو جزائية ، إال إذا جتاوز املدافع احلد الشرعي يف ذلك

ل بأن حكم الدفاع عن النفس يف حالة االعتداء عليها واجب ، واعتربه مجهور الفقهاء إىل القو
   .�ومعلوم أن الواجب يعاقب تاركه ويثاب فاعله. احلنابلة جائزا فقط 

  
ومن التطبيقات العملية هلذا احلكم أن من انتزع يده من فم عاض فسقطت أسنانه فال 

:  قال يسأل مدنيا بدفع الدية ، والشاهد حديث يعلى ابن أمية  
             
            

 � .  
  

  املمارسات الضارة بالغري
  

. إن حرية اإلنسان يف قيامه ببعض األعمال مرهونة حبرية الغري وعدم إنزال الضرر م 
ولذلك تضمن الفقه اإلسالمي كثريا من األحكام اليت توجب إزالة كل ما من شأنه أن يضر 

 ومن مثة فيجب رفع .بالغري ، ولو كان يف هذه املمارسة فائدة مادية ترجع على املمارس هلا 

                                     
   .4/357 ؛ حاشية الدسوقي ، 2/224 ؛ المهذب ، 10/351 المغني ، - �
   .1/475 عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، - �
   .10/352 ؛ المغني ، 6/323 مواهب الجليل ، - �
 ؛ مسلم في القسامة ، باب الصائل 2/33 ،  ، باب األجير في الغزواإلجارةأخرجه البخاري في  - �

   .2/39على نفس اإلنسان أو عضوه ، 
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الزبالة ونظافة احمليط وعدم القيام باألعمال اليت تضر بصحة الناس ، وحىت إزالة الزبالة اليت 
فلقد ورد أن رجال اشتكى من جار له ميلك . ترمى يف اخلرب اليت تضر باحمليطني ا مطلوبة 

 الذي يلقيه بعينه خربة وسط الدور فجعل أهل احلارة يلقون فيها الزبل ، غري أنه ال يعرف
خاصة ، فتضرر به بستان اجلار ، فقال جلاره الزبل الذي يف اخلربة أضر حبائطي ، فأجابه 
صاحب اخلربة ليس من حاريت وأنا أشتكي من أذاه يف قاعيت مثلما تشتكي أنت منه يف حائطك 

ع الزبل على صاحب اخلربة أن يرف: فرفعت املسألة إىل سحنون رمحه اهللا فقال . من األذى 
   .�الذي يف خربته الذي أضر جباره ، وإن أقام على اجلريان الذين حوهلا أخذهم بكنسها 

  
  :قضاء حاجة اإلنسان 

  
. وحىت هذا األمر وضع له الشارع آدابا وضوابط ، منها ماله عالقة بالرعاية الصحية 

. قع سحيق ولذلك أوجب أن تكون يف أماكن معزولة لتمكني الفضالت من الذهاب يف مستن
يقول الرسول . فال تكون سببا يف تلويث املاء ، أو تنجس طرق وأماكن جتمع الناس

         � ويقول ،   
�.   
  

   :إزالة روائح اإلسطبالت
  

يقتضي الشرع إزالة هذه الروائح وعدم إبقائها ، ولو تعلقت ا مصاحل صاحب 
فقد روي يف تاريخ احلضارة اإلسالمية أن رجال اشتكى من جاره الذي وضع . اإلسطبل 

فاشتكى  . إسطبال لدابة صغرية ، فأجاب القاضي بوجوب إزالة اإلسطبل وإخراج الدابة منه

                                     
   .37 ، 9/36ار المعرب في فتاوى األندلس والمغرب ،  أحمد بن يحيى الونشريسي ؛ المعي- �
   .219 سبق تخريجه في الصفحة - �
الطبراني في األوسط وقال ابن حجر بأن  و1/98، ) 475(البيهقي في الطهارة ، رقم  أخرجه - �

   .1/157 ؛ وقال الصنعاني رجالهما ثقات ، سبل السالم ، 1/185إسناده ضعيف ، التلخيص ، 
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صاحب الدابة وقال أا وسيلة معاشي وال غىن له عنها ، فرفعت املسألة إىل خرباء البنيان 
    .�فأمروا مبا يزيل الضرر وحكم القاضي مبا أمروا به 

  
ولعل استشارة خرباء البنيان جاءت لتحافظ على حق الثاين يف اكتساب العيش الذي 

  . ول الذي ال يتحمل ضرر رائحة ذلك اإلسطبليضمن به حياته ، ولتحافظ على صحة األ
  

   :آداب عمال املخابز
  

وهذا أمر . كثرية هي اآلداب ذات الغاية الصحية اليت يؤمر أصحاب املخابز بالتقيد ا 
فاحملتسب مطالب بأن يأمر أصحاب املخابز برفع سقائف أفرام ، . معروف عند الفقهاء 

خان ، ويأمرهم بكنس بيت النار يف كل تعمرة  ومينع وجيعلون يف سقوفها منافس واسعة للد
العجان من العجن بقدميه أو ركبتيه أو مبرفقيه ، ألن يف ذلك مهانة للطعام ، ورمبا قطر يف 
العجني شيء من عرق إبطه أو بدنه ، وال يعجن إال وعليه ثوب ضيق الكمني ، ويكون ملثما 

ويشد على جبينه . قه أو خماطه يف العجني أيضا ألنه رمبا عطس أو تكلم فقطر شيء من بصا
عصابة بيضاء لئال يعرق فيقطـر منه شيء ، وحيلق شعر ذراعيه لئال يسقط منه شيء يف 

   .�وإذا عجن يف النهار فليتحرز من سقوط الذباب يف العجني . العجني 
  

يدرك ذه التوجيهات اليت يسهر احملتسب على تنفيذها من طرف أرباب املخابز هلفاحمللل 
مدى غزارا يف االهتمام برعاية صحة اإلنسان ، خصوصا وأن الناس مجيعا يعقدون هذه 
الصفقات اليومية مع اخلبازين ، فيشترون خبزهم الذي ال يدرون ما حيدث فيه إذا كان اخلباز 

  .ال يلتزم ذه األوامر الشرعية 
  

   :آداب الطباخني باملطاعم
  

منها عامة الناس ، وعليه فإن الشريعة تلزم صاحبها إن ممارسة الطبخ وظيفة يستفيد 
ويريدها الفقه أن تكون صحية تفيد الزبائن . جبملة من اآلداب يتقيد ا من حيترف هذه املهنة 

وال تضرهم ، لذلك فاحملتسب يراقب هؤالء الطباخني ويأمرهم بتغطية رؤوسهم ، وتنظيف 
                                     

   .9/08ار ،  المعي- �
    .22 الشيرازي ، نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، ص - �
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. رض بعد غسلها باملاء احلار واألشنان أوانيهم وتغطيتها وحفظها من الذباب وهوام األ
ويراقبهم يف أعماهلم الداخلية ، فال يسمح هلم خبلط حلم املاعز بلحوم الضأن ، وال حلوم اإلبل 

     . �بلحوم البقر ، لئال يأكلها من كان به مرض أو حساسية من نوع معني ، فيزداد مرضه
ا كثري من الناس يف هذا العصر الذي وهذه نصائح طبية بالغة األمهية ، قد ال يتفطن إليه

    . تطور فيه الطب وعرف أسبابا كثرية من األمراض 
   :الذكاة والذبائح

  
إنه ملن نافلة القول التذكري بأمهية اللحم يف تكوين جسم اإلنسان وتنميته واستمرار 

عام الذي فأكل اللحم يعين احملافظة على صحة اجلسم ، واللحم يعد من أجود الط. بقائه سليما 
ولكن ما جيب إضافته هو أن الذكاة . ولقد سبق تفصيل ذلك . يراعي تناوله صحة األبدان

الشرعية للحيوانات املباحة األكل  جتعل حلومها أكثر طيبة بالنسبة للمسلم ، فيقدم على أكلها 
، ومن مثة تتجلى حكمة الذبح والتذكية يف ما حتدثه من رعاية لصحة اإلنسان. براحة تامة 

بدفع الضرر عن جسمه من خالل تلك األفعال واملمارسات اليت يأمرنا الشرع بالقيام ا أثناء 
وبالذكاة تتم السرعة املطلوبة يف فصل الدم عن اللحم ، . إزهاق روح احليوان املقصود الذبح

يقول . ألن الشرع حرم الدم املسفوح وقرنه مبحرمات أخرى جبامع الضرر الذي ينتج عنها 
: ق احل        

            �.   
  

يلحق من أضرار باإلنسان ، فهو مباءة اجلراثيم فالدم املسفوح حمرم بسبب ما 
وعليه مينع . واملكروبات ، خصوصا وأن الطب بني أن لكل دم زمرة أو فصيلة تناسبه 

   .�ومبالغة يف االبتعاد عنه وتنفريا منه عد الدم جنسا. االختالط بني الدماء 
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حية إىل ما تفعله ويتبني من اآلية السابقة أا علقت احلل بالذكاة ، وهي إشارة صر
فإذا مل يتم ذلك ، فإن الدم خيتلط باللحم ويفسده ، . الذكاة يف فصل الدم عن باقي اللحم 

وهذا ما حدث يف احملرمات املذكورة معه إذ اختلط فيها الدم باللحم ، بسبب االختناق أو 
  .الوقذ أو التردي أو النطح أو إفساد السباع هلا 

  
عاملة صحية للحيوانات املباحة األكل ، فهي تطهرها ومن هذا نستشف أن الذكاة م

  .ويف ذلك من الرعاية الصحية ما هو ظاهر . حسا ومعىن ، وتطيب حلمها لآلكلني 
  

وباملقابل فإن احليوانات اليت حرم اإلسالم أكلها ال تعمل فيها الذكاة ، ألا وزيادة على 
ب منو اإلنسان ، إما لقوة عضالته أو ما يف دمها من أضرار ، فإن حلمها غري صحي وال يناس

  .لصعوبة هضمه كما سبق وأن أشرت إىل ذلك  
  

وإذا كان اللحم ضروري لصحة اإلنسان فإنه حىت وإن ذكي ال يكون يف متناول مجيع 
ولذلك واعتبارا ألمهيته يف احملافظة على صحة اإلنسان ، شرع اهللا مجلة . الناس بسبب غالئه 

.  نصيب للفقراء واملساكني زيادة على ما يستفيد منها أصحاا أنفسهم من الذبائح يكون فيها
وما . فاألضحية والعقيقة واهلدي كلها ذبائح توفر اللحم لألغنياء والفقراء على حد سواء 

  .يؤكد ذلك ورود النصوص احلاثة على إطعام احملتاجني منها 
  

ئح تربز األمهية الصحية كما أن اشتراط توفري مجلـة من املواصفات يف هذه الذبا
فال اهلزيلة وال املريضة وال غريها من احليوانات الضعيفة والصغرية تصلح ألن . املقصودة 

ألن حلم هذه العجاف ال يفيد يف شيء ، وال حيقق املقصد .  تكون أضحية أو عقيقة أو هديا 
ه الذبائح ، كأن ولذلك ورد ذكر املواصفات املطلوبة يف هذ. الشرعي من إطعام الناس ا 

فيفضل الضأن على . تكون مسينة وكثرية اللحم ، وأن يقع بينها التفاضل من جوانب متعددة 
وتفضل البدنة لكثرة حلمها على غريها كما هو الشأن يف . غريه كما هو الشأن يف األضحية 

   .�ويفضل الذكر على األنثى ، والفحل على اخلصي إن مل يكن اخلصي أمسن. اهلدايا 
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فكل هذه املميزات يقصد ا إفادة املطعومني ا ، خصوصا وأن يف كثري من هذه 
  .الذبائح جيوز اجلمع فيها بني األكل واإلهداء والتصدق 

  
 حرم ادخار حلوم األضاحي ، حينما علم حباجة الفقراء إليها مث ولقد ورد أن الرسول 

:  بن واقد أنه قال فعن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد اهللا. أجازه بعد ذلك 


            


              


              
 � .  ويعين بالدافة قوم مساكني قدموا املدينة.  

  
وحيث أن رفع احلكم يف هذا احلديث كان بسبـب رفع العلة لكوا تتبعه وجودا 

ومن هنا تظهر الرعاية الصحية اليت . وعدما ، فإن ذلك يعين أنه لو عادت العلة لعاد احلكم 
وتظهر كذلك . الفقراء حبيث حيكم بعدم ادخار حلوم األضاحي إذا احتاجها هؤالء أنيط ا 

صورة التضامن والتكافل االجتماعيني اسدين يف اتمع اإلسالمي من خالل مثل هذه 
  . املعامالت 
                  

                                     
مسلـم في ؛ و 3/320 أخرجه البخاري في األضاحي ، باب ما يؤكل من لحوم األضاحي ، - �
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   :اجلهاد
  

لى اإلسالم ألن به تتم احملافظة ع. يتبوأ اجلهاد يف اإلسالم مكانة مرموقة ، فهو سنامه 
ولذلك عد فريضة حمكمة تظل قائمة إىل يوم . واملسلمني ومن يف محاهم وعلى الديار اإلسالمية 

فثمن . واملسلم يف اجلهاد جيود بنفسه وماله ، ألن األجر فيه عظيم والثواب جزيل . الدين 
  : يقول احلق . النفس فيه اجلنة      

     �.   
  

فهو دفاع يتضمن حتقيق الرعاية . ومن مربرات اجلهاد الدفاع عن الدين وعن النفس 
ألن ااهد جبهاده يسعى إىل إبقاء نفسه وأهله أحياء ، ومن جهة أخرى : لإلنسان من جهتني 

 فإنه يعفى منه من كانت حالته الصحية ال تؤهله ألن فإنه وإن كان واجبا يف حق املعنيني به
فكل هؤالء . يقوم ذا الواجب ، كاألعمى واألعرج واملريض واملقعد والضعيف واألقطع 

ومن يف شاكلتهم متنعهم أوضاعهم الصحية من اإلسهام يف اجلهاد ، ألنه بذل اجلهد والوسع 
   .�والطاقة ، وهم يفتقرون إىل ذلك 

  
 فإنه ال جيوز للمجاهد أن يقتل من العدو انون واملريض واملقعد واألشل ويف املقابل

واألعمى ومقطوع اليد والرجل واملعتوه والعاجز عن القتال ، كالشيخ الفاين ، إال إذا كان 
ضرره يعم املسلمني ، كأن يكون ذا رأي سديد يف قومه ، فينصحهم ويدير أمرهم ويرشدهم 

   .�سلمنيإىل الطرق اليت تضر بامل
  

ويف حالة الظفر بالعدو فإنه ويف إطار الرعاية الصحية لإلنسان املكرم حترم املثلة ، وشق 
  .األجواف وكشفها ، ورضخ الرؤوس واإلجهاز على اجلريح 
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ومن آداب القتال اليت سنتها الشريعة أن ال يقتل الصيب واملرأة والعسيف ، وأن ال 
  . يسارع إىل وقفها مىت جنح إليها أحد اجلانبني تكون احلرب حرب تنكيل وختريب ، وأن

  
ومن باب أوىل . وال جيوز فيه تلويث البيئـة بالسموم ، وإحراق الزروع واألشجار 

  .�حرق العدو بالنار أو تغوير مصادر املياه
  

وإذا غلب على ظن املسلمني وهم يف قتال العدو أم سيهزمون أو يقتلون أو يسقطون 
 ، فإنه جيوز هلم الفرار من عدوهم ، وال عربة للعدد إذا مل يكن للواحد سالح يف أيدي األعداء

كما جيوز التويل إذا عجز ااهد عن مواصلة القتال بسبب مرض . يف مقابل اثنني هلما السالح 
   . �أو عجز صحي

  
وإذا أسر املسلمون أسرى فإنه جيوز هلم مبادلتهم بأسرى مسلمني أو طلب الفدية ، ألن 

     .�لك جيعل العدو يفكر يف أسراه فيفك أسرى املسلمني املوجودين عندهذ
  .ويكون هذا اإلجراء وسيلة من وسائل احملافظة على املسلمني ورعاية صحية مستقبلية 

  
   :القضاء والوالية العامة

  
إن تويل وظيفة الوالية العامة والقضاء يستلزم أن يكون املترشح هلما ساملا من مجيع 

بل . ض اليت تعيقه عن أداء الوظيفة على الشكل املطلوب ، وخصوصا سالمة احلواس األمرا
ذهب الفقهاء إىل القول بضرورة سالمة األعضاء من أي نقص مينع استيفاء احلركة وسرعة 

  .النهوض ، باإلضافة إىل سالمة احلواس ليتمكن من مباشرة ما يدرك ا 
  

ه ما ينقص من حواسه أو أعضائه ، فمنها ما وإذا كان اإلمام سليما مث طرأ على بدن
ومنها ما اختلفوا يف . جعله الفقهاء مينع استدامـة اإلمام كزوال العقل وذهاب البصر كلية 

وأما فقد اليدين أو الرجلني فإن الفقهاء . منعه االستدامة أو عدم منعـه ، كالصمـم واخلرس 
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استدامة ، لعجزه عما يلزمه من حقوق يقولون بعدم صحـة اإلمامـة معـه يف عقد وال يف 
   .�األمة اليت ويل عليها

  
واملوجه هلذه الشروط  خيرج بأن الرعاية الصحية هلا مقصد يف ذلك ، ألن الراغب يف 
تويل هذه املناصب يعمل بطريقة أو أخرى على العناية بصحته ورعايتها ، وعدم تعريضها ملا من 

، خصوصا إذا كان من الطموحني الذين يرغبون يف مثل شأنه أن يهدر أهليتها هلذه املناصب 
  .هذه الوظائف 

  
   :طاعة الوالدين

  
من الطاعات الواجبـة اليت تلح عليها النصوص الشرعية املختلفة ، من قرآن وسنة 

وهذه الطاعة امللزمة يترتب عنها . طاعة الوالدين : وأحكام فقهية حىت أصبحت معلومة بداهة 
صة ومها يف مرحلة يكونان يف أحوج حال إليه ، وال شك أن هذا اإلحسان اإلحسان إليهما خا

فربمها يتضمن املقصد الصحي الذي روعي من طرف . يشمل قبل كـل شيء رعاية صحتهما 
 : يقول احلق . الشريعة بإلـزام الفروع بطاعة األصول     

  � .  يف املوضوع عند التعرض إىل فئة املسنني يف الفصل الثاين من وسأفصل القول
  .هذا الباب 

  
  : صلة الرحم 

  
إا من الطاعـات اليت حث اإلسالم عليها ، وتوعد قاطع هذه الصلة باجلزاء العاجل 

:  يف حقها يقول الرسول . واآلجـل 

                                     
   .16 ؛ الماوردي ، األحكام السلطانية والواليات الدينية ، ص 1/18 تبصرة الحكام ، - �
   . 08/ العنكبوت- �
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 � .  ويقول أيضا :
�.   

  
وبالبحث يف حقيقة هذا الوصل جنده يشمل كل ما يقوم به الواصل من زيارات ألقاربه 

 وال غرو أنه يتربع عليهم ، ويسد خلة احملتاجني منهم ، ويسارع يف قضاء. ومواساة هلم 
وإذا كان الرحم من املرضى أو الزمىن فال يكون الوصل إال باالعتناء بصحته  . مصاحلهم 
  .ويف ذلك رعاية صحية ظاهرة . ومعاجلته 
  

   :موانع اإلرث
  

والرعاية الصحية اليت أود إبرازها يف األحكام الفقهية تندرج حىت يف فقه املرياث ، الذي 
ومن هؤالء قاتل . ة من الثروة اليت تركها مورثهم يشمل أشخاصا مينعون صراحة من االستفاد

ولعل يف إبراز هذا احلكم ما جيعل الوارث حيافظ على حياة مورثه ويرعى صحته ،  . �املورث
ألنه يعلم أن للموت أجال حمددا ، وأنه إذا ما تعرض أو تساهل يف قتل مورثه كأن تسول له 

فيحجم عن هذا الفعل املشني ، وتتحقق . ها نفسه تعجيل قطف الثمرة فإنه يعاقب حبرمانه من
    .الرعاية الصحية حبفظ نفس املورث بطريقة آلية 

   :الرياء
  

ذلك . وحىت يف ترك الرياء والظهور أمام الناس خبالف الواقع تتحقق الرعاية الصحية 
أن من أنواع الرياء ما يكون من جهة البدن ، كأن يظهر املرائي جسمه منخوال ضعيفا ، 

ره أشعثا أغرب قصد إيهام الناس بكثرة العبادة ، وخـوف اآلخرة ، أو أن يظهر إغارة وشع
   .�عينيه ، وذبول شفتيه ، لالستدالل على أنه مواظب على الصوم

                                     
 ؛ مسلم في البر 4/49 أخرجه البخاري في األدب ، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ، - �
   .2/422صلة ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ، وال
 ؛ مسلم في البر 4/50 أخرجه البخاري في األدب ، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ، - �

   . 2/422والصلة ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ، 
   .408 ، ص  ؛ القوانين الفقهية4/486 ؛ حاشية الدسوقي ، 7/161 ؛ المغني ، 2/24 المهذب ، - �
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وهو ما تأمر به -فهذا سلوك ينبئ عن الشرك الذي ى الشارع عنه ، ويف تركه 
  . عدم إضعافها ببعض الطاعات ثانيا  داللة على وجوب االهتمام بالصحة أوال ، و-الشريعة

  
   الرعايـة الصحيـة من خالل تنفيـذ احلـدود : املطلب السادس

  والتعـازيـر والكـفـارات                            
  

ي من إقامة احلدود يف الشريعة اإلسالمية هو الوصول إىل بناء جمتمع ـإن اهلدف األساس
، يشعر بعزته  منا ومطمئنا على نفسه وماله وعرضهرد فيه آـ يكون الف، إسالمي نظيف

 وال مكانة فيه ، ويكون اتمع الذي ينتمي إليه خاليا من اجلرمية والفوضى. وكرامته 
 وتتحقق فيه املبادئ اإلسالمية اليت ،لالحنراف والشذوذ والفساد واملنكر والتعدي واملعصية 

احلدود مىت ما  وتدرأ فيه ، خترج إىل دائرة العلن وتستر عيوبه ما دامت مل ، حتفظ كيان اتمع
   .� وتنفذ فيه التعازير الرادعة، وجد إىل ذلك سبيال

  
وإذا كانت احلدود تعين يف اصطالحها الشرعي العقوبة املقدرة الواجبة حقا هللا تعاىل ، 

مال فإا ال تشمل التعزير ، ألنه عقوبة غري مقدرة ، وال القصاص ألنه حق للعباد الحت
وهكذا فاحلدود يقصد ا جرائم الزنا والقذف وشرب اخلمر . إخضاعه للعفو والصلح 

   .�والسرقة والبغي والردة واحلرابة
  

وإذا كانت األسباب املوجبة هلذه احلدود يتضمن بعضها من األضرار الصحية ما جتب 
 ، يلخصها ابن القيم الوقاية منه ، فإن إقامة عقوبتها تتضمن ذاا رعاية صحية روحية مقصودة

 ورمحتـه أن شرع العقوبات يف اجلنايات الواقعة بني الناس من بعض حكمته «: بقوله 
بعضهـم على بعض يف النفوس واألبدان واألعراض واألموال والقتل واجلراح والقذف 

فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه اجلنايات غاية األحكام ، وشرعها . والسرقة 
أكمل الوجوه املتضمنة ملصلحة الردع والزجر ، مع عدم ااوزة ملا يستحقه اجلاين من على 

فلم يشرع يف الكذب قطع اللسان وال القتل ، وال يف الزنا اخلصاء ، وال يف السرقة . الردع 

                                     
   . 6/09 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
   .80 ، 1/79 التشريع الجنائي اإلسالمي ، - �
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وإمنا شرع هلم يف ذلك ما هو موجب أمسائه وصفاته من حكمته ورمحته ولطفه . إعدام النفس 
عدله ، لتزول النوائب ، وتنقطع األطماع عن التظامل والعدوان ، ويقتنع كل إنسان وإحسانه و

   .�»مبا آتاه مالكه وخالقه ، فال يطمع يف استالب غريه حقه 
  

وإذا رجعنا إىل األحكام الفقهية املتعلقة ذا اال ، جندها جتسد تلك الرعاية كما هو 
  : ظاهر يف الصور التالية 

  
  وداحلــــد –أ 
  

شرع هذا احلد لتطهري اجلاين واتمع يف آن واحد من هذه الفاحشة  : عقوبة الزنا
وبالرغم مما يتصور من أضرار صحية تلحق بالزاين من خالل رمجه أو جلده ، أو . الضارة 

 بالقيود – كغريه من احلدود –اآلالم الشديدة اليت تطاله ، إال أن تطبيق هذا احلد قيد 
جتعله حيقق الغرض الذي شرع من أجله ، خاصة وأن احلدود يف جمملها مبنية والضوابط اليت 

  .ويف ذلك من الرعاية الصحية ما هو جلي  . �على الدرء واإلسقاط ما مل تصل احلاكم
  

واشتملت هذه القيود حىت التعريفات اخلاصة باجلرائم ، ومن ذلك وضع الفقهاء 
و معلوم من تنفيذ احلدود ، وبالتايل يستبدل العقاب حمترزات مقيدة يف تعريف الزنا متنع كما ه

ألنه ال يتصور يف إتيان جرمية الزنا حصول تلك الشروط املطلوبة . باألخف منه وهو التعزير 
ويف ذلك تقليل من حصوهلا . يف إثباا ، وبالتايل فال تثبت إال باإلقرار أو ظهور احلمل 

   .�وإشاعتها يف اتمع
  
ة احلد أن ال يترتب عن اجللد مثال هالك ، ألن احلد شرع يف األصل ومن شروط إقام-

ومن مثة منع الفقهاء إقامة حد اجللد يف احلر الشديد ، وال يف الربد . للزجر ال لإلتالف 
ومن باب أوىل . الشديد ، ملا حيصل للجاين من آالم أكثر مما يستوجبه احلد ، وقد يضر بصحته 

                                     
   .2/63 ابن قيم الجوزية ، إعالم الموقعين عن رب العالمين ، - �
   .363ص  ؛ القوانين الفقهية ، 4/140 الفروق ، - �
   .6/27 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
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امل وال النفساء ألا يف حكم املريض ، وألن اجللد إذا نفذ على أن ال جيلد املريض وال احل
   .�هؤالء يف هذه احلاالت يؤدي إىل هالكهم ، وهو ما مل يقصد باحلد ابتداء

  
وإذا كان صاحب احلد مريضا مرضا ال يرجى برؤه ، فإن احلد ال يعطل كما يقول 

فإذا كان ال يطيق حتمل . ته الصحية ، وإمنا يطبق على اجلاين بشكل تراعى فيه حال�الشافعية
 ىويكتف. مائة جلدة الواحدة تلو األخرى ، فإنه يضرب بعرجون به مائة مشراخ ضربة واحدة 

  :ملا روى سهل بن حنني أنه ، بذلك 
 �.   

  
ل ، وتؤخذ وضعية املريض بعني االعتبار لعدم وذا األسلوب ينفذ احلد وال يعط

  .إخضاعه للضرب بالسوط الذي يتلفه ، فيتناىف احلد مع مقصد الشرع 
  

وحىت الفرد الصحيح إذا وجب يف حقه حد ، فإنه ورعاية لصحته ال جيرد من ثيابه كلية 
اإلمام مالك إال من الفرو وما شاكله من احلشو ، لكونه مينع وصول األمل املقصود وإن خالف 

فلعل قصده هو الوصول إىل إيالم اجلاين  . �هذا الرأي وقال بوجوب جتريد الرجل دون املرأة
ولكن هذا الرأي حيتاج إىل تعليل ، خصوصا وأن غريه من . ليحس بالزجر والردع املطلوبني 

 ألن الفقهاء يوجبون الضمان على من جتاوز يف إقامة احلد ، أو أقامه على حامل أو مريض ،
  .إقامة احلدود مرهونة بسالمة احملدود 

  
وعليه فإن الفقهاء حددوا آدابا جيب االلتزام ا يف إقامة احلدود ، تتعلق بشكل اآللة 

  .ووضع احملدود وسلوك احلاد 
  

                                     
   .10/171 ؛ المغني ، 2/438 ؛ بداية المجتهد ، 365 ؛ القوانين الفقهية ، ص 2/271 المهذب، - �
   .2/271 المهذب ، - �
 ؛ ابن ماجه في 2/513 أخرجه أبو داود في الحدود ، باب في إقامة الحـد على المريض ، - �
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   .4/24حسن ولكن اختلف في وصله وإرساله ، سبل السالم ، 
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فاجللد يكون بسوط ال مثرة له حىت ال يؤثر يف جلد احملدود ، واحملدود ال ميدد على 
جللد ، واجلالد ال يرفع يده فوق رأسه مث يهوي على احملدود ، ألنه األرض حىت ال يتضرر بأثر ا

   .�خيشى من ذلك هالك اجلاين أو متزيق جلده ، ألن الضرب املأذون فيه يكون ضربا متوسطا
  

وعلى اجلالد أن يـوزع ضربـه على جسم احملدود ، حىت ال جتتمع اجللدات على 
وعليه أيضا أن يتقي املقاتل ألن جلده ال يعين عضو واحـد فتضره أو تتلفه أو متزق جلده ، 

 يقول اإلمام علي  . �قتله ، فيتجنب الوجه والرأس والصدر والبطن واألعضاء التناسليةّ
  �.  

  
ما حد إن املدقق يف معاين هذه الشروط جيدها تقصد الرعاية الصحية للمحدود ، ألنه 

والعضو الصاحل ال ينبغي ومسه بإعاقة أو إتالف . إال إلصالحه ، ليصبح عضوا صاحلا يف اتمع 
  .أو دمامة 
  

جلاين ومل ولتحقيق نفس الغايـة ، يقول كثري من الفقهاء بتداخل العقوبات إذا كررها ا
مة احلـد د ، حبيث يعاقـب على كل جرائمه السابقة حبد واحد ، ألن املقصود من إقاـحي

وإسقاط . �كما هو معلوم الزجـر ، وهذا حيصـل بعقوبة واحدة ملن كان مؤهال لذلك
العقوبات السابقة ، واالكتفاء بواحدة دليل على مقصد الرعاية الصحية اليت ال تتناىف مع حتقيق 

  .الغرض من العقاب 
  

  :عقوبة السرقة 
  

شتركة يقال عن عقوبة السرقة اليت وما قيل عن عقوبة الزنا يف األساليب واإلجراءات امل
  : تتميز باألحكام التالية 

  
                                     

   .365 القوانين الفقهية ، ص - �
   .2/270 المهذب ، - �
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إذا كرر السارق جرميته بعد أن قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى ، فإن احلنفية -
واحلنابلة وخالفا للشافعية واملالكية يقولون بأن القطع ينتهي عند ذلك ، فال تقطع يده ورجله 

ودليلهم . � بضمان املسروق مث يعزر وحيبس حىت يتوبويكتفى. الباقيتني إن هو كرر اجلرمية 
 : ما روي عن علي 


  �.    

  
ويستشف من هذا الرأي السديد أن احملدود إذا أتلفت مجيع أعضائه فال يبقى له من 

فتتأثر صحته بتفويت منافع تلك األعضاء ، ويصبح عضوا أشال . اجلوارح ما يفي غرضه منها 
  .يف جمتمع كان غرضه من إقامة احلدود زجر اجلاين ، وإصالحه بإعادة تربيته 

  
 يف اختالف الفقهاء يف حتديد مكان قطع يد السارق بني كوا من الكوع أو وحىت

وهي يف . الرسغ أو االقتصار على األصابع ، تظهر الرمحة اليت غمر ا الشارع املقطوع 
   .�عمومها رعاية صحية ، إذ مل يأمر بقطع الذراع كله

  
املغلي لتنحسم العروق ، وحىت بعد القطع فإنه من السنة أن حيسم موضع القطع بالزيت 
فقد روي عن أيب  . �وحيبـس سيالن الدم الذي إن تواصل يضر باملقطوع ، ورمبا يهلكه

:  أيت بسارق فقال  أن رسول اهللا هريرة 
 �.   

  
                                     

   .4/332 ؛ حاشية الدسوقي ، 10/271 المغني ، - �
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إن يف مثل هذه اإلجراءات من الرعاية ما يشمل جوانب خمتلفة من احملدود ، حىت أثناء 
  .إقامة احلد عليه 

  
والشروط اليت وضعها الفقهاء كضوابط لتنفيذ حد السرقة تندرج كلها ضمن ما حنن 

وال . ه على السرقة ومنها أن السارق ال يقطع إال إذا كان مكلفا ، ومل يكر. بصدد توضيحه 
يقطع من سـرق من مال ابنه ، أو سرق ماال غري متقوم أو شيئا تافها ، أو مل يبلغ النصاب 
احملدد ، أو نصاب كل واحد إذا اشترك مجاعة يف السرقة ، أو كان معهم صيب ، أو كان املال 

لسارق عن املسروق عري حمـرز ، أو كذب املسروق منه السارق يف اإلقرار ، أو  تراجع ا
وأكثر من ذلك أن ال يكون اجلوع هو الدافع .  �إقراره ، أو ملك السارق املال املسروق

 وضاعف الغرم يف ناقة أعرايب أخذها مماليك جياع ، فحكم بالغرم وقد عزر عمر . للسرقة 
   .�على سيدهم وضاعفه ، ودرأ عنهم احلد بسبب اجلوع الذي دفعهم إىل أخذ تلك الناقة 

  
فهي رعاية مشلت . الشبهات كلها تدرأ احلد عن السارق ، وتنجيه من قطع يده فهذه 

  .صحته 
  

حىت وإن كانت ايتها القتل فإا تتضمن ما يفيد الرعاية ، ذلك أن  : عقوبـة احملارب
 ، ألن صلبه حيا قبل القتل كما يرى �بعض الفقهاء يرون أن صلب احملارب يكون بعد قتله

 ، والصلب بعد القتل ال يتأمل �   وقد، ومثلةله آخرون يعد تعذيبا 
  .منه احملدود 

  
والرعايـة الصحيـة اليت ميكـن استنباطها من حـد شارب  : عقوبـة شارب اخلمر

االجتاه األول يف كونـه خيضـع هلذا احلد مهما كانت : اخلمـر تكمـن يف اجتاهـني 
 فلو شـرب قليال من اخلمـر ، أو شرا ممزوجة بغريها ، .وضعيتـه ومقـدار شربـه 

                                     
   . 10/239 ؛ المغني ، 2/277 ؛ المهذب ، 4/335 حاشية الدسوقي ، - �
 ؛ 455، ص ) 1468( أخرجه مالك في األقضية ، باب القضاء في الضواري والحريسة ، رقم - �

    .2/154ي في الموطأ ، علل الحديث ، الصحيح ما رو: قال أبو حاتم 
   .272 ؛ القوانين الفقهية ، ص 2/284 ؛ المهذب ، 10/302 المغني ، - �
   .2/72 أخرجه البخاري في المظالم ، باب النهبى بغير إذن صاحبه ، - �
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فكل هذه التضييقات اليت مل تكن يف احلدود  . �ت حدها عند املالكية حىت بالرائحةـويثب
األخرى اليت تدرأ بأدىن الشبهات ، فإا تعتمد بالنسبة لشارب اخلمر ، ألن اخلمر ذاا مضرة 

ثل يف أن الضرب يف هذا احلد يكون باأليدي والنعال واالجتاه الثاين يتم. بصحة اإلنسان 
فمن خالل هذه . وهي كما يبدو وسائل ال ترقى لإلضرار صحيا باحملدود  . �وأطراف الثوب

  .القيود اليت وضعت هلذا احلد تتبني الرعاية الصحية املقصودة منها 
  
  القصــاص -ب
  
 القتل بغري حق ، وشددت يف إذا كانت الشريعة اإلسالمية قد حرمت  : عقوبة القتل-

عقوبته ، باعتباره إهدارا للنفس البشرية ، واعتداء سافرا على صنع اهللا ، فإن توجهها هذا 
وهي رعاية متعددة ومتنوعة تنوع األحكام والشروط اليت . يفيد رعايتها للنفس البشرية 

  : عطيات التالية وهو ما يتجلى من خالل حتليل امل. وضعت للحد من هذه اجلرمية النكراء 
  
إن اإلذن بالقتل والرضا به مل يبحه الشرع ، ألن النفس مكرمة وليست ملكا -

   .�لصاحبها حىت يرضى بإزهاقها ، أو يأذن يف ذلك
  
ومل تنظر الشريعة يف القتل إىل الوسيلة املستعملة فتجرمها ، وإمنا نظرت إىل املآل -
ة جتـرم بذاا ، كالضرب واحلرق والتغريق وعدت كل ما يؤدي إىل القتل وسيل. واعتربته 

واخلنق والتسميم ومنع الطعام والشـراب ، ألنه وكلما توسعت قائمة الوسائل ضيق جمال 
وهذا ما قصدته الشريعة يف اإلبقاء على النفس البشرية حية ، وعدم التساهل يف . القتل 

   .�هدرها وإعدامها
  

                                     
   .4/353 حاشية الدسوقي ، - �
   .2/287 المهذب ، - �
   .1/441ع الجنائي اإلسالمي ،  ؛ التشري226 ، 6/225 مواهب الجليل ، - �
   .9/321 المغني ، - �
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 سليمة غري معرضة للقتل ، فهي إمنا ترعى والشريعة وهي ترعى بقاء النفس البشرية-
ألنه باعتدائه على الغري يكون قد أهلك نفسني . كذلك نفس اجلاين بعدم إخضاعها للقصاص 

  .يف آن واحد ، نفس املعتدى عليه بالقتل ونفسه بالقصاص 
  

غري أنه . وقد يتبادر إىل الذهن أن عقوبة القصاص ال يترتب عن تشريعها أي أثر صحي 
حلقيقة حكم يتضمن رعاية صحية ضمنية ، تدفع من تسول له نفسه االعتداء على الغري إىل يف ا

 يفيحجم تلقائيا عن اجلرمية ، فيحي. الشعور والتيقن من أنه سيفعل به مثل ما فعل باين عليه 
 : نفسه أوال ، ونفس من كان ينوي قتله ، ويتحقق بذلك مقصد قوله تعاىل  

     �.   
  
لقد وضع الفقهاء شروطا كثرية لوجوب القصاص ، كاشتراط التكليف ، والتعمد ، -

. وعدم اإلكراه ، وعدم اشتراك من ال جيب عليه القصاص مع من جيب عليه يف نفس اجلرمية 
فإذا انعدم توفر . قتيل وغري ذلك وأن يكون املقتول معصوم الدم ، وأن ال يكون القاتل والد ال

   .�وإسقاطه يكون إحياء للنفس البشرية الثانية. هذه الشروط يسقط القصاص 
  
ومن الرعاية الصحية اليت تشمل نفس اجلاين أيضا فتحييها ، جواز عفو ويل القتيل أو -

  : والعفو يف القصاص عمل حممود شرعا ، واألصل يف ذلك قوله . أخذه الدية 

         � وقـولـه ،

 : تعالـى         � . وهو ما

                                     
   . 179/ البقرة- �
   . 4/237 ؛ حاشية الدسوقي ، 9/357 المغني ، - �
   . 178/ البقرة- �
    .45/ المائدة- �
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:  قال س ـن أنـفع . ت عنه فعله ـثب
 �.   

  
 وجعل القصاص قابال للسقوط بالعفو مزية فريدة للتشريع «: يقول الدكتور الزحيلي 

اإلسالمي ، إذ به يقلص من حاالت تنفيذ هذه العقوبة اخلطرية ، ويتحقق الغرض منها حبفظ 
   .� »لنفوس حق احلياة ، ومنع الثأر ، ورفع األحقاد والضغائن من ا

  
لقد تكلم الفقهاء حىت يف األداة اليت تستعمل يف القصاص ، وكالمهم يتضمن دالالت -

فاحلنفية واحلنابلة جعلوا أداة القصاص . واضحة على الرغبة يف حتقيق الرعاية الصحية لألحياء 
مستدلني بقوله .  ، ولو كان القتل قد مت بوسائل أخرى �تقتصر على السيف فقط

 � .  وحىت املالكية . وضربة السيف يف نظرهم متنع من املثلة وزيادة التعذيب
والشافعية الذين يقولون بالقصاص من القاتل بالوسيلة اليت قتل ا ، فإم جييزون لويل الدم يف 

نب فهم كذلك يراعون اجلوا . �أن يعدل عن هذه الوسيلة إىل السيف يف حاالت كثرية
الصحية حىت بالنسبة حملكوم عليه بالقتل قصاصا ، باإلضافة إىل ما يتحقق من ردع مينع اجلناة 

    .من االعتداء على غريهم 
واملدقق يف معرفة أسباب اختيار العلماء للسيف كأداة للقصاص جيدها تتجسد يف كونه 

 جوز العلماء االلتجاء ولذلك. كان أسرع أداة يف القتل ، وبه يتفادى إيالم اجلاين وتعذيبه 

                                     
   . 124 سبق تخريجه في الصفحة - �
   . 6/287 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
   .9/390 المغني ، - �
 ، 2/426، ) 1413(ي في الديات ، باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة ، رقم  أخرجه الترمذ- �

 ؛ ابن أبي 401، ص ) 2667(وسكت عنه ؛ ابن ماجه في الديات ، باب ال قود إال بالسيف ، رقم 
 ؛ وقال الصنعاني بأنه ضعيف وطرقه 6/152شيبة في الديات ، باب من قال ال قود إال بالسيف ، 

   .3/484 ، كذلك ، سبل السالم
�   . 4/265 حاشية الدسوقي ، - 
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اليوم إىل وسائل عصرية تكون أسرع من السيف يف إعدام اجلاين ، وأقل إيالما منه وأبعد عن 
   .�املثلة ، كااللتجاء إىل املقصلة ، والكرسي الكهربائي ، والتخدير

  
والقصاص يف الشريعة اإلسالمية ال يقتصر على القتل ، وإمنا يشمل اجلروح أيضا ، وقد 

  .ل بالدية أو األرش ، وهو دية العضو ، أو حكومة العدل وهي األرش غري املقدر يستبد
  

فهي تبقي النفس حية والعضو سليما ، . ويف تشريع هذه البدائل رعاية صحية مقصودة 
وال يدرك هذا األمر إال ملن علم أن الشريعة تعاقب على . وتعطي قيمة اجلرح غري املقدر شرعا 

ويف ذلك احترام وتقدير لألعضاء .  كما تعاقب على جناية النفس جناية ما دون النفس
ألن األمر إذا ترك للبشر . ء كان ذلك عمدا أو خطأ ااملقطوعة ، واجلروح احلادثة ، وسو

ويف إطار احملافظة على . بدون تقنني وال تنظيم الختلط احلابل بالنابل ، وألكل القوي الضعيف 
 قسمت -وحفظها مقصد من مقاصد الشريعة-ا اعتداء  النفس البشرية من أن يقع عليه

فشرع للجناية على النفس قصاصها ، وللجناية على ما . اجلنايات يف اإلسالم حسب خطورا 
فإن كانت على النفس فإا . دون النفس قصاصها ، ألن اجلناية ومهما كان نوعها تبقى جناية 

 منافع األطراف ، أو حتدث جراحا يف غري تعدمها ، وإن كانت على ما دون النفس فهي تعطل
أما ما حيدث بالرأس والوجه فيعرف . الرأس والوجه ، وهي ما اصطلح على تسميتها باجلراح 

   .�يف اصطالح الفقهاء بالشجاج
  

والباحث يف تفصيل هذه األنواع من القصاص ، يدرك الرعاية اليت قصدا الشريعة 
 إن أمكن تنفيذه بتحقيق التماثل الفعلي وإجياب الدية بإجياا القصاص يف ما حدث عمدا ،

  .واألرش يف اخلطأ 
  

وأن تعطيل . وخالصة هذا التفصيل الفقهي أن قطع األطراف عقوبتها تكون بالقصاص 
وأما اجلراح والشجاج فعقوبتها إما . منافع األعضاء يقتصر يف عقوبتها على الدية واألرش 

   .�قصاص أو أرش أو حكومة العدل
                                     

   . 6/285 ؛ الفقه اإلسالمي وأدلته ، 2/154 التشريع الجنائي اإلسالمي ، - �
   . 2/172 ؛ المهذب ، 9/318 ؛ المغني ، 4/237 حاشية الدسوقي ، - �
   .2/198 ؛ المهذب ، 4/250 حاشية الدسوقي ، - �
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واالنتقال من القصاص إىل الدية أو األرش له ما يربره يف نظر الشريعة ، ألن التماثل 
الذي يستلزمه القصاص يقتضي التساوي حىت يف صحة العضو وكماله ، ويف قدره ومنفعته ، 

وهذا أمر يصعب إجنازه حىت ولو تواله كما يقول الفقهاء جراح خمتص ، . فال حيف وال زيادة 
   .�ى واألداة اليت تكون أرفق مما جين بهيستخدم املوس

  
واملنفذ هلذا األمر خيشى على نفسه الضمان إذا سري القصاص إىل النفس أو العضو أو 

ألن .  الذين ال يوجبون عليه ضمانا �املنفعة ، كما هو الرأي عند أيب حنيفة ، خالفا للجمهور
بقية احلدود ، وملا روي عن عمر السراية يف نظرهم حصلت من فعل مأذون فيه مثل التأديب و

:  قوهلما وعلي           � .  وال خالف بني
   .�الفقهاء يف أن سراية اجلناية مضمونة ، ألا نتيجة لعمل اجلاين املتعمد

  
 جتب ومن املظاهر اليت تعكس مدى رعاية الشريعة لصحة اإلنسان معرفة األعضاء اليت

�فيها الدية ، واليت يوزعها العلماء إىل أربعة أقسام :   
  

ويشمل نوعا وحيدا من األعضاء ال مثيل له يف البدن ، وفقدانه يقتضي  : القسم األول
  .اخل …دية كاملة كاألنف واللسان والذكر والصلب 

  
حد ويشمل نوعا من األعضاء منه مثيالن يف البدن ، وفقدان كل وا : القسم الثاين

  .اخل ..منهما يقتضي نصف الدية ، كاليدين والرجلني والثديني واألنثيني واللحيني 
  

ويشمل األعضاء اليت منها أربعة يف البدن ، وفقدان كل واحد منها  : القسم الثالث
  .يقتضي ربع الدية كأشفار العينني 

  

                                     
   .2/198 ؛ المهذب ، 6/254 مواهب الجليل ، - �
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   .2/252 ؛ التشريع الجنائي اإلسالمي ، 9/444 المغني ، - �
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 ، ففقدان كل ويشمل ما يف البدن منه عشرة ، كأصابع اليدين والرجلني : القسم الرابع
  .أصبع يقتضي عشر الدية 

  
 ففيها دية كاملة ، ويف كل سن منها مخسة من اإلبل ، ما مل 32ـوأما األسنان ال

  . تستغرق الدية كاملة مائة من اإلبل 
  

وأما تعطيل منافع األعضاء ، كالعقل والسمع والبصر والشم والصوت والذوق واإلمناء 
القصاص يف ذلك أنه جيب تنفيذه كلما أمكن من الناحية واإلحبال واملشي ، فالقاعدة يف 

العملية ، فإن تعذرت املماثلة املطلوبة منه فينتقل إىل الدية أو األرش كما هو الشأن يف عقوبة 
فإما أرش مقدر من طرف الشارع ، أو حكومة العدل . الشجاج اليت ال ميكن القصاص فيها 

   .�يقدرها القاضي
  

يكون باالمتناع عن القيام بعمل ال يفرضه القانون ، وإمنا توجبه و : القتل باالمتناع
كمن يرى كفيفا يوشك أن يقع يف بئر ، وميتنع عن مساعدته وهو يعلم أنه . العقيدة واألخالق 

سيلقى حتفه ، أو كمن حيمل ماء يف صحراء ويلقاه آخر يكاد ميوت عطشا ، وال ميكنه من 
   .�املاء مع أنه يكفيهما معا

  
ومرد . لرأي الراجح يف الشريعة أن القتل باالمتناع يعترب جرمية حياسب عليها املمتنع فا

فمن اعتقده  . » ؟ هل الترك فعل «اخلالف بني الفقهاء مبين على مدلول القاعدة األصولية 
 عندما ضمن قوما دية رجل فعال جرم املمتنع ، ويستند يف ذلك على عمل اخلليفة عمر 

ومن مل يعتربه فعال قالوا بعدم مساءلة املمتنع  . �سقوه حىت مات من العطشاستسقاهم فلم ي
وما دامت رعاية الصحة . عن موت الشخص ، ألن تقدمي املساعدة ال ترقى ألن تكون واجبا 

مقصدا شرعيا ، فإن ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول هو الذي يتناسب مع الرعاية الصحية 
  .املقصود إبرازها 

    
                                     

   . 4/250 ؛ حاشية الدسوقي ، 2/202 ؛ المهذب ، 9/419 المغني ، - �
   .2/57 ؛ التشريع الجنائي ، 9/328 المغني ، - �
   .6/428 الرجل يستسقي فال يسقى حتى يموت ،  شيبة في الديات ، بابأبيأخرجه ابن  - �
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إذا كان االنتحار هو اإلتالف الطوعي للجسد من قبل صاحبه بإزهاق  : تحاراالن-
روحه ، بسبب ما حييط به من ظروف قاسية تدفعه إىل ذلك يف وقت يضعف إميانه ، فإن 

واإلنسان ال ميلك . الشريعة حترمه ألنه يف حقيقة أمره اعتداء على النفس اليت جيب إحياؤها 
والشريعة عندما حرمت هذا النوع من اإلعدام إمنا . يف شاء هذه النفس حىت يتصرف فيها ك

ألن االنتحار فيه إزهاق للروح . قصدت توفري رعاية صحية لإلنسان ، وسعادة له يف الدارين 
:  أنه قال  عن النيب فقد روى أبو هريرة . يف الدنيا ، وختليد لصاحبه يف نار جهنم 


 � .   

    
فبمثل هذا الوعيد حذرت الشريعة من اللجوء إىل هذا األسلوب من االعتداء على 

 يقل فيه هذا النوع من اإلجرام ، مقارنة وكان لذلك أثره يف اتمع اإلسالمي ، الذي. الروح 
فاالنتحار فيها يكون العالج الشايف عند كثري ممن تغلق أمامهم . مع اتمعات الالإميانية 

ولذلك أقول أن يف املعاقبة على هذه اجلناية رعاية صحية للنفس البشرية وإحياء هلا . األبواب 
  .شيطان بإزهاقها مرة أخرى ، بعد أن يكون صاحبها قد وسوس له ال

  
وال تسمي . حترم الشريعة اإلسالمية قتل املريض الذي ال يرجى شفاؤه  : قتل املريض-

موته ذاك باملوت الرحيم ، ألن قتله ال يعترب رمحة له ، وإمنا هو إزهاق لروحه الذي يفترض 
لعلم ، وحىت حتمية موت امليؤوس ليست حقيقة يقينية مهما تطور ا. العمل من أجل إحيائها 

وال . ويكون قتله حينئذ اعتداء سافر على حياته . بل تبقى ظنية ، وقد يشفيه ربه فيحييه 
   .�خيتلف األمر يف كون القتل الرحيم كان بإذن املريض أو أوليائه ، أو بغري إذم
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وإذا كانت القسامة هي طريق من طرق إثبات اجلرمية يف الشريعة  : القسامة -
، فإن احلكمة من تشريعها هي صيانة الدماء وعدم إهدارها ، وتنفيذ العقوبة اإلسالمية 

ألن اجلرمية يف . الشرعية ، وعدم إفالت ارم من العقاب ، خصوصا إذا وقع التستر عليه 
ومن مثة تستشف  . �اإلسالم ال تسجل ضد غائب كما هو الشأن بالنسبة للقوانني الوضعية

  . من وراء هذا التشريع الرعاية الصحية اليت قصدت
  
وهذه اجلنايات قد تكون من احليوانات أو  : جناية غري اإلنسان على اإلنسان-

ولذلك ورعاية للنفس البشرية وحفاظا عليها . اجلمادات ، وقد تكون بالسبب أو املباشرة 
رد وضعت الشريعة أحكاما وضوابط دقيقة للحيلولة دون هذه اجلنايات ، اليت قد يتلقاها الف

  .من غري إنسان مثله ال يتحقق فيه القصاص 
  

وتوضيحا للرعاية الصحية املقصودة يف هذا اال ، أذكر بعضا من هذه اجلنايات وما 
  : يترتب عنها 

  
جيمع الفقهاء على أن حارس احليوان املفترس هو الضامن يف ما حيدثه حيوانه من جنابة -

  .فظه ؛ وال شيء على املدافع إذا قتله أو ضرر ، إذا تعمد اإلتالف ، أو قصر يف ح
  
أما إذا كان احليوان خطريا حبيث يتعدى على الناس ، ويلحق م األضرار كالعض -

   . �واجلرح وغريها ، فإن الضمان ثابت على صاحبه كذلك ، إال إذا تنازل املعتدى عليه
  

 يف إحلاق األذى وما قيل عن احليوان يقال أيضا عن اجلمادات اليت تكون هي أيضا سببا
  .بالناس ، كاجلدران اآليلة للسقوط ، فإن صاحبها يضمن ما تضرر به الناس منها 

  
وسقوط البناء عموما فيه الضمان إذا كان خبلل يف أصلـه أو خبلل طارئ عليه ، ونبه 
صاحبـه ومل يصلحه ، أو مل مينـع الناس من املرور جبنبـه ، ألن يف ذلك اعتداء على املارة 

   .�عهممجي
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وكثرية هي القواعد الفقهيـة اليت يطبقها الفقهاء يف إجياب الضمان يف مثل هذه 
  : احلاالت ، وأذكر منها 

  
 يضاف الفعل إىل املتسبب ما مل «:  ، وقاعدة » املباشر ضامن وإن مل يتعمد «: قاعدة 

هذه القاعدة ف  . » ما ال ميكن االحتراز منه ال ضمان فيه «:  ، وقاعدة »يتخلل واسطة 
أوجبت الضمان على ما ميكن االحتراز منه ، ألنه لو أجيز الناس بالضمان حىت على ما ال 
ميكن االحتراز منه لوقعوا يف احلرج ، بامتناعهم عن كل شيء حىت ولو كان فيه منفعة ، وهذا 

املرافق وعليه فإنه يترتب عن هذه القاعدة إباحة انتفاع الناس ب. أمر خمالف ملقاصد الشريعة
لذلك يرى بعض الفقهاء أن ما يطرأ من تلف . العامة بشرط السالمة وعدم اإلضرار باآلخرين 

على الغري بسبب سري املاشي والراكب مما ميكن االحتراز منه ، فإن املتسبب فيه ضامن ، كأن 
 ور الراكب تثري الدابة أو السيارة الغبار الزائد ، أو ترمي باحلصى الكبرية على املارة نتيجة

  .على الدابة أو سائق السيارة ، فإما يضمنان ما تسببا يف إحداثه من أذى للغري 
  

وأصدق صورة لتمثيل هذه احلالة أن يركب إنسان دابة نزقة ، ال يؤثر فيها اللجام 
وميكن أن نقيس على ذلك ما حتدثه . فتركل برجلها صبيا أو شيخا ، ففي ذلك ضمان 

   .� اليت يسوقها راكبها بدون مكبحالسيارة أو الدراجة
  

ويدقق العلماء يف حتميل املسؤولية ، فيجعلوا تارة على املتسبب دون املباشر كما 
كأن يركب شخص دابة فينخسها آخر . أشارت القاعدة السابقة ، وذلك يف حاالت معينة 

عتداء تكون بآلة بال إذن الراكب فتضرب شخصا برجلها أو تصدمه ، فإن مسؤولية هذا اال
على الناخس دون الراكب ، ألنه هو الذي تسبب يف إحداث تلك األضرار اليت حلقت 

 يضاف الفعل إىل املتسبب ما مل يتخلل «: وهذا احلكم تطبيق عملي لقاعدة . باملعتدى عليه 
    .»واسطة 

  
وحوادث املرور يف عمومها ال خترج عن جمال هذه القواعد ، فقد يكون الضمان تارة 

لى املباشر وتارة على املتسبب وتارة عليهما معا ، إذا كانت أدوار إيقاع احلادث مشتركة ع
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بينهما ، كتصادم سيارتني بتقصري من كال السائقني ، أو خنس دابة بأمر راكبها ، فاشتراكهما 
    .�» تضمني املتسبب واملباشر معا «يف احلدث تطبيق عملي لقاعدة  

  
  التعازيــر-ج
  

كن استنباطه من رعاية صحية لإلنسان بتطبيق عقوبة التعزير ، فيتجلى يف كون وأما ما مي
هذه العقوبة غري مقدرة أوال ، وأن احلاكم هو الذي حيددها ، حيث يقدرها بناء على ظروف 
اجلاين الصحية وغريها ، حبيث أنه ال ميكن معاقبة املريض كمعاقبة الصحيح إذا ارتكبا نفس 

 بني التعزير واحلدود األخرى يتبني أن التعزير نادرا ما يصل إىل حد اإلعدام ومبقارنة. اجلناية 
. إال يف حاالت معدودة عند املالكية ، كقتل الساحر وصاحب البدعة املفسدة للمجتمع تعزيرا 

وبالتايل فإنه عقوبة ال ترقى إلتالف جسم اجلاين ، وال تلحق به ضررا ، ألن إقامته مشروطة 
   .� ، وألن الضرب فيه ال يبلغ أدىن احلدود املشروعة خالفا للمالكيةبضمان ما أهلك

  
   : الكفارات-د
  

واملدقق يف حكمتها وأحكامها جيدها . إن الكفارات بأنواعها األربعة زواجر وجوابر 
ختدم الرعاية الصحية لإلنسان من جوانب متعددة ، حىت وإن كانت ال تظهر إال بالتمعن 

  : وميكن لفت االنتباه إىل تلك األسرار من خالل التحليالت التالية  . والتمحيص يف مقاصدها
  
فالكفارة مشتقة من الكفر الذي يعين الستر ، فهي  : من حيث معناها ومشروعيتها-

فهي . وشرعت من أجل رفع إمث احلرج الذي وقع فيه املكفر  . �ستارة للذنب احلاصل قبلها
و فعالية يف رفع األصر واحلمل الثقيل الذي يشعر به بالنسبة للمؤمن الصادق عالج نفسي ذ
  .الفرد ، وهو مرتكبا اجلرم الذي أوجبها 
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فالناظر يف ذلك يالحظ أن ما تكون به الكفارة أشياء ال خترج  : من حيث ما يكفر به-
فهي إما إطعام أو كسوة أو صيام أو عتق ، حسب أنواع . عن إطار الرعاية الصحية 

   .�الكفارات
  
ما العتق ففائدته الصحية معنوية أكثر منها حسية ، وإن كان املعتق يشعر حبرية جسده فأ

والفائدة املعنوية ال تعود على املعتق . من التبعية ملواله الذي كان حيمله أكثر مما يرغب فيه 
فكالمها يشعران بتلك الراحة النفسية اليت غمرما من خالل . وحده ، بل تشمل حىت املعتق 

  .ال املكفر على العتق ، ومن خالل احلرية اليت جيدها املعتق نتيجة هذه العبادة إقب
  

وأما اإلطعام املترتب عن الكفارات فهو خمصص لفئات حمتاجة من اتمع ، وفائدته 
   .�صحية جلية ، حيث جيد هؤالء احملتاجون ما يأكلون

  
ل االجتماعي اليت تفرض وتعد هذه الكفارة يف هذا اال وسيلـة من وسائل التكاف

    .شرعا ، فال دخل فيها لرغبة املكفر ، إذ أا جتب عليه ويستفيد منها ذاك احملتاج 
فالفقري . وما يقال عن اإلطعام يقال أيضا عن الكسوة اليت جتب يف كفارة اليمني

ظها واملسكني يستفيدان منها، ويصونان ا أجسامهما من شدة الربد أو احلر ، خصوصا وأن لف
. جاء مطلقا غري مقيد، فيعين مجيع ما حيتاجه اإلنسان ذكرا كان أو أنثى ليستر به جسمه 

ولذلك يقول الفقهاء إن إعطاء قلنسوة وحدها أو نعلني منفردين ال تسمى كسوة يف 
  .�الكفارة

  
 حيقق غاية –وحىت وإن كان نفعه ال يتعدى للمساكني والفقراء -وأما الصيام فإنه 

ولقد أشرت .  ، تتمثل يف الفوائد الصحية اليت تعود على الصائم يف صحة بدنه صحية جليلة
غري أن صوم الكفارة يصبح صوما  . �إىل ذلك يف املطلب املتعلق بالصوم وحفظ الصحة

وبالتايل فهو وزيادة على جتسيده . إضافيا بالنسبة لإلنسان ، ألنه حيدث يف وقت غري رمضان 
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 تتحقق يف رمضان ، فإنه يضمن نوعا من االستمرارية يف االستفادة فوائد الصيام الصحية اليت
من تلك الرعاية يف زمن غري زمان رمضان ، وخصوصا إذا كانت نفس املكفر ال تتوق إىل 

  .الصيام يف غري رمضان 
  
ومن حيث التتابع الذي يفرض يف الكفارة أرى أن الفقهاء ويف إطار الرعاية الصحية -

كفر وإفطاره انقطاعا يوجب اإلعادة ، خصوصا يف صيام الظهار ، ألن هذا ال يعدون مرض امل
  .االنقطاع جاء فوق طاقة املكلف 

  
وإذا عجـز املكفر عن الصيام هلرم أو مرض خياف بالصوم تباطؤ شفائـه ، أو الزيادة 
فيه ، أو خيشى حلوق مشقة شديدة ، أو لشبق ال يصرب فيه عن اجلماع ، فهؤالء ينتقلون 

 : بدليل  . �لكفارة من فرضية الصيام إىل اإلطعامبا
                

�            
 �.   

  
ويف هذا .  إىل اإلطعام ملا أخربه أنه به من الشبق والشهوة ما مينعه من الصيام فنقله 

  .االنتقال فائدة عظيمة تعود على صحة الفقراء واملساكني من خالل ما يعطون من طعام 
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وهكذا يتبني أن هذه األحكام اليت تضمنتها الكفارات بقدر ما هي زواجر وجوابر ، 
ا جوابر جترب اإلنسان حىت من جانب الصحة ، وتشمل اجلاين املكفر فإا من حيث كو

  . والفقراء واملساكني 
   الرعاية الصحية من خالل االعتناء باملريض : املبحث الرابع

  
لقد تناولت يف املباحث السابقة األمور املتعلقة بالرعاية الصحية لإلنسان بصفة عامة ، 

. ضعه من كونه سليما أو مريضا إال ما دعت الضرورة إىل تفصيله يعين أنين مل أخصص و
ولذلك سأجعل من هذا املبحث حمال لدراسة األمور املتعلقة باملريض بصفة خاصة ، من حيث 

علما أنه كان عند األمم . االعتناء به ، وإظهار األحكام اليت خصته ا الشريعة اإلسالمية 
وهو عند . جل الفرار منه كلما أتاحت هلم الظروف ذلك الغابرة فردا منبوذا يسعون من أ

بينما هو يف الشريعة . األمم املتحضرة ماديا شخص ميؤوس منه ، وجب قتله باملوت الرحيم 
. اإلسالمية حمور لثروة كبرية من األحكام الفقهية ، اليت تنظم عالقته بالناس ، وطريقة معاجلته 

حياته ، مستهدفة شفاءه ومل تقل بضرورة التخلص منه ، وضرورة االهتمام به من مجيع جوانب 
فال ضرورة يف التفكري فيها إال . ألن األعمار حمددة ومقدرة ، وهي مما استأثر اهللا بعلم أجلها 

  .من حيث ما أعد اإلنسان آلخرته 
  

وتتمثل الرعاية الصحية للمريض يف صور وأحكام فقهية كثرية ، أحاول تلخيص أمهها 
أخصص املطلب األول ملوضوع الدعوة إىل التداوي ، واملطلب الثاين :  اثنني ضمن مطلبني

  .إلظهار هذه الرعاية ، مبراعاة حالة املريض الصحية من خالل ما عد لذلك من أحكام فقهية 
  

   الدعوة إىل التداوي : املطلب األول
  

 بني حقيقة لقد دعا اإلسالم املرضى إىل ضرورة التداوي واملعاجلة ، وفرق علماؤه
التوكل على اهللا ، واملتمثل يف األخذ باألسباب بعد االعتماد على اهللا بداية واية ، وبني 

واعتربوا التداوي واملعاجلة . التواكل وهو االعتماد على اهللا دون العمل باألسباب اليت أمر ا 
  .باألدوية من نوع التوكل املطلوب 
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وهو يتكلم عن التوكل األسباب املزيلة للمرض إىل ولقد قسم اإلمام أبو حامد الغزايل 
مقطوع ا ، ومثل هلا باملاء املزيل لضرر العطش ، فليس من التوكل تركه بل تركه حرام عند 

وإىل مظنون ، ومثل هلا بالفصد وشرب الدواء املسهل ، وإىل موهوم ، ومثل هلا . خوف اهلالك 
  . بالكي والرقية ، وجعل من شرط التوكل تركه 

  
وأما الدرجة املتوسطة وهي املظنونة كاملداواة باألسباب الظاهرة عند األطباء ، ففعله 

   .�ليس مناهضا للتوكل ، وتركه ليس حمظورا 
  

 إىل التداوي ومعاجلة البدن يف والدعوة إىل التداوي جاءت ا السنة ، فأرشد النيب 
 ولعل أكثرها داللة على ذلك قوله. كثري من األحاديث 

�.   
  

 على من سأله عن ذلك أنه مل يكل أصحابه إىل إميام وحسن ظنهم ويتبني من جوابه 
باهللا وهو الشايف ، بل دعاهم وأرشدهم إىل التداوي ، ألم ملزمون باحملافظة على أبدام 

وال تتحقق هذه الرعاية إال بالتداوي فتصبح املعاجلة أمرا واجبا ، باعتبار أن ما ال  . ورعايتها
  .يتم الواجب إال به فهو واجب 

  
، فإن تعاطيه ال ينقص من إميان �ومهما اختلفت آراء الفقهاء يف وجوب التداوي

:  قال فقد روى أبو خزامة . صاحبه شيئا      
 �.   

  

                                     
   .4/283 اإلمام أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، - �
   .39 سبق تخريجه في الصفحة - �
 ؛ العز بن عبد السالم ، 465 ؛ القوانين الفقهية ، ص 14/191 صحيح مسلم بشرح النووي ، - �

   .1/06الح األنام ، قواعد األحكام في مص
   .39 سبق تخريجه في الصفحة - �
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وملا كان العالج والتداوي يعين األخذ باألسباب اليت ال تناقض التوكل احلقيقي ، فإن 
ألن املسببات وحدها ال تأثري  ، املريض مطالب بأن يتيقن بأن الشفاء رغم ذلك هو بيد اهللا 

   . 1ا بدليل قوله هل
  

 يف ومن مؤيدات الدعوة إىل التداوي أن تعاطي الدواء ملعاجلة األسقام مارسه النيب 
 ، وقال 2فقد ثبت عنه . حياته وأمر به أصحابه 

: عن احلجامة         3 .  وأنه دعا إىل

   . 4: معاجلة احلمى باملاء البارد فقال 
  

 تؤتى باملرأة احملمومة فتدعو باملاء فتصبه   كانت أمساء بنت أيب بكر وعمال ديه 
يف تربيد جبهة احملموم بالكمادات املربدة يف ستعماالت الطبية املعاصرة ولعل اال . 5يف جبينها

   .6املاء هلا أصلها يف هذا التوجيه النبوي الشريف
  

:  قال  لبعض أصحابه الكي ، فعن جابر بن عبد اهللا واستعمل النيب 
7 .   

  
ن الطب احلديث يستعمل الكي يف كثري من املعاجلات وإن تطورت فال غرابة يف كو

 ، وتضمنت ولقد ثبت يف السنة بعض الوصفات الطبية اليت أرشد إليها النيب . وسائله 

                                     
   .39 سبق تخريجه في الصفحة - 1
 ؛ مسلم في البيوع ، باب حل أجرة 2/36 ، باب خراج الحجام ، اإلجارة أخرجه البخاري في - 2

   . 1/688الحجام ، 
، باب حل أجرة  ؛ مسلم في البيوع 4/10 أخرجه البخاري في الطب ، باب الحجامة من الداء ، - 3

   . 1/688الحجام ، 
   .128 سبق تخريجه في الصفحة - 4
    . 4/14أخرجه البخاري في الطب ، باب الحمى من فيح جهنم ،  - 5
   .218 الصحة والسالمة العامة ، ص - 6
   . 2/281 أخرجه مسلم في السالم ، باب لكل داء دواء ، - 7
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 : التداوي بالعسل والقرآن ، ويؤيد ذلك قوله تعاىل يف شأن العسل    

       � وقوله ،  يف شأن القرآن  :  

        �.   
    

وإذا كان التداوي بالعسل واحلبة السوداء كما يرشد إليه اهلدي النبوي له تأثريه 
القرآن الكرمي هلا تأثري روحي الصحي على اجلانب العضوي من جسم اإلنسان ، فإن املعاجلة ب

وكثرية هي التجارب العلمية اليت أجريت يف هذا اال وأثبتت فعالية . وعضوي يف آن واحد 
   .�التداوي بالقرآن الكرمي

  
ولعل مثل هذه التجارب وما ورد من نصوص شرعية يف الرقية ، جيعلنا منيل إىل القول 

لروحي فحسب ، بل يشمل حىت اجلانب العضوي بأن أثرها العالجي ال يقتصر على اجلانب ا
  .أيضا 

  
ومل خيتلف الفقهاء يف حكم التداوي بصفة عامة إال اختالفهم يف فهم التوكل والتواكل ، 

  .لذلك جتد آراءهم متفاوتة يف معاجلة املريض بالدواء احلالل 
  

أو الفصد فقد ذهبت املالكيـة إىل أن املعاجلة بشرب الدواء أو احلميـة أو احلجامة 
 ، خصوصا � ، والشافعية يذهبون إىل أن التداوي وبناء على األحاديث السابقة مسنون�جائز
:  يقول وأنه 

 �.   
  

                                     
   . 69/ النحل- �
   . 82/ اإلسراء- �
   . 176سؤولية الجسدية في اإلسالم ، ص  الم- �
   . 465 القوانين الفقهية ، ص - �
�   .2/42 ؛ جالل الدين السيوطي ، الحاوي للفتاوى ، 14/191 صحيح مسلم بشرح النووي ، - 
  ) .1943( ؛ وصححه األلباني في الصحية، رقم 4/304 أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، - �
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 ،  ألنه يف نظرهم �ىل أن ترك الدواء أفضلوحىت احلنابلة الذين يذهـب بعضهم إ
. فيبقى حكم التداوي جائزا اتفاقا . أقرب إىل التوكل ، فإم ال حيرمونه كما أم ال يوجبونه 

ولقد رد قول احلنابلـة ألنه ال يستقيـم مع مفـهوم التوكـل احلقيقي الذي يقتضـي 
تعاطي األسباب ، كما أنه ال يتجانس مع قوله       

      � وقوله ،      
 �.  

  
فهذه األحاديث كلها حتض على التداوي ، األمر الذي يرجح ما ذهب إليه مجهور 

  . الفقهاء 
  

 نيهذه الفروع جيد االختالف فيها سطحيا ، ما دام مجهور الفقهاء متفقغري أن املدقق يف 
 القولية والفعلية جاءت مؤكدة على ذلك ، على جواز التداوي والعالج ، وأن سنة النيب 

ومن . كما أن مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية املتداولة كلها تصب يف قالب هذا اجلواز 
 ما ال يتم « و» دفع املضار مقدم على جلب املنافع «  و» الضرر يزال شرعا«: ذلك قوهلم 

    .»الواجب إال به فهو واجب 
  

ولكن ويف مقابل هذا االتفاق املبدئي على اجلواز ، وقع االختالف بني الفقهاء يف حكم 
التداوي باحملرم ، خصوصا وأن كثريا من النصوص احلديثية الواردة يف  هذا الشأن دلت 

 ، وحديث طارق � يقول الرسول .  ذلك صراحة على حرمة

                                     
   .24/269 مجموع الفتاوى ، - �
 ؛ قال الشوكاني بأنه يوثق إذا 2/365 أخرجه أبو داود في الطب ، باب في األدوية المكروهة ، - �

   .8/204حدث عن الشاميين كما هو في الحديث ، نيل األوطار ، 
   .39سبق تخريجه في الصفحة - �
   . في هذه الصفحة02 سبق تخريجه ، انظر الهامش رقم - �
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: بن سويد احلضرمي وفيه 
 �.  

    
األدوية مل يكن مبنيا على جهل بعللها، فنأيت ونقول بعد أن وحترمي الشارع احلكيم هلذه 

إن «: يقول ابن القيم . فاألمر يقتضي أن ال يتناوهلا املسلم . وز التداوي اظهرت علتها أنه جي
   .�» دواء حض على الترغيب فيه ومالبسته، وهذا ضد مقصود الشارع–احملرم–يف اختاذه 
  

اء يف هذا املوضوع يبقى قائما ، ألن الذين يقولون ورغم هذا التأصيل فاختالف الفقه
. جبواز التداوي باحلرام إمنا بنوا رأيهم على أدلة يرون أا شرعية ، وأا تقوى اة اخلالف 

 هلا  للعرنيني بتناول أبوال اإلبل مع أا جنسة ، ولكن وصف الرسول ومن ذلك أمره 
  .كان لضرورة 

  
ـد الفقهيـة ما ختـرب جبـواز التداوي باحملـرم عند عدم كما أن هناك من القواع

 :  املستندة إىل قوله تعاىل » الضرورات تبيح احملظورات «وجود املباح ، كقاعدة  

     �.   
  

وعلى هذا الرأي فالضرورات اليت تدفع إىل املعاجلة باحلرام كثرية ، وهو ما جعل الفقهاء 
حون هذا احلكم ، كل حسب ما انقدح أمامه من اجتهاد للتوفيق بني النص واملقصد يوض

    .بتحقيق الرعاية الصحية املنشودة 
فاحلنفية يقولون جبواز التداوي باحملرم إن علم يقينا أن فيه شفاء وال يوجد غريه ، إال 

   . �حلم اخلرتير 

                                     
؛  530، ص ) 3500(في الطب ، باب النهي أن يتداوى بالخمر ، رقم  أخرجه ابن ماجه - �

  ) .3500(وصححه األلباني ، صحيح ابن ماجه ، رقم 
   .4/156 ، المعاد زاد - �
   . 119/ األنعام- �
   . 1/405 حاشية ابن عابدين ، - �
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أما ما كان ممزوجا بغريه فيجوز وقيد الشافعية حرمة التداوي باخلمر إذا كان صرفا ، 
   .�التداوي به إذا فقد غريه

  
وأما املالكية فإم حيرمون التداوي بشرب اخلمر والبول ، ولكنهم جييزون التداوي ا 

 إن «: ووضح اإلمام القرطيب األمر وعلله فقال . كامليتة عن طريق االستعمال غري الشرب 
 ا والصالة ، وإن كانت امليتة قائمة بعينها فقد قال تغريت امليتة باالحتراق جيوز التداوي

ال يتداوى ا حبال وال باخلرتير ، ألن عينها عوضا حالال خالف ااعة ، ولو وجد : سحنون 
   .�»عنها عوضا يف ااعة مل تؤكل ، وكذلك اخلمر ال يتداوى ا قاله مالك 

  
ر الطبيب املسلم ، وأن يكون القدر وكل ما جيوز التداوي به مما ذكر يكون بشرط إخبا

 الضرورات تبيح «املستعمل مقيد بقدر احلاجة إليه وما يتحقق به العالج ، ألن قاعدة 
    .» الضرورات تقدر بقدرها « املعتمدة يف هذا الشأن مقيدة بقاعدة »احملظورات 

  
جاسات إذا بل يذهب علماء آخرون كالعز بن عبد السالم إىل القول جبواز التداوي بالن

انعدم الطاهر الذي يقوم مقامها ، ألن مصلحة العافية والسالمة أكمل من مصلحة احتساب 
  .�النجاسات 

  
 حافظوا على -وهم متفقون-وما يستخلص من هذه الفروقات الفقهية أن الفقهاء 

عاية الرعاية الصحية باتفاقهم على معاجلة املريض ، وحينما اختلفوا مل جيانبوا الصواب يف الر
لذلك اشترط بعضهم التيقن من مفعولية . كلية ، ألم رأوا أن العالج باحملرم قد ال حيقق شيئا 

   .�احملرم مع عدم وجود غريه مما يقوم مقامه ، وإخبار الطبيب املسلم احلاذق بضرورة ذلك
  

                                     
   . 5/518 محمد بن أحمد الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج ، - �
   . 2/231ام القرآن ،  الجامع ألحك- �
   . 1/95 قواعد األحكام ، - �
   .1/95 المرجع السابق ، - �
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أخذا بظاهر -أما إذا دعت الضرورة امللحة إىل ذلك ، فإن القول بعدم التداوي 
 األمر « يوقع املريض واملمرض معا يف احلرج ، واحلرج مرفوع عن هذه األمة و-يثاألحاد

    .»إذا ضاق اتسع 
  

   :الدعوة إىل التداوي تشمل األمراض العضوية واألمراض النفسية
  

مل يقتصر اهتمام الشريعة على الرعاية الصحية لإلنسان على جانبه العضوي فحسب ، 
ولذلك اهتمت . ض العضوي واملرض النفسي على حد سواء وإمنا كانت عنايتها تشمل املر

كثريا مبصادر اهلم والقلق وعاجلتهما معاجلة نفسية ، بدفع اإلنسان إىل عدم االزام أمام 
إذ أن التمادي فيها . أحداث احلياة املتكررة ، واإلميان بالقضاء والقدر فيما ابتلي به 

ف اجلسم ، وتفقده املناعة فيصاب باملرض واالستغراق يف اهلم حاالت فيزيولوجية تضع
ويكون عالج هذه احلاالت النفسية املؤدية إىل األسقام العضوية بتقوية إميان املريض . العضوي 

وتبقى . باهللا ، واعتقاده بأن اهللا هو صاحب التصرف يف الكون ، وهو الذي يعتمد عليه 
سرعان . ي يف نفس املريض طمأنينة وقوة فمثل هذا االعتقاد السليم يلق. األدوية أسبابا تؤخذ 

  .ما تتضاءل أمامها مهوم احلياة فيستعيد شفاءه 
  

ولقد اعترف كثري من األطباء بدور التدين يف معاجلة األمراض النفسية ، وأن اإلميان 
باهللا هو البلسـم الروحي الذي ميد النفـس البشريـة مما حتتاجه من راحة ، عندما تتعرض 

 : يقول احلق  . هلذه األزمات           

      �.   
  

ومن وصفات العالج النفسي الدعاء اخلالص ، ألنه وسيلة تربط اإلنسان بربه ، فهو 
 األمراض ، حىت ثبت لدى األطباء وبه متت معاجلة كثري من. إفضاء اإلنسان احملزون إىل ربه 

النفسانيني أن عالج التوتر العصيب واآلالم النفسية إمنا يتوقف إىل حد كبري على اإلفضاء إىل 
ألن كتمان ذلك يزيد يف املرض وينقله من مرض . صديق خملص ، بسبب التوتر ومنشأ القلق 

                                     
   . 28/ الرعد- �
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ق احلميم ، فكيف وإذا كان العالج آت باإلفضاء إىل الصدي. نفسي إىل مرض عضوي 
 : وهو القائل  . �باإلنسان القلق إذا أفضى مبا يعانيه إىل ربه ، وسأله يف دعائه 

            

   �.    
  

ولقد علم الرسول . إن تيقن املريض مبفعول الدعاء له األثر اإلجيايب يف استرداد صحته 
 فكان يقول .  مثل هذه األدعية اليت تبت احلياة يف نفس املريض

 �.   
  

فهو رذيلة خلقية .  اإلنسان مباشرة الغضب ومن األمراض النفسية اليت تؤثر على صحة
. قبل أن يكون له أثره السليب على صحة املريض ، ملا حيدث من انفعاالت تشمل مجيع اجلسم 

من صفات املؤمنني  وجعل اهللا  . �:  ينهى عنه ويقول لذلك كان النيب 

 : املستحقني لرضوانه عدم االستسالم للغضب فقال      

   � .   
  

ومن وسائل العالج ذات الطابع النفسي اليت حث عليها اإلسالم كثريا عيادة املريض ، 
يقول الرسول . حيث جعلها حقا من حقوق املسلم على أخيه املسلم   

                                     
   .200 روح الدين اإلسالمي ، ص - �
   . 186/ البقرة- �
 ؛ مسلم في السالم ، 4/18 أخرجه البخاري في الطب ، باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى ، - �

   . 2/276باب استحباب رقية المريض ، 
   . 4/68 أخرجه البخاري في األدب ، باب الحذر من الغضب ، - �
�   . 134/ آل عمران- 



 
  

408

  
 �.   

  
فهذه اخلصلة تظهر أثرها جليا على املريض ، ألنه يتلقى من أخيه الذي زاره ما يسره 
من طيـب الكالم وحسن التوجيه ، الذي يبعث فيه األمل وخيفف عنه أمله ويذهب بأسه 

يقول . وجزعه ، خصوصا وهو يتوج زيارته بالدعاء الصاحل له فيزداد إميانه يف الشفاء العاجل 
الرسول 

 �.   
  

عن أحواله وااللتزام بآداب الزيارة عنده ، كل زيادة على أن جماملة املريض والسؤال 
فترتفع معنوياته بشعوره بكثرة أصحابه وأقاربه ، وإذا لوحظ عليه . ذلك له أثره على صحته 

 : لقوله تعاىل . قنط سرعان ما يزال نتيجة تذكري الزائر املريض بعدم القنوط   

      � . ذا وبزوال القنوط الذي قد يؤدي

املريض إىل متين املوت ، جيعله الزائر يقول ما يفيده من حديث الرسول  


       � . ذه فعندما يتوصل العائد للمريض إىل تذكريه 

                                     
 ؛ مسلم في السالم ، باب من 1/216 أخرجه البخاري في الجنائز ، باب األمر باتباع الجنائز ، - �

   . 2/266حق المسلم على المسلم رد السالم ، 
 ؛ الترمذي في الطب ، 2/183لدعاء للمريض عند العيادة ،  أخرجه أبو داود في الجنائز ، باب ا- �

في إسناده يزيد بن عبد الرحمان :  وقال حسن غريب ؛ قال الشوكاني 3/277، ) 2165(رقم 
   .4/19  نيل األوطار ،المعروف بالداالني وقد وثقه أبو حاتم وتكلم فيه غير واحد ،

   .53/ الزمر- �
 ؛ مسلم في الذكر 106-4/105 باب الدعاء بالموت والحياة ،  أخرجه البخاري في الدعوات ،- �

   . 469-2/468والدعاء ، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به ، 
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التوجيهات ، ال شك أن زيارته تكون قد أمثرت فجعلت املريض خيرج من دائرة القنوط 
  . املهبطة للمستوى إىل دائرة االستغفار وترك اخلرية خلالقه 

  
  احلجر الصحي 

  
 من إجراءات لقد متيز الشرع اإلسالمي بتوفري أسباب الوقاية من املرض مبا أوجد

ومن . وأحكام ، حىت ولو جهل الناس مغزاها يف البداية ، فإم  سرعان ما يدركون ذلك 
 أمثلة تلك اإلجراءات الصحية ما يصطلح على تسميته باحلجر الصحي ، الذي طبقه النيب 

ذلك أنه يضمن الرعاية الصحية للمريض مبداومته على . قبل أن يقره الطب احلديث بقرون 
ويكاد الطب اآلن يعرف احلجر . ج ، ويضمنها للصحيح بإبعاده عن مصادر املرض العال

   . �فهو علم يبحث يف حفظ الصحة على األصحاء وردها على املرضى. الصحي ذا املعىن 
  

واحلجر الصحي باملصطلح العصري يعين ذلك التدبري االحترازي الذي مينع به اختالط 
 وضع الناس حتت املراقبة «: ر األصحاء ، فعرف بأنه مريض األمراض املعدية مع مجهو

   .�»الصحية يف مكان معني ، منعا النتشار مرض من األمراض 
  

وقد يعمم هذا اإلجراء بضرب احلصار الشديد على املوقع أو البلد الذي يظهر فيه 
  .الوباء املعدي ، مبنع الدخول إليه واخلروج منه بغية تقليص رقعة تواجد الداء 

  
لقد طبق هذه اإلجراء يف احلضارة اإلسالمية قبل أن يصبح من اإلجراءات املعتربة يف و

  : والنصوص الدالة على ذلك كثرية منها . اتمعات املتحضرة 
  
:  قال ما رواه أسامة بن زيد أن النيب -

 �.   
  

                                     
   .197 من روائع حضارتنا ، ص - �
   . 292 المعجم العربي األساسي ، ص - �
 باب  ؛ مسلم في السالم ،4/14 أخرجه البخاري في الطب ، باب ما يذكر في الطاعون ، - �

   . 2/286الطاعون والطيرة ، 
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 سكان البلـد املوبـوء من اخلـروج منه خلسة بغية النجاة ، ولقد منـع النيب 
وألن خروجهم خلسة قد . وحبـب هلم املكـوث ببلدهم مقابل أجر عظيـم ينالونـه 

: فيقول . يعرض العباد والبالد األخرى خلطر الداء 


 �.  
  

ويؤكـد الثـواب اجلزيـل الذي سيجنيـه املطعـون احملتسـب حديـث أيب هريرة 
 املتضمن قوله   :   

 �.   
  

واملريـض عندما يتيقـن أنه من الشهـداء يتقبـل طواعيـة تطبيـق إجراءات 
خصوصا وأن . احلجـر الصحـي بدافـع اإلميان والثـواب ، دون انتظار ألمـر السلطان 

شهيد . ر أن الشهـداء ثالثة باعتبا. أجـر الشهيـد ليـس حمصـورا يف شهيـد املعركـة 
يف حكـم الدنيا واآلخـرة ، وهو شهيـد املعركـة فال يغسـل يف الدنيا وله أجره كامال 

. وشهيد يف حكم الدنيا فقط ، وهو من قتل رياء أو غل من الغنيمة أو قتل مدبرا . يف اآلخرة 
ق والغريـب وشهيد يف حكـم اآلخـرة كاملقتول ظلما واملبطـون واملطعـون والغريـ

وهؤالء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم . وطالب العلـم إذا ماتـوا يف ظروفهم تلك 
   . �كغريهم من املوتـى ، وهلم ثواب اآلخرة وأجر الشهداء يوم القيامة

  
ومل يعتربوا .  يف احلجر الصحي عمليا وطبق الصحابة رضوان اهللا عليهم هدي النيب 

 يرفض فها هو عمر بن اخلطاب . ال هروبا من قدر اهللا اخلوف من الوباء ضعفا فيهم و

                                     
   . 4/147 أخرجه البخاري في القدر ، باب قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا ، - �
 ؛ مسلم في اإلمارة ، 2/142 أخرجه البخاري في الجهاد والسير ، باب الشهادة سبع سوى القتل، - �

   . 2/160باب بيان الشهداء ، 
   .1/227مجتهد ،  ؛ بداية ال2/405 المغني ، - �



 
  

411

فقيل له أتفـر من قدر اهللا ؟ . الدخول إىل الشام عنـدما أخرب أن الطاعـون قد ظهـر ا 
   .� : قال 

  
وحيث أن احلجر الصحي يقتضي منع اختالط املريض بالصحيح ، فإن ذلك يطبق على 

يقول الرسول .  واحليوان ، ألن العدوى تشمل كل حي اإلنسان
 �.   

  
 موجه إىل صاحب اإلبل املريضة ملنعه من إتيان احلوض الذي وحىت وإن كان يه 

تشرب منه اإلبل السليمـة خشية انتقال العدوى ، فاحلديث أصل يف احلجـر الصحي ، 
ويؤيده . اختالط اإلنسان السليـم باإلنسان املريـض مرضا معديا وقاس عليه العلماء منـع 

  . �قوله 
  

وخنلص من هذا كله إىل القول بأن الرعاية الصحية هي حمور هذه النصوص ، اليت تبني 
ء لوقاية منها أن املعاجلة والتداوي أمر مطلوب شرعا ، وأن احلجر الصحي ما هو إال إجرا

  .اإلنسان السليم من أن تنقل إليه العدوى اليت ابتلي به أخوه 
                                        

                                     
 ؛ مسلم في السالم ، باب 4/15 أخرجه البخاري في الطب ، باب ما يذكر في الطاعون ، - �

   . 2/287الطاعون والطيرة ، 
   .05 سبق تخريج في الصفحة - �
 ؛ 5/569 ؛ ابن أبي شيبة في األطعمة ، باب من كان يتقي المجذوم ، 2/443أحمد ، رواه  - �

  ) . 783(رواه البخاري تعليقا ووصال ، السلسلة الصحيحة رقم صححه األلباني وقال 
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   مراعاة حالة املريض من خالل بعض األحكام الفقهية : املطلب الثاين
  

حتيط الشريعة اإلسالمية اإلنسان املريض برعاية صحية خاصة ، منطلقة يف ذلك من 
وهي ظروف تقتضي االهتمام به يف كثري من األحكام  . ظروفه واحلالة اليت يوجد عليها

. الشرعية بغية اإلسراع يف إشفائه مما يعاين منه ، أو عدم تأخري برئه ، أو خوفا من زيادة مرضه 
  : ومن األحكام اليت تستشف منها الرعاية الصحية املقصودة أذكر األمثلة التالية 

  
ميارسها أثناء خمتلف العبادات ، وتتاح للمريض بشكل موسع  : الرخص الشرعية

فيسمح له بأداء الصالة على الشكل الذي ميكنه من القيام ا ، ويسمح له باإلفطار يف رمضان 
. إذا عجز عن الصيام ، وينتقل يف الطهارة من املائية إىل الترابية إذا عجز عن استعمال املاء 

ادات املتعلقة ا ، فال داعي إلعادة ولقد سبقت اإلشارة إىل هذه الرخص حني الكالم عن العب
غري أن ذلك التفصيل ال مينع من اإلشارة إىل ما يقوي جانب الرعاية الصحية يف . تفصيلها 

  : األحكام التالية 
  

   :استثناءات يف اتقاء بعض النجاسات
  

إذا كانت الرعاية الصحية تقتضي أن يكون املريض نظيفا نظافة تامة يف مجيع أحواله ، 
ولذلك فإن إعفاءه من . ه قد يعجز يف أحايني كثرية عن ممارسة إجراءات اتقاء النجاسة فإن

ذلك أنه لو كلف وهو مريض . بعض هذه االلتزامات يكون مندرجا ضمن رعايته الصحية 
باستعمال املاء مثال لكان ذلك إحراجا له ، وقد يؤدي هذا اإلحراج إىل مضاعفة األمل أو تأخري 

ما خيالف مقصد الشريعة اليت تطبق يف مثل هذه األوضاع قاعدة ارتكاب أخف الربء ، وهذا 
ومن مثة فإن االستثناءات اليت حظي ا املريض مشلت مجلة من األعراض واألمراض . الضررين 

أذكر منها ، كأداء الصلوات ودخول املساجد ، اليت يعسر االحتراز منها يف بعض العبادات 
  : ي على سبيل التمثيل ما يل

  
فيكون املصاب . وهو ما خيرج من أحد السبيلني من األحداث من غري اختيار  : السلس
ومن أنواع السلس البول واملذي عندما يصبح يسيل بنفسه ، والريح والغائط . بذلك مريضا 

فإنه يعفى من الطهارة اليت تفرض على الصحيح . عندما ال يتحكم فيهما املصاب ذا الداء 
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رة احلالة به ، وحىت ال يتسبب يف زيادة مرضه بسبب اإلفراط يف الطهارة قصد وذلك للضرو
   . �إزالة معىن اخلبث

  
   .�يعفى عنه إذا أصاب البدن أو الثوب اليوم كله أو جله : بلل الباسور

  
أما الدم والقيح والصديد فإذا كانت مساحة هذه النجاسات بقدر مساحة الدرهم فأقل 

 ، ألا تصبح مما تعم به البلوى ، فيصعب على �يض والصحيح أيضافإنه يعفى منها املر
  .املريض خاصة وعلى املصاب بأسباا عامة من غسلها بشكل مستمر 

  
يعفى عنهما بعد املسح إىل حني يربأ حملهما ، للمشقة اليت  : صدفأثر احلجامة وأثر ال

 سلبا على مكان اجلرح فيؤخر كما أن الغسل ذاته قد يؤثر. تطال املريض يف غسلهما دائما 
   .�برؤه

  
يعفى عنه إذا سال بنفسه دون أن يعصر ، وإال تطلب الغسل ملا حيدث من  : أثر الدمل

�جناسة يف البدن والثوب معا ، إن زاد عن الدرهم ومل تكن هناك ضرورة لعصره.   
  

 وال حدد له الفقهاء أحكاما خاصة به تناسب وضعيته الصحية ،  : املصاب بالرعاف
تفوت عليه الصالة ال فردية وال مجاعية ، شريطة أن ال يتمادى رعافه حىت يلطخ املسجد أو 

   . �يلطخ ثوبا يفسده الغسل ، فحينئذ جيب عليه القطع
  

إن نواقض الوضوء بالنسبة للفرد الصحيح ال يعتد ا عند الشخص  : نواقض الوضوء
خرجت يف حالة إصابته بعلة كالسلس الذي ال فعنده ال ينتقض الوضوء بنواقضه إذا . املريض 

خيرج على غري وجه الصحة ، وسواء أكان من بول أو ريح أو غائط أو مذي أو دم ، إذا 

                                     
   .1/116 حاشية الدسوقي ، - �
   .1/171 المرجع السابق ، - �
   .42 القوانين الفقهية ، ص - �
   .1/150 مواهب الجليل ، - �
�   .1/142 المرجع السابق ، - 
   .1/53 ؛ الفقه المالكي وأدلته ، 1/82 المنتقى ، - �
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الزمه هذا السلس كل الزمن ، بل حىت إذا الزمه جل الزمن أو نصفه ، فإن العلماء يقولون 
   .� فال حيرج بالوجوبألن الشخص يعد من املرضى. باستحباب الوضوء حينئذ ال بوجوبه 

  
يعامل املريض يف خروج املين معاملة خاصة إذا خرج منه بنفسه بسبب  : خروج املين

املرض ، أو خرج بلذة غري معتادة كاملصاب باحلساسية أو اجلرب يف ذكره ، وال يصرب عن 
 واألمر نفسه ينطبق على من يأمره الطبيب املعاجل. حكه الذي يتسبب له يف خروج املين 

ففي مجيع هذه األحوال اليت جتعل املريض . بالرتول يف ماء حار ، فيخرج منه املين بغري إرادته 
ميين بغري إرادته ، فإنه ال يطالب باالغتسال إمنا يكتفي بالوضوء فقط ، فيصلي به وال يعيد 

وبىن الفقهاء حكمهم هذا على . الصلوات اليت صالها يف حالة استرجاعه لصحته بعد ذلك 
   .�كم دم االستحاضة الذي ال يتطلب االغتسال يف كل مرة ح

  
وإذا عجز املريض عن استعمال املاء بأي صفة ، فإنه ينتقل بطهارته إىل التيمم  : التيمم

ويستدل الفقهاء . يف الغسل والوضوء ، وال حيمل نفسه مشقة استعمال املاء الذي قد يضره 
: قوله تعاىل  :  استعمال املاء بأدلة كثرية منها على جواز التيمم للمريض يف حال عجزه عن 

             

      � وقوله ،   :     

  �.   
  

 قالومن السنة ما روي عن جابر  
                

                                     
   .1/84قه المالكي وأدلته ،  الف- �
   . 1/295 ؛ أحمد بن إدريس القرافي ، الذخيرة ، 1/10 المدونة ، - �
   .06/ المائدة- �
   . 78/ الحج- �
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�.  
  

يعه فاحلديث دليل واضح على الرعاية الصحية املقصودة من طرف الشارع ، بتنو
ويتأكد هذا . اإلجراءات اليت كان من املمكن القيام ا لتفادي اإلصابة باملرض أو اهلالك 

 قال املنهج الصحي مبا روي عن عمرو بن العاص 
            


       � 

 �.   
  

نه لو كان فعله خمالفا ألمر  عن فعل عمرو فيه إجازة وإقرار له ، ألوسكوت الرسول 
 حبالة هذا الصحايب ا وإذا كان األمر متعلق! وأقره على ذلك الشرع ملا سكت الرسول 

الصحيح البدن الذي خشي فقط مما قد يترتب عن الغسل من أذى يلحقه مستقبال ، فإن 
فه أو ألنه خيشى على نفسه اهلالك احملقق لضع. احلكم ذه الرخصة للمريض من باب أوىل 

   .؟أوليست هذه عني الرعاية الصحية . تأخر برء سقمه 
  

ن لذلك أجاز الشرع مل. عضو املريض وغايتها احملافظة على صحة ال : املسح على اجلبرية
كان له عضو جمروح أو به دمل أو جرب أو حرق وخاف بغسله حدوث مرض أو زيادته أو 

. سح عليها فال يصيبها باملاء الذي يضرها ه أن يضع جبرية على احملل املكلوم ، وميئتأخر بر
                                     

   .122 سبق تخريجه في الصفحة - �
   . 29/ النساء- �
   .122 سبق تخريجه في الصفحة - �
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واستنبط العلماء حكمهم ذلك قياسا على املسح على اخلفني جبامع الضرورة واحلاجة إىل 
:  من جهة ، وملا روي عن ثوبان قال �ذلك

 � .  وملا روى عن علي

 قال  :�.   
  

    : املسح على اخلفني
  

 ، �ورغم أن الغاية الظاهرة يف املسح على اخلفني هي تعبدية ، حبيث رخص الشارع ا
وقد جعل الشارع املسح .  ..«: فإن هلا غاية صحية كذلك خلصها الشيخ اجلرجاوي بقوله 

للمقيم مدة يوم وليلة ، وللمسافر ثالثة أيام بلياليها ، ألن املسافر يباشر وعثاء السفر ما ال 
وهناك حكمة أخرى يف حتديد هذه املعدة ، وهي أن الرجلني إذا تركا بدون . يباشر املقيم 

لصحة معا كما ال غسل مدة أكثر من ذلك حصل هلما تعفن ، وذلك التعفن مضر باجلسم وا
� »خيفى .   

  
   : نقل األعضاء

  
من وجو ه الرعاية الصحية اليت يكفلها الفقه اإلسالمي للمريض ، أنه تضمن أحكاما 
جييز مبقتضاها نقل األعضاء من الشخص السليم إىل املريض إذا دعت الضرورة إىل ذلك ، 

  .وكان السليم يف غىن عن ذلك العضو املنقول حبال من األحوال 
  

                                     
   .1/25 المدونة ، - �
 ؛ أحمد ، الحاكم وقال صحيح 1/42اب المسح على العمامة ،  أخرجه أبو داود في الطهارة ، ب- �

  . 1/169ووافقه الذهبي ، على شرط مسلم 
 ؛ قال 99-98، ص ) 657( أخرجه ابن ماجه في الطهارة ، باب المسح على الجبائر ، رقم - �

   .1/202سند ابن ماجه واه جدا ، سبل السالم ، : الصنعاني 
   .1/18لمجتهد ،  ؛ بداية ا1/283 المغني ، - �
�   .1/106 حكمة التشريع وفلسفته ، - 
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وموضوع نقل األعضاء تكلم فيه كثري من الفقهاء ، فمنهم من منعه لغاية رآها ، ومنهم 
  .من أجازه ملا انقدح أمامه من مصاحل تعود على املريض 

  
فاطلع على أدلة . ولذلك قام امع الفقهي اإلسالمي بدراسة املوضوع من مجيع جوانبه 

ه الطب احلديث ، مث قرر أن أخذ عضو من جسم املانعني وأدلة ايزين ، ودرس ما توصل إلي
إنسان وزرعه يف جسم إنسان آخر هو يف حاجة إليه إلنقاذ حياته ، أو استعادة وظيفة من 
وظائف أعضائه األساسية هو عمل جائز ال يتناىف مع كرامة املأخوذ منه ، وأن فيه مصلحة 

وفرت فيه شروط ال خترج يف كبرية وعمل خري للمزروع فيه ، وهو عمل مشروع ومحيد مىت ت
   .�عمومها عن رعاية صحة اإلنسان اآلخذ ، وصحة اإلنسان املأخوذ منه 

  
ولعل هذا الرأي الذي أقره امع الفقهي اإلسالمي هو املناسب لضمان الرعاية الصحية 

.  وهو يف عمومه مل يكن يف نظري منطلقا من فراغ ، أو مبنيا على اجتهاد عصري. لإلنسان 
 أن املدقق يف الفروع الفقهية جيد أن الفقهاء القدماء قد قالوا قبل ذلك جبواز فتق بطن ذلك

وإذا كان هذا جائزا يف حق . امليتة من أجل إخراج اجلنني ، أو من أجل إخراج مال بلعه امليت 
     .�امليت ففي حق احلي أوىل

اإلسالم أن مجيع من وسائل الرعاية الصحية اليت حيظى ا املريض يف  : نقل الدم
واملريض كثريا ما يتعرض . املسلمني يتعاطفون معه ، إىل درجة أن مينحوه دمهم وال يبالون 

  .لرتيف حاد يفقده دمه ، فإن مل جيد من الدم ما يعوض به ما فقد رمبا يهلك يف حينه 
  

                                     
 م ؛ فتاوى 1987/ هـ 1408 ، السنة األولى ، 01 مجلة المجمع الفقهـي اإلسالمي ، العدد - �

   .2/585معاصرة ، 
   .2/254 ؛ التاج واإلكليل ، 1/172 المدونة ، - �
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رعا ، ومن مثة ذهب كثري من الفقهاء إىل اعتبار التربع بالدم من باب اهلدية احملمودة ش
، ورغب يف اهلدية وندب  1:  قد مدحها بقوله خصوصا وأن الرسول 

  .إليها واعتربها من مكارم األخالق 
  

وإذا أباح العلماء عملية التربع بالدم للغري ، فإمنا نظروا يف ذلك إىل الشبه الذي يربط 
  .هذه العملية بكثري من املعامالت اجلائزة 

  
فالتربع بالدم ال خيتلف كثريا عن التربع بالعضو ، ألن كليهما من جسم اإلنسان ، مع 

  .أن التربع بالدم أسهل وأيسر من التربع بالعضو يف مجيع احلاالت 
  

وقاسوه أيضا على اهلدية اليت هي عقد يفيد متلك العني بال عوض ، وقاسوه على التربع 
  .زة شرعا باملنافع وهي من صور املعامالت اجلائ

  
 أمره يقره «: ومن مثة فإن التربع بالدم كما يقول األستاذ عبد اهللا إبراهيم موسى 

الشرع إذ ال خالف حول جوازه ، بل هو من أجل األعمال وأعظمها ، فهو االهتداء والتربع 
والتعبري الصادق عن األخوة يف اهللا إذ يعمل املتربع على إجناء النفس من اهلالك ، وبالوقت 
ذاته ففيه نفع للمتربع من الناحية الصحية إذا أخذ بنسبة معقولة ، إذ فيه تنشيط الدورة 

واحلجامة تشبه إىل حد ما التربع بالدم من .  حيتجم ولقد كان . الدموية كما قرره األطباء 
   .2 »حيث النتيجة 

  
لصحية خلص إىل أن نقل الدم حيقق بال مراء الرعاية اأوانطالقا من هذه الفوائد 

  .للمريض والصحيح أيضا 
  

                                     
والبخاري في  ؛ 554، ص ) 1685( مالك في حسن الخلق ، باب ما جاء في المهاجرة ، رقم - 1

واأللباني  ؛ 1/367، ) 1023(كشف الخفاء للعجلوني ، رقم  ؛ 180، ص ) 594(، رقم األدب المفرد 
   .) 3001(في صحيح الجامع برقم 

   .3/460 ؛ يسألونك في الدين والحياة ، 214 المسؤولية الجسدية في اإلسالم ، ص - 2
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وتعميما للفائدة ، أود أن اختم هذا الفصل بنقل ما توصل إليه امع الفقهي اإلسالمي 
 فرباير 11و6 املوافق 1408 مجادى الثانية 23 و18يف مؤمتره الرابع ، املنعقد يف الفترة ما بني 

1986.   
  

    : رار على ما يلي بعد الديباجة وحصر الصور املختلفة للموضوع ينص الق
جيوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إىل مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة -1

التأكد من أن النفع املتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر املترتب عليها ، وبشرط أن يكون 
 دمامة إلجياد عضو مفقود أو إلعادة شكله أو وظيفته املعهودة له ، أو إلصالح عيب أو إزالة

  . تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا 
  
جيوز نقل العضو من جسم إنسان إىل جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد -2

تلقائيا كالدم واجللد ، ويراعى يف ذلك اشتراط كون الباذل كامل األهلية ، وحتقق الشروط 
  .الشرعية املعتربة 

  
أصل من اجلسم لعلة مرضية لشخص جتوز االستفادة من جزء من العضو الذي است-3

  .آخر ، كأخذ قرنية العني إلنسان ما عند استئصال العني لعلة مرضية 
  
  .حيرم نقل عضو تتوقف عليه احلياة كالقلب من إنسان حي إىل إنسان آخر -4
  
حيرم نقل العضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية يف حياته ، وإن مل تتوقف -5

أما إن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة .  عليها كنقل قرنية العينني كلتيهما سالمة أصل احلياة
  .أساسية فهو حمل حبث ونظر كما يأيت يف الفقرة الثامنة 

  
جيوز نقل عضو من ميت إىل حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سالمة -6

 موته ، أو بشرط موافقة ويل وظيفة أساسية فيه على ذلك ، بشرط أن يأذن امليت أو ورثته بعد
  .املسلمني إن كان املتوىف جمهول اهلوية أوال ورثة له 

  
وينبغي مالحظة أن االتفاق على جواز نقل العضو يف احلاالت اليت مت بياا مشروط -7

  .بأن  ال يتم ذلك بواسطة بيع العضو ، إذ ال جيوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع حبال ما 
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ن املستفيد ابتغاء احلصول على العضو املطلوب عند الضرورة أو مكافأة أما بذل املال م
  .وتكرميا فمحل اجتهاد ونظر 

  
كل ما عدا احلاالت والصور املذكورة مما يدخل يف أصل املوضوع فهو حمل حبث -8

ونظر ، وجيب طرحه للدراسة والبحث يف دورة قادمة على ضوء املعطيات الطبية واألحكام 
   .�الشرعية 
  

إن املتفحص يف هذه الفقرات احملتوية لقرار امع الفقهي جيدها قد مشلت رعاية اإلنسان 
وتبقى . من مجيع اجلوانب ، فلقد مزجت بني أقوال الفقهاء وآراء األطباء ومقاصد الشريعة 

 . صحة اإلنسان هي أمسى ما جتدر رعايته ألا علة ما ينتج عنها 
   

                                     
نقل « :  ، من مقال للدكتور جاسم علي الشامسي بعنوان  مجلة المجلـس اإلسالمـي األعلـى- �

 ، 1999 ، 1419 ، السنة 02، العدد » األعضاء البشريـة في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة 
   .32-31ص 
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   الرعاية الصحية اخلاصة ببعض الفئات : الفصل الثاين

      
إذا كانت الدراسة يف الفصل األول من هذا الباب قد تناولت الرعاية الصحية العامة ، 
اليت تشمل مجيع أفراد اتمع دون ختصيص الشتراكهم يف األحكام الفقهية اليت تضمنتها ، 

ذا التعبري . ت الرعاية الصحية اخلاصة يف هذا الفصل ختتص فقط بإظهار دالالا فإ وأقصد
إبراز الدالالت واألحكام الفقهية اليت تعين أشخاصا بأنفسهم ، مع مالحظة أن هذه األحكام 
مل يتطرق إليها يف جمال الرعاية الصحية العامة إال نادرا ، وذلك بغية تفادي التكرار من جهة ، 

  .اص املعنيني ا وألا من حيث الواقع ال م إال األشخ
    

وحتقيقا هلذا اهلدف سأقسم هذا الفصل إىل مباحث بعدد األفراد املستهدفني ذه 
فيكون عدد املباحث ثالثة ، أخصص املبحث األول . وهم الطفل واملرأة واملسن : الدراسة 

للرعاية الصحية اليت خصتها الشريعة اإلسالمية للطفل باعتباره عنصرا مهما من العناصر 
  .املكونة للمجتمع ، إذ هو الذي يعول عليه الزدهار مستقبل اتمع ودوام بقائه 

      
وأجعل من املبحث الثاين جماال إلبراز معامل الرعاية الصحية اليت ختتص ا املرأة باعتبار 

وأما املبحث الثالث فأتناول فيه جوانب الرعاية الصحية اليت تشمل . متيزها وخصوصيتها 
  .النظر عن جنسه املسن بغض 

    
وهكذا وباجلمع بني مضامني هذا الفصل والفصل الذي سبقه ، تتجلى الرعاية الصحية 

  .اليت قصدها الفقه اإلسالمي للمجتمع جبميع أفراده يف أمسى صورها 
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   الرعاية الصحية اخلاصة بالطفل : املبحث األول
  

الالت واألحكام الفقهية اليت تظهر مدى العناية اليت حظي ا أريد هنا أن أتطرق إىل الد
  : وهو ما جيعلين أقسم املبحث إىل املطالب التالية . الطفل يف إطار رعاية صحته 

  
  .وأخصصه للتعريف بالطفل ومرحلة الطفولة : املطلب األول 
  .ويكون حمال إلبراز خصائص هذه املرحلة : املطلب الثاين 

وأخصصه لألحكام الفقهية اليت تتناول الرعاية الصحية اخلاصة  : املطلب الثالث
  . بالطفل

  
   ةـولـوم الطفـمفه : املطلب األول 

قبل التعريف بالطفل جتدر اإلشارة إىل أن مرحلة الطفولة اليت ينتمي إليها هذا الفرد ، 
طنة والذكاء أو متثل فترة زمنية أساسية من تكوين النفس البشرية ، فمنها تظهر عالمات الف

  .وعليها تعتمد باقي مراحل حياة اإلنسان . الغباء واخلمول 
إن ضرورة االهتمام ذه املرحلة نابعة من كون الطفل فيها يعترب من أضعف خلق اهللا ، 
وهي مرحلة طويلة تبـدأ من الوالدة إىل غاية البلوغ والرشد ، وقد تضاف إليها مرحلة 

واتسام هذه املرحلة بالضعف .  يف بطن أمه يعامل معاملة املوجود حبيث أن اجلنني. االجتنان 
والعجز مستفاد من طبيعة هذا املخلوق ، وهو ما أكدته اآليات القرآنية الدالة على ذلك 

  : كقوله تعاىل                 

                   �.   
 

ففيها إشارات إىل أنواع الضعـف اليت تشمل قدرات الطفل العقلية واجلسدية 
ولإلحاطة حبيثيات هذه املرحلة ال مندوحة من حتديد مفاهيمها اللغوية . والصحية 

  .واالصطالحية 
                                     

   . 54/ الروم- �
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  يف اال اللغويتعريف الطفل  : ولالفرع األ
أول ما يتبادر إىل الذهن من إذا كانت الطفولة هي الفترة اليت يعيشها الطفل ، فإن 

. فالطفل لغة هو الصغري من كل شيء . واألمر كذلك يف اللغة .  هو وصفه بالصغري هتعريف
  .وأصل املفردة من الطفالة والنعومة ألن الطفل متصف ذه النعومة 

    
وقيل . والطفل هو الصغري من اإلنسان ، ويراد به عند إطالقه املذكر من صغري اإلنسان 

وقال ابن األنباري ويكون الطفل . يقصد به حىت ولد احليوان ، ومجعه أطفال ومؤنثه طفلة 
  : قال تعاىل . بلفظ واحد للمذكر واملؤنث واجلمع       

       � ويقال للمرأة إذا ولدت فقد أطفلت فتصبح حينئذ مطفل ، .  
  

وقد وللطفل أمساء مترادفة متعددة تتناسب مع تطور منوه ، فهو طفل إىل حني التمييز ، 
  : وقد ورد ذلك يف القرآن يف قوله تعاىل . طلق عليه اسم الصيب ي      

        �مث يسمى ح ، زووقيل أن اسم .  ويافع ومراهق وبالغ ر
   .�الطفل يشمل مجيع مراحل الولد إىل أن حيتلم 

  
  :  وورد لفظ الطفل يف القرآن الكرمي يف مواضع كثرية ، منها قوله 

      � وقوله ،  :               �.   
    

                                     
   . 31/ النور- �
   . 29/ مريم- �
   . 257 ؛ مختار الصحاح ، ص 2/374 المصباح المنير ، - �
   . 05/ الحج- �
�   .59/ النور- 
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وذهب بعض اللغويني إىل إطالق لفظ الغالم على الطفل حني يقارب سن البلوغ ، كما 
كما يقال للصغري شيـخ باسم ما . يطلق الغـالم على الرجـل جمازا باسم ما كان عليـه 

  . �يؤول إليه
  

ذلك أن الطفل لغة . تحدة يف معانيها ومهما تنوعت األلفاظ يف مبانيها ، فإا تبقى م
وهو ما جعل الفقهاء جيرون عليه خمتلف . يعين ذلك املخلوق الضعيف الناعم احملتاج إىل غريه 

  .األحكام الفقهية املتعلقة بالوالية والرعاية وحسن التربية والتعليم 
  

   تعريف الطفل يف اال االصطالحي : الفرع الثاين
  

ل إىل تعريف جامع مانع ملفهوم الطفولة ، ألن حياة اإلنسان وحدة ليس من اهلني الوصو
ولكن ويف . متكاملة ومتداخلة، وجتزئتها إىل مراحل يبقى شيئا نظريا يصعب جتسيده يف الواقع 

إطار فهم كينونة هذا املخلوق املكرم ، يقوم العلماء بتقسيم حياته إىل مراحل متعددة ، تأخذ 
ومن مثة . فينعتون تلك املراحل بالطفولة والرجولة والشيخوخة .  واقعياطابعا إجرائيا أكثر منه

فإن العلماء ينطلقون يف حتديد املفهوم االصطالحي للطفل من خالل ما خصوه من دالالت 
  .وألفاظ يف مفهومه اللغوي، كالصيب والغالم وما أدى معىن ذلك، وإن اختلف يف املبىن

  
 بتغري النظرة إىل الطفل ، باعتبار املراحل الزمنية اليت ويتغري املدلول االصطالحي عندهم

  .يعرفها عمر الطفل واليت قسمها العلماء إىل دورين 
  

ويتميز الصيب يف هذه املرحلة بعدم . ويتعلق بعمر الطفل قبل التمييز : الدور األول 
فهو يف هذه  . العقل ، حبيث ال يدرك وال مييز بني ما يدور حوله يف حياته من منافع أو مضار

ولذلك ال تصح خماطبته . احلالة ال خيتلف كثريا عن احليوانات األخرى اليت ال عقل هلا 
حال ال يعقل فيه معىن :  ، وإن كان الفقهاء يرون أنه يف هذه الفترة يعرف حالني �ومساءلته

   .�القربة ، وحال يعقل فيه معناها
  

                                     
   .2/452 المصباح المنير ، - �
   .1/601 التشريع الجنائي اإلسالمي ، - �
   . 289 حقوق اإلنسان العاجز ، ص - �
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سوي بعد التمييز ، فهو يف هذا الدور يصبح وهو ما يتعلق بعمر الطفل ال : الدور الثاين 
ويصفه الفقهاء يف . يفرق بني منافعه ومضاره ، ومييز املصلحة من غريها من الشؤون العامة 
  .هذا الدور بأنه من يفهم اخلطاب ، وحيسن رد اجلواب ، ومقاصد الكالم 

  
ن البيع سالب وقالوا فيه أيضا أنه ذلك الذي يدرك معاين البيع والشراء فيتيقن من أ

   .�للملك ، والشراء جالب له وأن البيع والشراء من شأنه حتصيل الربح
  

واختلفت آراء العلماء يف حتديد سن معني للطفل املميز ، فذهب بعضهم إىل حتديده 
بسبع سنوات ، حيث أن أغلب األطفال عندما يبلغون هذا السن يكونون قد عرفوا وأدركوا 

   .�ألشياء عن بعضها ، وحيسنون االختيارمن الفهم ما مييزون به ا
  

غري أن املدقق يف الصفات اليت وضعت كعالمات ملعرفة مدى متييز الطفل ، وانتقاله من 
الدور األول إىل الدور الثاين ، يالحظ أن حتديدها بسن معني قد جيانب فيها الصواب ، ذلك 

شون فيها وتكوينام البيولوجية ، أن الفروق الفردية لألطفال واألوضاع االجتماعية اليت يعي
وبالتايل فإن متييز الطفل . وحىت تأثري البيئة فيهم ، كلها عوامل تساعد على النمو أو تعيقه 

يتحدد مبدى توفر املؤيدات اليت جتعله يكتسب تلك الصفات اليت تظهر متيزه بشكل واضح ، 
   .�يز بسبب عوائق خاصة بهإذ كثريا ما يتجاوز الطفل سن السابعة وال يتمكن من التمي

  
ومن مثة فإن حتديد فترة التمييز تبقى مرتبطة مبدى ظهور عالماا على سلوكات الطفل 

  .احلسية واملعنوية 
  

ويظهر أن هذا اخلالف الذي أحدثه العلماء فيما بينهم ، إمنا هو متعلق فقط بفتريت  
، ألم متفقون على أن مرحلة التمييز من عدمه عند الطفل ال بفترة الطفولة بصفة عامة 

  . الطفولة مبدأها هو خروج الطفل من بطن أمه ، ومنتهاها هو بلوغه مرحلة التكليف 
  

                                     
   . 4/124 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
   .7/743 ؛ الفقه اإلسالمي وأدلته ، 2/171 المهذب ، - �
   .1/601 التشريع الجنائي ، - �
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ليل ، ألن الطفل فيها دوإذا كانت بداية هذه املرحلة هي عملية حسية ال حتتاج إىل ت
ة ، إال ما مشله حتول من كونه جنينا يف بطن أمه مل تكن جتري عليه األحكام املتعلقة به مستقل

فإن اية املرحلة هي . من خالل العناية بأمه ، حتول إىل صيب جتري عليه األحكام مستقلة به 
وأما من حيث احلس فهي قوة حتدث يف الصيب خترجه من حالة . صورة حكمية من حيث املعىن 

   .�الطفولة إىل حالة الرجولة 
  

طلق ، فإن الشارع احلكيم جعل هلا وملا كان أمر هذه املرحلة غري حسي باملعىن امل
أمارات حسية يعرف ا أن الصيب قد بلغ ، وأن مرحلة الصغر قد انتهت ، وأن مرحلة 

يقول . التكليف قد بدأت فعليا 
 �.   

  
عليها عند الذكر واألنثى االحتالم وهو إنزال املين مطلقا يف ومن عالمات البلوغ املتفق 

وأمجع العلماء على أن االحتالم مما تلزم به العبادة وسائر الفروض واألحكام  . �النوم واليقظة 
 وأما احليض واحلبل فلم خيتلف «: قال القرطيب . وعند األنثى احليض واحلبل  . �الشرعية 

� »الفرائض واألحكام جتب ما العلماء يف أنه بلوغ وأن  .   
  

وهناك عالمات أخرى تدل على البلوغ وإن اختلف العلماء يف اعتبارها ، كاإلنبات 
واختالفهم يف اعتبار ذلك يرجع إىل كوا عالمات غري . وننت اإلبط وود الثديني عند الفتاة 

أن الظروف وإن ظهورها عند شخص يكون يف سن وعند آخر يف سن أخرى ، و. مطردة 

                                     
   . 3/5 أسهل المدارك ، - �
 ؛ الترمذي في 2/494 أخرجه أبو داود في الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ، - �

 وقال حديث حسن غريب ؛ 2/438، ) 1446(الحدود ، باب ما جاء فيمن ال يجب عليه الحد ، رقم 
 في  ؛ ابن ماجه6/468، ) 3432(النسائي في الطالق ، باب من ال يقع طالقه من األزواج ، رقم 

 ؛ قال ابن حجر بأنه مرسل 303، ص ) 2041(الطالق ، باب طالق المعتوه والصغير والنائم ، رقم 
   .330-1/329وفي إسناده ضعف ومقال في اتصاله ، التلخيص ، 

   . 3/293 ؛ حاشية الدسوقي ، 4/513 المغني ، - �
   . 26 مراتب اإلجماع ، ص - �
�   . 5/35 الجامع ألحكام القرآن ، - 
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ولذلك يبقى االعتماد على العالمات املتفق عليها مع . البيئية كثريا ما تتدخل يف إبرازها 
مراعاة السن يف البلوغ ، فهو حىت وإن كان حمل اختالف أيضا بني العلماء فهو يتراوح بني 

 ويراعى يف ذلك ، االختالف بني الذكر واألنثى واختالف. اخلامسة عشر والثمانية عشر 
غري أن ظهور عالمات الرجولة أو األنوثة . املؤيدات اليت يعتمد عليها كاملناخ السائد يف البيئة 

وجعل . وإن كان األخذ باألحوط أحسن يف جمال العبادات . تبقى هي الفيصل املتفق عليه 
الطفل يتمتع مبرحلة الطفولة أفيد من حيث املعامالت ، خصوصا وأن العمل بالسن يف البلوغ 

  .  يلجأ إليه إال إذا تأخرت عالمات النضج املتفق عليها ال
  

وبعد الوقوف على تلك املميزات اليت طبعت مرحلة الطفولة ، ميكن أن نعرفها بأا 
وإذا اعتربنا اجلنني طفال مبا يلحقه من . الفترة اليت تبدأ من والدة الطفل إىل حني البلوغ 

. ن ابتداء تكوين اجلنني يف رحم أمه إىل غاية بلوغه حقوق ، فإن مرحلة الطفولة حينئذ تكون م
وبالتعريف األصويل فهي منذ أن تكون لديه أهلية وجوب ناقصة إىل أن يستحق أهلية األداء 

  .الكاملة 
  

 هي تلك املرحلة من حياة اإلنسان اليت تبدأ مع بداية «: ومفهوم الطفولة عند الغزايل 
وهي ذلك النشوء الفطري اخلايل الساذج . بلغ سن الرشد اجلنني يف بطن أمه إىل أن يولد وي

   .�»القابل للتأثر مبن حوله مارا بأطوار من النمو املختلفة 
  

  .ويكون تعريف الطفل حينئذ هو ذلك اإلنسان الذي يعيش هذه املرحلة 
  

وإذا كانت الطفولة يف االصطالح الشرعي تعين هذه الفترة الزمنية من عمر اإلنسان 
 يطالب فيها بشيء على وجه اإلجياب ، باعتبار أن التكليف ساقط عنه فإن ذلك ال مينع اليت ال

من تدريبه على بعض العبادات ، وإعداده خلوض غمار احلياة جبميع مسؤولياا عندما يطرق 
  . باب البلوغ 

  
فهي يف نظر علماء . والطفولة يف اصطالح العلماء خيتلف مغزاها من فن إىل آخر 

اع الفترة اليت يعيشها الوليد منذ والدته إىل بداية طور البلوغ ، فهي يف نظرهم املرحلة االجتم
                                     

   . 79 عارف مفضي البرجن  ، التوجيه اإلسالمي للنشء في فلسفة الغزالي ، ص - �
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ولذلك مدد بعضهم ايتها إىل بلوغ سن الرشد ، . األوىل من مراحل تكوين شخصية الفرد 
. مع أن هذا السن ذاته ليس حمل اتفاق نظرا لتأثره بعوامل بيئية وثقافية واجتماعية متعددة 

 املرحلة األوىل من العمر اليت تبدأ من امليالد «:  الدكتور عبد اخلالق حممد عفيفي بأا يعرفها
حىت اخلامسة عشر ، واليت تتميز خبصائص جسمية ونفسية وعقلية واجتماعية جتعلهم أهم 

  .�»مراحل العمر ، ملا يتميزوا بالقابلية لالستجابة لكل املؤثرات اخلارجية 
  

الطفولة عندهم تبدأ من كون الشخص جنينا يف بطن أمه إىل أن يبلغ وأما علماء النفس ف
وهذا التحديد ملرحلة الطفولة جيد . باالحتالم واحليض ، وظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية 

وبذاك تكون الشريعة سباقة . أصله عند فقهاء الشريعة ، الذين يدجمون فترة االجتنان ضمنها 
   . �لماء النفس إمنا اقتبسوا منها حتديد هذه الفترة يف  حتديد هذا املفهوم ، وع

  
والطفولة يف املواثيق الدولية هي تلك الفترة املمتدة من ميالد الطفل إىل أن يبلغ سن 

جاء يف املادة األوىل من اتفاقية حقوق الطفل ، اليت أقرا اجلمعية العامة لألمم املتحدة . الرشد 
االتفاقية يعين الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثمانية  ألغراض هذه « : 20/11/1989يف 

   .�» عشرة ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه 
  

ويظهر من هذا التعريف املقيد أن الطفولة يف نظر أهل القانون الدويل مقيدة بدايتها 
امل الرشد الذي ترك حتديده عامل السن احملدد بثمانية عشرة ، وع: بامليالد وايتها بعاملني 

فإذا بلغ الصيب رشده وفق قانون دولته فقد اجتاز مرحلة . للقوانني املعمول ا يف كل دولة 
الطفولة ، وإذا مل يبلغ الرشد حىت جتاوز سن الثمانية عشر فإنه يصبح بالغا ، وينتقل إىل مرحلة 

  .ما بعد الطفولة 
  

                                     
   .316عفيفي، الخدمة االجتماعية المعاصرة في مجال األسرة والطفولة ، ص محمد  عبد الخالق - �
   . 295 حقوق اإلنسان العاجز ، ص - �
يق الدولية والشريعة اإلسالمية ،  محمد عبد الجواد محمد ، حماية األمومـة والطفولة في المواث- �

 ؛ حمليل صالح ، المركز القانونـي للطفل المهمل في المواثيق الدولية والقانون الجزائري ، 56ص 
   .23ص 
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للجنة الوطنية الدائمة لرعاية الطفولة بليبيا     ومل يبتعد مفهوم الطفولة الذي حددته ا
املرحلة اليت مير ا اإلنسان منذ الوالدة وتنتهي مع « : عن هذا التعريف ، فالطفولة عندها هي 

بداية مرحلة الشباب وقبل بلوغ سن اخلامسة عشر ، وهي املرحلة األساسية يف بناء الفرد 
تطلب رعاية وعناية خاصة لتحقيق منوه املتكامل وإكسابه املتأثر بعاملي الوراثة والبيئة اليت ت

   .� »الشخصية السوية 
  

ويرى كثري من املفكرين ضرورة تقسيم هذه املرحلة ذاا إىل مراحل جزئية كمرحلة 
  .اخل .. الطفولة املبكرة ، مرحلة الطفولة املتأخرة ، ومرحلة الرضيع ، ومرحلة اجلنني 

  
يات واآلراء جيدها أا ال ختتلف كثريا يف حتديد بداية املرحلة واحمللل ملختلف هذه النظر

وإمنا االختالف يبقى مرتبطا مبفهوم املصطلح املستعمل ، ولذلك جند أن هذه األفكار . وايتها 
كلها قد احتوا الشريعة اإلسالمية ، وأدجمها فقهاؤها يف تعريفام باعتبار أم نظروا إىل 

فحددوا بدايتها بفترة االجتنان عندما أرادوا أن يبينوا ما هلذا الطفل من . تلفة املرحلة مبناظري خم
حقوق وهو يف بطن أمه ، وحددوها بفترة الوالدة عند من رأى أن الطفولة تعين الوجود 

وأما ايتها فقد علقوها وعمال بالنصوص . احلقيقي للطفل وما يستحقه من عناية تتعلق بذاته 
  . ب التكليف ، وهو نفس البلوغ الذي اتفقوا على بعض عالماته املميزة الشرعية مبا يوج

  
   خصائص مرحلة الطفولة : املطلب الثاين

  
وحىت أمتكن من إظهار األحكام الفقهية اليت تتضمن الرعاية الصحية للطفل ، ال 

 اليت مندوحة من الوقوف برهة وحتليل خصائص مرحلة الطفولة ، باعتبارها من املراحل اهلامة
  .تكون هذا العنصر الذي ميثل مستقبل األمة ، وعليه تعتمد لضمان استمرارها 

  
ولتوضيح هذه اخلصائص بشكل أوسع أرى من الضروري إدخال فترة احلمل ضمن 

كَهذه املرحلة ، باعتبار أن اجلنني ومنذ أن وجد يف بطن أمه فهو يف مرحلة تن مستمرة ، و
  .إىل الرعاية الضرورية اليت جيب أن تشمله من مجيع اجلوانب وبالتايل فهو يف حاجة ماسة 

  

                                     
   .13ويبي ، المدخل لرعاية الطفولة ،  ص د عبد السالم بشير ال- �
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فاخلصائص اليت أود التطرق إىل تفصيلها تتناول املرحلة من بداية االجتنان إىل حني 
  : وهي ما تتجلى يف احلقائق التالية . البلوغ 

  
إذا كان اإلسالم يهتم باإلنسان اهتماما يشمل مجيع جوانب حياته ، فإن اهتمامه -

ومن أهم هذه . ذلك أنه أثبت له حقوقا وهو يف رحم أمه . باجلنني قبل والدته ال يقل درجة 
احلقوق حقه يف احلياة ، حبيث حيرم على أي شخص ومهما كانت قرابته من هذا اجلنني أو 
مهما كانت مكانته يف اتمع ، أن يعطي لنفسه احلق يف إزهاق روح هذا اجلنني ، ومنعه من 

فمن خيل له امتالك هذا احلق فإنه يكون قد . املقدس الذي منحه اهللا لكل كائن حي هذا احلق 
  : أشرك اهللا فيه وهو القائل                �.   

  
مل يفرق فيه بني عباده باللون أو اجلنس أو السن أو  ومن خصائص هذا احلق أن اهللا 

وتثبيتا هلذا احلق . فاجلنني حقه يف ذلك مياثل حق غريه ممن ولد أو تأخر . الجتماعي الوضع ا
الذي كان ضائعا قبل اإلسالم ، أنكـر القرآن الكرمي الواقع اجلاهلي الذي كان يتمثل يف وأد 

قال اهللا . البنات خشيـة العار ، وقتل األوالد خشيـة اإلمـالق ، واخلوف من الفاقـة 
 :            �.   

  
 : وحيذر من االستمرار على هذا الوضع فيقول             

           � .   
  

.   وهو يف بطن أمه وهكذا بينت النصوص الشرعية أن حق اجلنني يف احلياة مضمون حىت
وبالتايل حيرم االعتداء عليه ، كيف ذلك وهو ميثل أوىل مراحل تكوين اإلنسان وأوىل مراتب 

وهذا يقتضي أن كل ما جاء يف جترمي االعتداء على اإلنسان يشمله حتما ، ألنه . الوجود 

                                     
   . 23/ الحجر- �
   9-8/ التكوير- �
   . 31/ اإلسراء- �
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ا االعتداء وال فرق يف منع هذ. اعتداء على أصل هذا اإلنسان الذي سيعرف احلياة بعد ذلك 
   .�على اجلنني من كونه نتاج عالقة شرعية أو غري شرعية فهو إنسان

  
ز هذه املرحلة على اخلصوص بأن اجلنني وزيادة على ضعفه فهو غري مستقل ـوتتمي
. ولذلك فاحملافظة عليه تقتضي احملافظة على أمه ، فحياما مشتركة . ه ـن أمـحبياته يف بط

العقوبات على األم حىت تضع محلها وتفطم ولدها رعاية صحية له ومن مثة كان تأجيل تنفيذ 
   .�قبل أن تكون ألمه

  
وحياته يف هذه . وحىت تثبت للجنني احلقوق اليت أقرها له الشرع جيب أن يولد حيا -

واحلديث عن هذه العالمات كما يقول األستاذ أمحد . الفترة تعرف بعالمات تدل عليها 
أنه وخطري أمره ، حبكم أنه يتناول خيطا دقيقا جدا يفصل بني حكم القامسي احلسيين عظيم ش

   .�احلياة وحكم الوفاة يف حق مولود جديد 
  

ولقد وضح العلماء واألطباء هذه العالمات ، وجعلوا من أمهها االستهالل بالبكاء 
وهذا ما يؤكده قوله . والصياح          

 �.   
  

 اليت فطر اهللا الناس عليها كما �وتتميز أول حياة الطفل باالعتدال الصحيح للفطرة
 : يقول يف حمكم ترتيله                �.   

  

                                     
   . 105ياة والممات بين الفقه والطب ، ص  عالمات الح- �
   .365 القوانين الفقهية ، ص - �
   . 153 عالمات الحياة والممات بين الفقه والطب ، ص - �
 أخرجه الترمذي في الجنائز ، باب ما جاء في ترك الصالة على الطفل حتى يستهل ، رقم - �
لرفع والوقف ، ورجح صحة الموقوف ؛ اضطرب الناس بشأنه بين ا:  ، وقال فيه 2/248، ) 1037(

   .415، ص ) 2751(ابن ماجه في الفرائض ، باب إذا استهل المولود وورث ، رقم 
�   .79 التوجيه اإلسالمي للنشء في فلسفة الغزالي ، ص - 
   .30/ الروم- �
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ا كان ولذلك فقابلية التدين عند املولود موجودة ، فإما أن يواصل تدينه الفطري إذ
وصدق رسول . أبواه مسلمني ، أو يكرب على ما يربيانه عليه والداه من اجتاه خمالف للفطرة 

   .� :  إذ يقول اهللا 
  

وهذه امليزة تقتضي من الوالدين أو من يشرف على هذا الطفل أن يهديه إىل املنهج 
ربوي الذي ينري له حياته ، وخيرجه من دوامة متناقضات األديان الفاسدة ، ألن من شأن الت

  . ذلك أن يؤثر عليه حسا ومعىن 
  

ومن اخلصائص املميـزة لفترة الطفولة أن الطفل فيها يكون ضعيفا يف مجيع جوانب 
كن والرعاية ، فهو يف حاجة إىل من يتوىل أمر ضعفه فيوفر له الغذاء وامللبس واملس. حياته 

ويربيه تربية تساعده على النمو الطبيعي وبلوغ مرحلة الشباب . ويبني له املصلحة من املفسدة 
ولذلك كانت مسؤولية الوالدين ومن يتوىل أمر األطفال يف . بيسر ، ومرحلة الرجولة بقوة 

وجه فتربية الطفل وتنشأته على ال. هذه الفترة خطرية وضروريـة وواجبة يف آن واحد 
 : يقول احلق . السليـم من املهام الصعبـة اليت تثقل كاهل الوالدين    

                 � .  ويقول الرسول

الكرمي  
            

 �.   
  

                                     
 ، باب  ؛ مسلم في القدر1/240 أخرجه البخاري في الجنائز ، باب ما قيل في أوالد المشركين ، - �

   . 2/458معنى كل مولود يولد على الفطرة ، 
   . 06/ التحريم- �
 ؛ مسلم في اإلمارة ، باب 3/261 البخاري في النكاح ، باب المرأة راعية في بيت زوجها ، - �

   .2/125فضيلة اإلمام العادل ، 
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ويسقـط الشيـخ عز الديـن اخلطيـب هذه املسؤولية على واقع األسرة اليوم 
  هذه املسؤولية تستلزم مجيع األمور املتعلقة بتربية األوالد ، وتستلزم أن يوضع كل«: فيقول 

شيء يف حمله يف البيت ، فكل ما فيه خطر أو ضرر يبعد عن أيدي األطفال ويوضع يف مكان ال 
وتستلزم هذه املسؤولية توجيه أنظار األطفال إىل أماكن اخلطر يف املنازل . تصل إليه أيديهم 

   .� »كأسالك الكهرباء واملدافئ على اختالف أنواعها ، واألدوية على اختالف أصنافها 
  

 األمثلة وعلى بساطتها متثل يف احلقيقة منابع خطرية ملشاكل قد يكون هلا أثرها وهذه
العميق على مستقبل الطفل ، الذي حيرق بيته باللعب بأسالك الكهرباء ، أو يقتل نفسه ، أو 

  .يعيق جسده بتناول كميات مفرطة من األدوية اليت وضعت يف متناوله 
  

املسؤولية ينبع من طموحات الطفل الالحمدودة يف ولعل التدقيق الوارد يف حتديد هذه 
ة ، ويتبىن هذه املرحلة من حياته ، خاصة وأن علماء النفس يوصفونه بأنه حمب للمغامر

ب االستطالع مما يدفعه فضوله إىل معرفة كل شيء دون أن يأخذ الشجاعة املفرطة ، وحي
يف كثري من األخطار اليت جتلب فيحدث أن يقع بتصرفه ذاك . االحتياط الذي يتطلبه املوقف 

  .له األضرار الصحية اليت تعيقه بدنيا ونفسيا وعقليا إن هو جنا من اهلالك 
  

م يلعبون باألدوات احلادة ـم تركهـني كان سببهـفكم من األطفال املشوه
واألسالك الكهربائية ، وكم من أطفال ماتوا غرقى يف برك املاء أو يف احلمامات أو بالعبث 

رور ، كل ذلك سببه ـافئ املشتعلة أو باالستخدام املفرط للدراجات أو حبوادث املباملد
   .�التفريط يف رعايتهم

  
وتعترب هذه املرحلة أساسية يف حياة اإلنسان كلها ، ألا الفترة املناسبة اليت تتشكل منها 

اآلباء ، وخاصة وهو ما يستدعي إحاطتها بالعناية الالزمة من طرف . املالمح العامة للشخصية 
من حيث مراقبة سلوك الطفل دون إحراج له حىت ال يتهور يف انتهاج منهج معني ، خاصة إذا 
تعلق األمر باجلوانب السلبية املؤثرة يف احلياة كاخلوف واالنزواء والرعب ، مما يصعب على 

                                     
االقتصادية  عز الديـن الخطيب التميمي ، دور اإلسالم في معالجة المشكالت االجتماعية و- �

   . 56لألسرة ، ص 
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رعبه من الطفل اختاذ القرار املناسب بعد ذلك ، حيث يصبح أسري إرادة الغري بسبب خوفه و
  .عدم جناحه يف حياته ، أو خوفه من أن قراراته كلها تتناقض وطموحات جمتمعه الصغري 

  
ويفتقر الطفل يف هذه املرحلة اليت تتكون فيها شخصيته بشكل ملفت إىل احلنان واحلب 
والعطف ، وحىت وإن قدر فيه جانب من العنف فإنه ال يرتاح إليه ، وقد ال حيقق غاياته 

 ولذلك أوجدت الشريعة اإلسالمية احلل لذلك ، بغرس البعد الروحي وربطه .املقصودة 
يأمر بالعطف على األطفال ، ومعاملتهم معاملة  كان النيب . بالبعد الديين يف تربيـة النشء 

: وكان يقول . طيبة مناخها مملوء باحلـب واحلنان      
 ل  ، وكان يقو� �.   
  

والطفل يف هذه املرحلة أمانة يف عنق أبويه ، ومسؤوليتهم كبرية يف حسن تربيتـه 
ورعايته ، فضعفه وعدم استقالليته يقتضيان ذلك ، خصوصا وأنه أرض خصبة تصلح إلنبات 

عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة  والصيب أمانة «: يقول اإلمام الغزايل . كل شيء 
ساذجة خالية عن كل نقش وصورة ، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إىل كل ما ميال به إليه ، 
فإن عود اخلري وعلمه نشأ عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة ، وشاركه يف ثوابه أبوه وكل معلم له 

وكان الوزر يف رقبة القيم عليه ومؤدب ، وإن عود الشر وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك ، 
   .�»والوايل له 
  

وخطورة هذه املرحلة تتجلى كما يقول كثري من العلماء يف كوا أساس الدعائم 
هلذا كانت مرحلة  ... «: وييب ديقول األستاذ عبد السالم ال. شد اجلوهرية حلياة اإلنسان الرا

ثريا يف بناء شخصيته ، إذ فيها تبدأ أغلب الطفولة من أهم املراحل احلياتية وأكثرها أمهية وتأ

                                     
 3/215، ) 1984( أخرجه الترمذي في البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة الصبيان ، رقم - �

 على شرط مسلمالحاكم وقال  وقال حديث غريب وفيه زربي وله مناكير عن أنس بن مالك وغيره ؛
   .1/62ووافقه الذهبي ، 

ذكره ابن مفلح اآلداب الشرعية وقال  ؛ و2/79، ) 1763(أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم  - �
  .) 3733(ضعيف الجامع رقم  ؛ 1/224م فيه ابن عدي ، في إسناده حميد وله مناكير وتكل

   . 3/72 إحياء علوم الدين ، - �
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االجتاهات االجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية ، ويكتسب فيها الفرد قدراته التفاعلية مع 
   .�»بيئته واحمليطني به 

  
واحلديث عن هذه املرحلة ذا الشكل املستفيض يبني أمهيتها بالنسبة هلذا الطفل الذي 

فهو بقدر ما يطلق عليه من أنه إنسان ، ولكنه . ما يف مراحلها املبكرة يكون فيها ضعيفا ، السي
ولذلك فإن موضوع . عاجز عن تلبية حاجياته ومحاية نفسه من كل األخطار اليت حتدق به 

 تعترب بالنسبة إليه مسألة حياة أو – ومن مجيع جوانب حياته –رعايته يف هذه السن املبكرة 
عاية اليت حيظى ا ، خصوصا وأن مالمح ذلك تظهر بشكل فنموه متوقف على الر. موت 

. سريع يف األيام األوىل من حياته ، مث تأخذ هذه السرعة يف التباطؤ التدرجيي مع تقدم عمره 
مث ما إن تظهر عليه مالمح املراهقة حىت تنتابه تغيريات . وقد يستقر وضعه ذلك قبل املراهقة 
   .�ية ، ال دأ إال ببلوغه مرحلة الرشدقوية وسريعة عضوية وتشرحيية ونفس

  
وهذه الظواهر والتغيريات اليت تشمل هذه املرحلة من ضعف إىل منو متسارع مث بطيء 
مث تغيري مفاجئ ، كلها تدفع بالطفل إىل حماولة التكيف معها ، وال ميكنه أن يوفق يف ذلك إال 

  .إذا أحيط برعاية وعناية وتربية جديرة بتأهيله لذلك 
  

ولن يتأتى له . والضعف الذي مييز هذه املرحلة يستلزم املعاجلة جبعل الطفل يسمو عليه 
  .ذلك إال بإعداده جسميا وخلقيا وعلميا 

  
وإذا كان اإلعداد العلمي واخللقي يتم له بواسطة التأثري والتأثر من خالل عملييت 

وجه اخلصوص يف توفري الغذاء التعليم والتعلم ، فإن اإلعداد اجلسمي يتطلب رعاية تتمثل على 
  .املناسب له يف كل مرحلة 

  
وإذا كان غذاؤه وهو يف بطن أمه يتحصل عليه من خالل االعتناء ا وهي حامل ، 
ذلك يتطلب رعايتها هي أيضا صحيا وغذائيا ، ألن ذلك يفيد اجلنني ويضمن سالمته وهو 

فعندما يكون رضيعا فإنه . االهتمام وأما غذاؤه بعد والدته فإنه يستلزم نوعا آخر من . طفل 

                                     
   . 28فولة ، ص  المدخل لرعاية الط- �
   . 239محمد عثمان نجاتي ، القرآن وعلم النفس ، ص / د- �
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يتطلب اإلرضاع من لنب أمه ، وإذا وجد املانع املربر من إرضاعه من أمه فإنه يستأجر له ظئر 
 : واألصل يف إرضاعه قوله تعاىل . لتقوم ذه الوظيفة نيابة عن أمه       

               � .  
  

:  واالهتمـام بإرضاع األبنـاء يوجـب على اآلباء نفقة املرضعة وكسوا ، لقوله 
                � . ت هذا احلق ـوقد ثب

. وم ـالواجب اإللزامي مذمهذا تقاعس يف أداء وامل. للوالدات بسبب الولد فكأنه حق له 
   .� يقول الرسول 

  
وتتواصل نفقة األب على ابنه حىت يف حالة طالق أمه واحتضاا له ، فمسؤوليته على 

  .ذلك تظل قائمة ، ألن إمهال تغذية الطفل إمهال له بالكلية 
  

 علم نفس الطفل إىل أن الغذاء املتكامل الذي يعطى لطفل ولقد توصل الباحثون يف
بالكميات اليت تناسب منوه وبناء جسمه حسب املرحلة اليت يتواجد فيها ، ال يقتصر على 
مدلوله الغذائي فحسب بل له مدلول أساسي يف رعاية الطفل ، ويف تقدير بعض من جوانبه 

مو اجلسمي كما هو الشأن عند مجيع فهو زيادة على كونه حاجة أساسية للن. النفسية 
احليوانات ، فهو بالنسبة للطفل رمز لعالقة نفسية واجتماعية تربطه بوالديه ، وتلصقه بأمه اليت 

  .تشبع حاجته من هذا الغذاء خالل فترة الرضاعة 
  

وبتقدم املرحلة يتعلم الطفل بواسطة هذا الغذاء كثريا من مظاهر السلوك املرتبطة 
  . �اإلنسان إىل الطعام يف ظل ثقافة جمتمعهبإشباع حاجة 

  

                                     
   . 233/ البقرة- �
   . 233/ البقرة- �
   .1/400 أخرجه مسلم في الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال وإثم من ضيعهم ، - �
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واخلالصة أن الغذاء اجليد واملتزن يف هذه املرحلة سواء أعطي للطفل أو ألمه ، فإن 
وباملقابل فإن اإلمهال ذا . دوره يف تكامل شخصية هذا اإلنسان مستقبال ال ينكر بأي حال 

دما يلتهمه نحماولة العناية بالفرد عاجلانب سيجعل األسرة واتمع يدفعان الثمن باهظا يف 
  . نفسه باملناعة املطلوبة يف الوقت املناسب ناملرض ، ألنه مل يكن قد حص

  
 فروق فردية متيزه عن - كباقي مراحل عمره املستقبلية  –وللطفل يف هذه املرحلة 

غريه من حيث القدرات واالستعدادات والظروف النفسية ، حبيث جيب أن تراعى يف كل 
بل حىت التعليم والتربية اليت تعطى . عامالته ، وأن ال يساق األطفال كالبهائم سوقا واحدا م

هلم جيب أن تراعى فيها فروقهم الفردية ، وهو ما يراه اإلمام الغزايل صائبا وينصح املربني 
م واملعلمني إىل احترامه ، فاألطفال عنده قد ال يناسب بعضهم دراسة بعض العلوم لعدم كفاء

فيها ، فهو يشبه هذا النوع من األطفال العاجزين عن تقبل علم من العلوم كالطفل الرضيع 
   .�الذي ميرض إذا أكل حلم الطري ، وأنواع احللوى اللطيفة اليت ال قبل ملعدته املرهفة ا

  
إن احترام الفروق الفردية بني األطفال يف هذه املرحلة من حيام ال ختدم  الضعفاء 

قني منهم فحسب ، بل هي وسيلة أيضا الكتشاف املوهوبني منهم يف مراحل مبكرة ، واملعا
وباملقابل فإذا مل . وتوجيههم التوجيه املناسب هلم ليستفيدوا مما أوتوا من قوة ويفيدوا جمتمعام 

حنترم هذه اخلاصية يف هذه املرحلة ، فإن ضررها قد يعود على الطفل النابغة بقتل نبوغه ، كما 
عود على الطفل املعاق بإضافة عقد نفسية له ، عندما جيد نفسه يتعامل مع الطفل السوي ، ي

   . �وهو ال يرقى للوصول إىل عطاءاته
  

ومن اخلصائص اجلوهرية هلذه املرحلة أن الطفل فيها ميال إىل اللعب والتسلية ميال 
اء إىل القول بضرورة بل ذهب بعض العلم. فطريا جيب احترامه ، وعدم قبول بتره بالكلية 

ولذلك تنوع . استغالل ذاك امليل لتوجيه الطفل من خالله إىل التربية احلسنة والعمل اجلاد 
األلعاب اليت تعطى لألطفال ، ويراقب الطفل وهو يلعب ، فإذا استغلت أحسن استغالل فقد 

الغارب ، فقد وإن ترك له احلبل على . يتسلى ا الطفل ويتعلم بواسطتها ما قصده املريب 
                                     

   . 87غزالي ، ص  التوجيه اإلسالمي للنشء في فلسفة ال- �
   .2/1012 عبد اهللا علوان ، تربية األوالد في اإلسالم ، - �
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ود على السهل حىت ينبذ اجلد والعمل املفيد ـدى به هذه األلعاب إىل مدارج الرياح ، فيتع
درات اليت زود ا هذا ـت للقـو املميـعندما تدق ساعته ، ويصبح مياال للكسل والله

   .�الطفل يف سنه ذاك
  

للترفيه وحسب ، بل هو وال ينبغي االنطالق من البداية على أن اللعب ما هو إال وسيلة 
جمال واسع الكتساب مهارات جديدة تنمي قدرة الطفل على التخيل واإلبداع ، وهو وسيلة 

إذ . حسية من وسائل التفاعل االجتماعي اليت يتولد عن التنشئة االجتماعية اليت يعيشها الطفل 
النزواء اليت قد ختيم بواسطة اللعب يتمكن من االندماج مع أنداده ، وخيرج بتلقائية من دائرة ا

   .�عليه إن هو مل يشبع حاجته من اللعب
  

وما ينبغي اإلشارة إليه هو أن اللعب حاجة أساسية لدى الطفل يف هذه املرحلة ، جيب 
أن تشبع يف جمال حياط بالعناية التامة ، ملاله من خطورة على مستوى الفرد واتمع من جهة ، 

لعب وما يتوفر لديه من لعب من شأنه أن يترك بصمات وألن ما يتعلمه الطفل عن طريق ال
  .واضحة على مالمح شخصيته املستقبلية ، واجتاهاته وطرق تعامله مع غريه 

  
ومن مثة كانت الشريعة اإلسالمية مدركة ألمهية هذه الوسيلة ، حبيث قيدت هذه احلاجة 

ولقد ثبت أن . إىل ما ينتج عنه عند الطفل بالنظر إىل مآهلا ، فلم حترم اللعب مجلة وإمنا تنظر 
  . كانت تلعب بدماها ومل تنه عن ذلك السيدة عائشة 

  
خلص إىل أن مرحلة الطفولة بصفة عامة هلا خصائص متيز الطفل يف صباه ، أوميكن أن 

وقد ميتد أثرها إىل حياته املستقبلية ، ألا مرحلة تكوين الفرد جسميا وعقليا وانفعاليا 
ها تنمو استعداداته الفطرية واملكتسبة بتفاعله مع جمتمعه الصغري أوال مث مع واجتماعيا ، وفي

فيتأثر الطفل مبا يتلقى يف ذلك اتمع من سلوك وعادات . اتمع األكرب فاألكرب بعد ذلك 
وقيم ، ويستمر حاله يف النمو والكرب ويتسع جماله حىت يصبح يفرق بني ما علمه وأخذه نتيجة 

فيكتسب من املهارات اجلديدة ما يناسب تطور عقله وفكره ، ويطرح مما . فكريه إشباع جمال ت

                                     
   .2/1016 تربية األوالد في اإلسالم ، - �
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ويشعر بأنه إنسان كامل واسع األفق واخليال ، إىل درجة أنه يصبح . كان عنده ومل يعد يناسبه 
مييل إىل املغامرات إن ترجح لديه ذلك االجتاه ، أو مييل إىل االنزواء واخلوف إن تأثر باملعيقات 

  .قد يبتليه ا جمتمعه اليت 
  

ولذلك فإن مراعاة خصائص هذه املرحلة من طرف املربني والكبار بصفة عامة من شأا 
  . أن جتعل الطفل يعيش حياته بكل أمان واطمئنان ، خالية من العوائق السلبية املؤثرة 

  
ة يقول الدكتور عز الدين حيىي وهو يبني أمهية احترام خصائص هذه املرحلة من حيا

 ولذلك فإن الطفل يف حاجة ماسة ، باإلضافة إىل يئ حاجاته األساسية من املطعم «: الطفل 
وامللبس والراحة حىت يتكامل جسديا وفكريا ، وتقوى مواهبه وملكاته ، وتتشكل حياته وتبىن 

  : بناء سليما ، ال بد من توفر أمور هي على وجه اخلصوص مذكورة بإجياز يف ما يلي 
  
  . بكل ما حتمله هذه الكلمة من معىن انطالقا من ضعفه كما سبق بيانه األمن-1
  
  .التقدير االجتماعي حىت تتوق نفسه إىل املعايل -2
  
تأكيد الذات وذلك بتوجيهه إىل العمل النافع واملشاريع املفيدة ، ليثبت وليقتل -3

  .اليأس والسلبية 
  
 يف نفسه الرقابة الذاتية وروح احلرية واالستقالل كي ال يعود النفاق ، وتترىب-4
  . �املبادرة 

  
ولقد بدا يل أن االهتمام خبصائـص ومميزات هذه املرحلة ، وزيادة على فوائدها فيما 

ا حتقق الرعاية الصحية للطفل مبفهومها املطلق ، باعتبارها تكَذكر ، فإن حوله سياجا مينعه و
  .الضرر يف صحته أو نفسه بطريقة أو بأخرى من الوقوع فيما يعود عليه ب

  
وهذا . وتترجم هذه اآلراء األحكام الفقهية اليت سنتها الشريعة اإلسالمية لرعاية الطفل 

  .ما سأتناوله بالدراسة والتحليل يف املطلب املوايل 
  

                                     
   . 298-297 حقوق اإلنسان العاجز في الشريعة اإلسالمية ، ص - �
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   األحكام الفقهية املتعلقة بالرعاية الصحية عند الطفل : املطلب الثالث
  

فقهية العامة اليت قد يشتـرك فيها الطفل مع غريه من بعد أن تناولت تلك األحكام ال
البالغني ولو يف مرحلة معينة من مراحل الطفولة ، رأيت أن أجعل هذا املطلب يتناول ما يندرج 

  .منها يف مفهـوم الرعاية الصحية اليت ختصه يف مجيع مراحل طفولته ، وال يشاركه فيها غريه 
  

ج مراحل الطفولة من جهة ، وما مييزها من وسأحاول التطرق إىل ذلك متبعا تدر
  .خصائص سبق ذكرها من جهة أخرى 

  
  بالنسبة للجنني  : أوال

  
إن عناية اإلسالم باإلنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة تظهر من خالل ما أواله له 

  .من رعاية ، حىت قبل والدته وهو جنني يف بطن أمه 
  

تأتى معرفة حاجياته بأدىن التفاصيل ، فإن الشارع وإذا كان اجلنني وهو يف بطن أمه ال ت
احلكيم ضمن له حق احلياة اليت ا ميكنه االستفادة من مجيع أنواع الرعاية ، اليت جتسد له هذا 

  .احلق 
  

  : والرعاية الصحية اليت حظي ا اجلنني يف بطن أمه تتجلى من خالل األحكام التالية 
  
االعتداء عليه حىت يف مراحل تكوينه األوىل اعتداء واعتبار  : ضمان حق احلياة له-أ

. واالعتداء عليها يف الواقع يعد اعتداء على أصل اإلنسان . على نفس بشرية وجب إحياؤها 
وأحكام الشريعة متنع هذا االعتداء على اجلميع ، فال يرخص فيه لشخص دون آخر ، بل حىت 

  .لى فعلها أم اجلنني أن اعتدت عليه وهو يف بطنها حتاسب ع
  

ومن مثة وضمانا حلق هذا اجلنني ، ذهب الفقهاء إىل القول بعدم تنفيذ احلد على األم 
احلامل حىت تضع محلها ، ويتمكن الطفل من االستقالل باألكل دون حاجة إىل لنب أمه ، بغض 

  .النظر عن كون اجلنني مثرة لزواج شرعي أو ابن زنا 
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: ية وفيه وأدلة ذلك كثرية منها حديث الغامد



              


                  

 �.   
  

 بتأخـره بتنفيذ العقوبة على املرأة احلامل ، ويدرك من هذا احلديـث أن الرسول 
إمنا غرضه هو رفع الضـرر عن احلمل الذي هو جنـني ال ينبغي حماسبته جبريرة أمه ، لقوله 

 :         � .  ومن مثة أمجع الفقهاء ورعاية هلذه النفس
  .لى عدم تنفيذ العقوبة على احلامل حىت تضع محلها البشرية ع
  

يرى املالكية أن تأخري إقامة احلد على اجلانية احلامل املعتدية على طرف أو نفس عمدا 
إىل حني الوضع إذا وجد مرضعا للصيب ، أما إذا مل جتد املرضع فإا تؤخر كذلك إىل حني 

   .�لى نفس اجلنني حىت ال تؤخذ نفسان بنفسوالغاية هي احملافظة ع. استقالل الولد بطعامه 
  

ويرى احلنابلة أن قتل احلامل قتل لغري قاتل ، ألن اجلنني يقتل معها فيكون يف ذلك 
 :  واإلسراف يف القتل حمرم لقوله . إسراف      �.   

                                     
   . 2/52 بالزنا ،  أخرجه مسلم في الحدود ، باب من اعترف على نفسه- �
   .38/ النجم- �
   .4/260 حاشية الدسوقي ، - �
   .33/ اإلسراء- �
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 وقت اجلناية أو وبالتايل فال جيوز عندهم القصاص من احلامل ، سواء كانت حامال
   .�محلت بعدها قبل االستيفاء ، بغض النظر عن نوع القصاص الواجب عليها 

  
:  أنه ويستدلون مبا روي عن عمر . �وهو ما يقول به الشافعية  


 �.   
  

 إن العقوبة تقام على املرأة احلامل بعد «: فقالوا . واألمر نفسه ذهب إليه احلنفية 
   .�»وضعها ال قبله ، كي ال يؤدي إىل هالك الولد 

  
ويتبـني من خالل هذه األحكام أن الرعاية الصحية للجنني كانت مقصودة بضمان 

  . يذ العقوبة حىت يستقل حباجياته عن أمه حياته ، من خالل تأخري تنف
  
وقع اإلمجاع على ذلك بعد نفخ الروح فيه ، بل حمرم ، ووهو فعل  : إسقاط اجلنني-ب

 وإذا قبض «: قول ابن جزي ي. ذهب املالكية إىل حترمي اإلسقاط يف مجيع مراحل التخلق 
 ال جيوز إخراج املين املتكون «: وجاء يف حاشية الدسوقي  . �»الرحم املين مل جيز التعرض له 

   .�»يف الرحم ولو قبل أربعني يوما 
  

يقول اإلمام الغزايل وهو يتحدث عن . واىل هذا الرأي ذهب كثري من احلنفية والشافعية 
 وليس هذا أن العزل كاإلجهاض والوأد ، ألن ذلك جناية على موجود حاصل ، «: العزل 

رأة ـط مباء املـم وختلـة يف الرحـع النطفوأول الوجود أن تق. ب ـوله أيضا مرات

                                     
   . 9/449 المغني ، - �
   .25/130 ؛ تكملة المجموع ، 2/271 المهذب ، - �
 أخرجه ابن أبي شيبة في الحدود ، باب من قال إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع ثم - �

     .6/558ترجم ، 
   . 5/29فتح القدير ،  شرح - �
�   . 221 القوانين الفقهية ، ص - 
   .2/267 حاشية الدسوقي ، - �
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. رت مضغة وعلقة كانت اجلناية أفحشوإفساد ذلك جناية ، فإن صا. عد لقبول احلياة ـوتست
   .�»وإن نفخ فيها الروح واستوت اخللقة ازدادت اجلناية تفاحشا 

  
اجلنني ويبقى اخلالف بني الفقهاء قائما يف جمال تأثيم الفاعل من عدمه يف حالة إجهاض 

وهذا ال يعين القول جبواز ذلك ابتداء ، إال إذا كان لضرورة ، والضرورة . قبل النفخ فيه 
وعليه أرى أن . وهي عند حلوهلا تعترب بذاا رعاية صحية جلنني آخر أو ألمه . تقدر بقدرها 

املذهب القائل حبرمة اإلسقاط مطلقا هو الذي يتناسب مع تكرمي اإلنسان من جهة ، ومع 
  .ضمان حق احلياة للجنني من جهة أخرى 

  
ويبدو أن املعقـول يؤيد هذا االجتاه ، ألن النطفة تعد أصل اجلنني واجلنني أصل 

وحيث أن قتل اإلنسان حمرم إال باحلق ،  . فتكون النطفة بالتعدي أصال لإلنسان . اإلنسان 
ل الصيد ، فإنه حيرم عليه فإن إجهاض النطفة حترم أيضا ، متاما كاحملرم الذي حيرم عليه قت

   .�بالتبعية كسر بيض صيد احلرم ، ألنه أصل للصيد ، كما أن النطفة أصل للجنني
  
خلص من هذا كله إىل أن االهتمام بالنطفة األمشاج وحترمي إسقاطها وإسقاط اجلنني أو

ق املضمون له يف بعدها ، إمنا هو اهتمام حبق هذا اإلنسان املتوقع يف احلياة ، ألا بداية هلذا احل
 حلياة يتوقع ارتقاؤها إىل اوإجهاضها يعد تعد وإتالف. احللقة األوىل من سلسة حياة هذا الكائن 

   .�مرتبة حياة الكرامة اإلنسانية الناشئة بعد النفخ
  

ورعاية اجلنني ال تكمن فقط يف القول باحلق له يف احلياة ، إمنا تتمثل كذلك يف اجلزاء 
وال فرق بني التعدي . ته الشريعة اإلسالمية ملن يتعدى على هذا اجلنني العقايب الذي رصد

بالفعل أو القول ، أو يكون ماديا كالضرب واجلرح وتناول ما يسبب يف إسقاطه ، أو يكون 
  .معنويا كالتهديد والترويع وختويف احلامل بالضرب أو القتل 

  

                                     
   .2/51 إحياء علوم الدين ، - �
   .4/336 رد المحتار ، - �
   . 112 عالمات الحياة والممات بين الفقه والطب ، ص - �
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ني ، فإنه يترتب عنها عقوبات فجميع هـذه السلوكات إذا أدت إىل اإلضرار حبياة اجلن
  : منها 

  
وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء املالكية ، وذلك بأن يقتص من اجلاين إذا  : القصاص

 وإن ضرب رجل بطنها عمدا «: جاء يف املدونة . انفصل اجلنني حيا مث مات من جناية عمدا 
 على من فعل ذلك فألقت جنينا حيا مث استهل صارخا مث مات فإن فيه القسامة ، يقتسمون

وقال ابن القاسم ال يكون العمد يف املرأة إال أن يضرب بطنها خاصة تعمدا ، فذلك . ويقتلونه 
   .� »الذي يكون فيه القصاص بقسامة 

  
وذهب مجهور الفقهاء إىل القول بأن العقوبة تكون بالدية الكاملة ، إذا انفصل  : الدية

وهو رأي احلنابلة الذين . فهو قول ألشهب من املالكية . اجلنني حيا مث مات من اجلناية ذاا 
 وإن  ضرب بطنها «: جاء يف املغين . يشترطون أن يكون السقوط لستة أشهر فصاعدا 

فألقت جنينا مث مات من الضربة ففيه دية حر ، إن كان حرا ، أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان 
   .� »هر فصاعدا سقوطه لوقت يعيش ملثله ، وهو أن يكون لستة أش

  
 وإن ضرب بطنها فألقت جنينا «: جاء يف املهذب . واحلكم نفسه يقول به الشافعية 

فاستهل أو تنفس أو شرب اللنب ومات يف احلال أو بقي متأملا إىل أن مات ، وجبت فيه دية 
    .�  »كاملة 

  
 فأما «: الصنائع جاء يف بدائع . واحلنفية ال خيالفون هذا الرأي املتعلق باحلكم بالدية 

   .� »إذا ألقته حيا فمات ففيه الدية كاملة ، ال يرث الضارب منها شيئا وعليه الكفارة 
  

ويفهـم من هذه اآلراء أنه ال فرق يف أن يكون املعتدي قريبا للجنني أو بعيدا عنه ، 
. تول بقرابة وال يرث املعتدي ولو كان ممن يديل للجنني املق. بدليل أنه ال يرث من الدية شيئا 

                                     
   . 4/483 المدونة الكبرى ، - �
   . 9/550 المغني ، - �
   . 2/197 المهذب ، - �
   . 7/326 بدائع الصنائع ، - �
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 إذا كان املرتل للجنني من األبوين أو اإلخوة كان كالقاتل ، فال «: جاء يف الشرح الكبري 
   . � »يرث من الواجب املذكور شيئا 

  
 وإذا شربت احلامل دواء فألقت به «: جاء يف املغين . وهو ما ذهب إليه احلنابلة أيضا 

   .�»رقبة  غرة ، ال ترث منها شيئا وتعتق اجنينا فعليه
  

واألصل فيها ما روي عن النيب  : الغرة      
 �.   

  
وقيمتها نصف عشر الدية الكاملة ، أي ما يعادل مخسة من . وتتعدد الغرة بتعدد األجنة 

ويتساوى يف ذلك الفعل . يستلزم انفصال اجلنني عن أمه ميتا وجتب بالتعدي الذي . اإلبل 
املادي أو املعنوي ، وتوفر نية اإلسقاط وعدمها ، والعربة بسقوط اجلنني ميتا مباشرة بعد فعل 

  .اجلاين أو قوله أو بقاء أمه متأملة إىل حني سقوطه 
  

جلمهور اشترطوا ومل يتفق الفقهاء على مرحلة التكوين اليت يكون فيها الساقط ، فا
جتاوزه مرحلة املضغة ، واملالكية يقولون بوجوب الغرة حىت ولو كان الساقط قبل مرحلة 

   .�ومنشأ اختالفهم هذا اختالفهم يف حكم إسقاط اجلنني قبل نفخ الروح فيه. املضغة 
  

وهي عقوبة أخرى جتب على اجلاين الذي تسبب يف قتل اجلنني ، بغض النظر  : الكفارة
  : وأصل هذه الكفارة قوله . بته منه ، حىت ولو كان القاتل هو األم نفسها عن قرا

             

               
                                     

   . 4/270 حاشية الدسوقي ، - �
   .9/557 المغني ، - �
   .300 سبق تخريجه في الصفحة - �
 ؛ تكملة 4/481 ؛ المدونة الكبرى ، 2/416 وما بعدها ؛ بداية المجتهد ، 9/541 المغني ، - �

   . 7/325 ؛ بدائع الصنائع ، 23/473المجموع ، 
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  �.   
  

ب الشافعية واحلنابلة إىل القول بوجوا ـوا يف حكمها ، فذهـولكن الفقهاء اختلف
فيتحاصون الغرة وعلى كل واحد . ت مجاعة يف اجلناية ـعلى كل قاتل ، حىت وإن اشترك

   .�منهم كفارة
  

وأما احلنفيـة فالكفارة عندهم مندوبة غري واجبة ، إال يف حالة سقوط اجلنني حيا مث 
   .�نئذ تصبح الكفارة واجبة مات ، فحي

  
 وأما مالك فلما «: يقول ابن رشد . وأما اإلمام مالك فاستحسن وجوب الكفارة 

كانت الكفارة ال جتـب عنده يف العمد وجتب يف اخلطأ ، وكان هذا مترددا عنده بني العمد 
   . �»واخلطأ ، استحسن الكفارة ومل يوجبها 

  
املرصدة للمعتدي على حياة اجلنني إىل أن املتمعن خلص من هذا التنوع يف العقوبات أو

فيها يدرك مدى خطورا ، وبالتايل فهي زاجرة له عن اإلقدام على مثل هذه اجلنايات ، 
خاصة وأن . ويف هذا األمر من الرعاية ما هو واضح . وتتحقق بذلك احلياة املضمونة للجنني 

 نفس اإلنسان الكامل األهلية ، فهي تساويها احملافظة على نفس اجلنني تساوت مع احملافظة على
كذلك يف أا ضرورية وكلية من الكليات اخلمس اليت جاءت الشريعة لتحافظ عليها ، ألن 

  .حبفظها يتم حفظ مصاحل الدين والدنيا 
          

                                     
   . 92/ء النسا- �
   .40 ، 10/39 المغني ، - �
   . 7/326 بدائع الصنائع ، - �
   . 2/417 بداية المجتهد ، - �
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   : شق بطن احلامل إلخراج اجلنني-ج
  

 :  يقول احلق               

          � .  ويظهر أثر ذلك
والنصوص . التكرمي فيما خص اهللا به النفس البشرية من حرمة ، ميتـة كانت أم حيـة 

قول الرسول ي. احلديثيـة تؤكد ذلك وتوضحـه    
  � ويقول أيضا ،  :    

 �.   
  

ورغم ذلك ويف إطار . وما دام اإلنسان مكرما حيا وميتا فإنه ال جيوز االعتداء عليه 
ا الشريعة للجنني ، واستنادا إىل قاعدة تقدمي املصلحة على املفسدة الرعاية الصحية اليت توليه

يف حالة تعارضهما ، ذهب الفقهاء إىل إنقاذ حياة اجلنني بشق بطن أمه امليتة ، ويف ذلك تقدمي 
واقتصروا شروط البقر على التيقن . ملصلحة إخراجه حيا على مفسدة انتهاك حرمة أمه امليتة 

   .� األم ، وحياته تتأكد بتحركهمن حياة اجلنني ووفاة
  

بل ذهـب ابن حزم إىل القول بأن من ترك جنينا يتحرك يف بطن أمه امليتة ومل خيرجه 
 فشق البطن وإخراج اجلنني يعد إحياء للنفس واهللا  . �حىت مات يعتـرب قاتـل نفـس

  : يقول    � .   
        

                                     
   . 70/ اإلسراء- �
  .  242سبق تخريجه في الصفحة  - �
   . 1/386 أخرجه مسلم في الجنائز ، باب النهي عن الجلوس على القبر والصالة إليه ، - �
   . 2/413غني ،  ؛ الم1/172 المدونة الكبرى ، - �
�    .5/166 المحلى ، - 
   . 32/ المائدة- �
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ومن أساليب الرعاية الصحية اليت يعىن ا اجلنني وهو يف بطن  : جواز إفطار احلامل-د
ألن الذي فرض عليها الصيام . أمه ، احلكم جبواز إفطار احلامل إن خافت على ما يف بطنها 

وإلزام احلامل بالصوم حرج هلا ، خصوصا . ابتداء بىن حكمه على رفع احلرج ورمحة العباد 
ما باالستقراء ، أو إخبار الطبيب إوتأثره يعلم . ندما تتيقن أن جنينها قد يتأثر ذه العبادة ع

وال شك أن اجلنني يتأثر بصيام أمه ألنه ضعيف ، والضعيف يقتضي التخفيف وعدم . الثقة 
  : التكلف بأكثر من الطاقة ، استجابة لقوله      

 � وقوله كذلك ،  :            �.   
  

. وال غرو يف أن يتعرض اجلنني أو حىت الرضيع إىل الفساد نتيجة تضرره من صيام أمه 
. وهو ما جيعلها ختشى يف صومها مما قد يلحق من ضرر بابنها يف منحى من مناحي حياته 

 إن «: يقول اإلمام الشاطيب . ذاته يكون وجها من وجوه رفع احلرج عن املكلف فاخلوف 
أحدمها اخلوف عن االنقطاع من الطريق وبغض العبادة : احلرج مرفوع عن املكلف لوجهني 

وكراهة التكليف ، وينتظم حتت هذا املعىن اخلوف من إدخال الفساد عليه يف جسمه أو عقله 
ين التقصري عند مزامحة الوظائف املتعلقة بالعبد املختلفة األنواع ، مثل والثا. أو ماله أو حاله 

   .�»قيامه على أهله وولده إىل تكاليف أخرى تأيت يف الطريق 
  

وانطالقا من هذه املبادئ املبنيـة أساسا على التخفيف ورفع احلرج وعدم التكليف 
الفها فإا متناسبة مع متطلبات بأكثر مما يطاق ، رتـب الفقهاء أحكاما متعددة ، ورغم اخت

  .اجلنني الصحية 
  

ومن مثة فإن املالكية يعاملون احلامل على أساس أا مريض ، خوفا من إحلاق الضرر 
   .�فإن خافت أن تسقط أفطرت كما جاء يف املدونة. جبنينها 

  
                                     

   . 28/ النساء- �
   . 286/ البقرة- �
   . 2/91 الموافقات ، - �
   . 1/186 المدونة ، - �
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وهذا ما . �ونفس احلكم قضى به مجهور الفقهاء على احلامل اليت ختاف على جنينها
  .ويف ذلك من الرعاية الصحية ما هو جلي. عكس مقصد الفقهاء يف احملافظة على حياة اجلنني ي

  
وتتجلى الرعاية الصحية للجنني يف  : إبعاد احلامل عن كل ما يؤثر على نفسيتها-هـ

وجوب إبعاد أمـه عن كل املؤثرات النفسية اليت يكون من ردود فعلها إسقاطه أو تشويه 
حبيث كثريا ما يكون لالنفعاالت . انت هذه املؤثرات حسية أو معنوية خلقته ، وسواء أك

  .املزعجة أثرها السليب على صحة اجلنني إن مل تسبب يف إسقاطه 
  

ولذا وجب عليها وعلى حميطها من أقارا أن مينعوها مما قد يباح لغريها ، كمتابعة أفالم 
. لالنفعاالت النفسية الشديدة  الرعب أو التشخيص يف األجسام املشوهة ، أو التعرض 

وسواء كانت سارة أو ضارة ، باعتبار أن الفرح الشديد يؤثر هو كذلك على احلامل ومنها إىل 
  .�جنينها

  
ومن مثة فإن حميط املرأة احلامل مطالب بأن جينبها كل املعامالت املرتبطة بالتهديد 

أن هذه االنفعاالت أن تتسبب والترويع والتخويف ، ولو كان من احلاكم نفسه ، ألن من ش
وهناك من الفقهاء من أوجب الضمان يف حالة إتالف احلمل ، واعتربوا يف . يف إسقاط اجلنني 

وإن كان احلنفية  . �حكمهم املآل الذي آل إليه ذلك السلوك املفزع من طرف احلاكم
  . والظاهرية مل يروا يف ذلك ضمانا على احلاكم ، باعتباره مؤدبا 

  
:  أنه  يف ذلك ما روي عن عمر واألصل





                                     

   . 128 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/178 ؛ المهذب ، 3/77 المغني ، - �
   . 125ن الفقه والطب ، ص  ؛ عالمات الحياة والممات بي2/293 التشريع الجنائي ، - �
   .9/579 المغني ، - �



 
  

451

              
 �.  

  
كان ومعلوم أن استحقاق الدية كاملة ترتب عن كون اجلنني صاح قبل املوت ، وإال 

ويستصحب هذا احلكم يف كل ما من شأنه أن يؤثر نفسيا يف املرأة ، فيجعلها . يكفي فيه الغرة 
تلقي جنينها نتيجة ما حل ا من انفعال ، كالشتم املؤمل أو عدم إجناز ما وعدت به إن كانت 

ه بل ذهب بعضهم إىل القول بأن املساءلة تلحق حىت اجلار إن اشتمت من دار. ترغب يف ذلك 
   .�رائحة طعام شهي ومل يرسل هلا منه شيء ، فسقط جنينها خبيبتها يف ما كانت تنتظر

  
وهذه األحكام تظهـر صورة العنايـة املطلقـة اليت تكنها الشريعـة للطفـل ، حىت 

  . وهو يف بطن أمه 
  
و وه. ال تتصور النفقة على اجلنني وهو يف بطن أمه إال بالتبعية  : النفقة على اجلنني-و

ألنه وهو يعيش يف رحم أمه يتزود منها مبا حيتاجه ، وهو ما يدفعها إىل البحث . أمر معقول 
  .عما تقتات به لتوفر له غرضه 

  
 معتربا من أمه اليت اووجوب نفقة احلامل جاء مستجيبا حلاجة اجلنني ، فهو ميثل جزء

دة من طالق بائن ، ولذلك أوجب الشارع النفقـة على احلامل حىت ولو كانت معت. حتمله 
وأصل وجوب اإلنفاق على املرأة احلامل . باعتبار أن الطالق الرجعي يبقيها زوجة حكمية 

 : قوله تعاىل         �.   
  

                                     
قال ابن حجر في سنده  ؛ 6/123، ) 11453(أخرجه البيهقي في اإلجارة ، باب اإلمام يضمن ،  - �

    . 4/69انقطاع ، التلخيص ، 
   . 4/268 حاشية الدسوقي ، - �
   . 06/ الطالق- �
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: فقد جاء يف املدونة  . وأوجب املالكية نفقة احلامل على زوجها حىت ولو كانت مبثوثة
 أما النفقة فال تلزم الزوج يف املبثوثة ثالثا كان طالقه إياها أو صلحا إال أن تكون حامال «

   .�»فتلزمه النفقة 
  

أن وجوا ال يرتبط بصحة ، ومما يبني الغرض احلقيقي من هذه النفقة املقصود ا اجلنني 
وال ينظر فيها إىل حال املرأة . ن نكاح شبهة النكاح فحسب ، بل يشمل حىت اجلنني الناتج ع

احلامل ، فتستحقها يف حالة الطاعة والنشوز ويف حالة اإلسالم والردة ، ألن الغاية منها هي 
  .�احملافظة على حياة اجلنني ، وحياته ال تتغري بتغري أحوال أمه

  
  بالنسبة للرضيع  : ثانيا
  

األساسية ، ألن تكوين جسمه ال يكون إال يعترب رضاع الصيب للنب أمه من الضروريات 
وله حكم . وحىت وإن استعوض بلنب اصطناعي ، فإن لنب األم ال يعادله أي لنب . ذا اللنب 

جليلة أقلها أنه أصح غذاء يتناوله الصيب ، وأنه يكسبه مناعة من مجيع األمراض ، خصوصا 
   .�أي شيءوأن جسمه يف هذه املرحلة يكون طريا يسهل التأثري فيه ب

  
ومن مثـة فإن مرحلة الرضاعة متثل فترة مميزة من حياة الطفل ، فهي متتد من حني 

:  يقول احلق . الوالدة إىل ساعـة الفطام ، وهي مـدة طويلة نسبيا تدوم حولني كاملني 
                  والشهرين عند  ، وقد تزيد بالشهر� 

�املالكية وستة أشهر عند احلنفية.   
  
  
  

                                     
   . 2/108 المدونة ، - �
   . 9/292ي ،  ؛ المغن2/165 المهذب ، - �
   . 149 حق البدن ، ص - �
   . 233/ البقرة- �
�   .3/162 ؛ الجامع ألحكام القرآن ، 1/203 أحكام ابن العربي ، - 
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.  العظام وينبت اللحم ، وذا الرضاع تقع احلرمة زويف هذه املدة تفتق األمعاء وتنش
 إىل أن حتديد مدة الرضاعة يرتبط مبدى مكوث اجلنني يف بطن أمه ، فإن وذهب ابن عباس 

جاء يف . لشهور اليت بقيها يف بطن أمه زاد عن ستة أشهر تقصر فترة الرضاعة عنه بعدد ا
 روي عن ابن عباس أنه قال هـي يف الولد ميكث يف البطن ستة «: اجلامع ألحكام القرآن 

أشهر ، فإن مكث سبعـة أشهر فرضاعه ثالثة وعشرون شهرا ،  فإن مكث مثانية أشهر 
هرا ، فرضاعه اثنان وعشرون شهرا ، فإن مكـث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون ش

  : لقوله           � « �.  
  

ويتبني من هذا الرأي أن رعايـة الطفل كفلت بتزاوج مرحليت مكوثه يف البطن 
وإذا كان العلماء خمتلفون يف وجوب الرضاعة على األم قضاء ، فإم متفقون على . ورضاعه 

ن حقوق الطفل ، وبالتايل فهي واجبة إما على األم يف حالة فهي حق م . �وجوا عليها ديانة
وكون ذلك يف حال الزوجية حيث يلزمها . عدم إقباله على غريها ، أو عدم وجود غريها 

  .العرف بذلك ، أو يف حالة وفاة األب وال مال للصيب 
  

عرف وإما أن تكون واجبة على األب إن كانت األم من ذوات الشرف اليت ال يلزمها ال
ففي مجيع هذه األحوال يلزم الشرع األب بأن ينفق . باإلرضاع ، أو كانت مطلقة طالقا بائنا 
  : على ولده من أجل إرضاعه ، لقوله            

   �.   
  

 الوالد لضعفه وعجزه ،  ويف هذا دليل على وجوب نفقة الولد على«: يقول القرطيب 
�»لألم ، ألن الغذاء يصل إليه بواسطتها يف الرضاع  ومساه اهللا .   
  

                                     
   .15/ األحقاف- �
   .3/163 الجامع ألحكام القرآن ، - �
   .231 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/204 أحكام ابن العربي ، - �
   .233/ البقرة- �
�   .3/163حكام القرآن ،  الجامع أل- 
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. وميكن لألم أن  تطلب إرضاع ابنها بأجرة ، وتقدم على غريها ، ولو كان الغري متربعا 
     .�فإن امتنعت فعلى الوالد استئجار ظئر إلرضاع ولده حمافظة على حياته وصحته

: وهي . كلها تندرج ضمن الرعاية الصحية . لواجبة على أبيه مخس ونفقات الطفل ا
أجرة الرضاع وأجرة احلضانة ، وأجرة مسكن احلضانة ، ونفقة املعيشة مبفهومها العام ، وأجرة 

ووجوب هذه النفقات على األب مرتبـط بعدم وجود مال هلذا . اخلادم إن احتاج إليها 
   .�الصيب ، وإال أخذت من ماله

  
 األحكام اليت تلحق بالرضاعة واليت وضحها الشارع احلكيم ، وهي تتضمن رعاية ومن

  : صحية مقصودة 
  
ويف سبيل العناية بصحة الرضيع ، جوز الفقهاء للمرضع اإلفطار إذا  : إفطار املرضع ■

 : خافت على رضيعها هالكا أو ضررا شديدا ، لقوله     
     � .  وبعد اتفاقهـم على جواز إفطار احلامل

قيل تفطران : واملرضع ، فإم اختلفوا يف وجوب القضاء والفدية عليهما إىل أقوال أربعة 
وتفديان وتقضيان ، وقيل تفديان وال قضاء عليهما ، وقيل تقضيان بال فدية ، وقيل تفطران 

   .�بال فدية وال قضاء
  

ويبدو أن هذا االختالف ال يرجع فقط إىل اختالفهم يف معاملتهما كاملريض العادي أو 
الشيخ اهلرم ، أو يف التفريق بني احلامل واملرضع ، وإمنا فيه من الدالالت على أن صحة الطفل 

  .هي املقصودة يف كل تلك األقوال ، سواء كان جنينا يف بطن أمه أو كان رضيعا بني يديها 
  

                                     
   .9/312 ؛ المغني ، 2/56 بداية المجتهد ، - �
   .7/704 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
، ) 711( أخرجه الترمـذي في الصوم ، باب ما جاء في الرخصة في اإلفطار للحبلى ، رقم - �
سافر ، رقم  ، وقال حديـث حسـن ؛ النسائي في الصوم ، باب ذكر وضع الصيام عن الم2/109
)2273 ( ،4/491 .   
   .1/178 ؛ المهذب ، 3/77 ؛ المغني ، 1/306 بداية المجتهد ، - �
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واملقصود ا جمامعة الرجل زوجته وهي ترضع ، وقيل هي إرضاع  :  الغيلةحكم■ 
 : بدليل قوله . وهي وجبميع معانيها جائزة . احلامل للطفل الصغري   

       � .  وجوازها هو
ولذلك فإذا حتقق . ن ينهي عنها خمافة أضرارها بالرضيع  أراد أخالف األوىل ، ألن الرسول 

  .ضرر الولد وهو ما يعرف باالستقراء منعت الغيلة ، وإن  شك يف ذلك فإا تكره 
  
بالرغم مما ذهب إليه الفقهاء يف أحقية األم يف إرضاع ولدها ،  : استرضاع احلمقاء ■

نه إذا كانت هذه األم من ذوات الطباع غري أنه ويف إطار الرعاية الصحية املضمونة للطفل فإ
ألن الرضاع مغري . املكروهـة فإا متنع من إرضاع ولدها ، كاألم احلمقاء الظاهر محقها 

   .� للطباع ، وألن النيب 
  
وذهب كثري من . اإليالء هو االمتناع عن الوطء قصد الضرر  : اإليالء واإلرضاع ■

ء إىل أن من شروط وقوعه أن تكون الزوجة غري مرضع ، ألنه من املرضع ال يعترب يف  الفقها
   .�نظرهم إيالء ، ملا يف ترك وطئها من رعاية صحية للرضيع ، فهو صالح له عند مالك

  
وهذا كله من أجل أن ينمو الصيب يف جو نفسي سليم ، ويكتسب طبائع وأخالق 

  .فاضلة
  
 املرضع وهي ترضـع فإا ال تقتل حىت عند من يقول إذا ارتدت : ردة املرضع ■

فإن . بقتلها ، ويؤجل تنفيذ العقوبة إىل حني أن يوجد من يرضع ولدها ويقبل الطفل عليه 
ويف . وجدت املرضع ومل يقبل عليها الصيب فإن تنفيذ احلد على أمه يتأخر إىل ما بعد الفطام 

  . �ظاهرهذا احلكم من الرعاية الصحية للطفل ما هو 
  

                                     
   . 1/611 أخرجه مسلم في الطالق ، باب جواز الغيلة ، - �
 قال ابن حجر أخرجه أبو داود عن زياد السهمي وهو مرسل وليس لزياد صحبة ، بلوغ المرام ، - �

   .249ص 
   . 2/427 ،  حاشية الدسوقي- �
   .4/405 ؛ المدونة الكبرى ، 5/310 شرح فتح القدير ، - �
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   : أحكام املولود
  

إن جميء الولد وخروجه حيا من بطن أمه ميثل مرحلة هامة بالنسبة له ولوالديه ، ولذلك 
ال ينبغي أن متر مر الكرام دون أن يفعل فيها ما سنته الشريعة من أحكام جتري على املولود 

صحية اليت توفر هلذا وهي أحكام يف عمومها تندرج يف إطار الرعاية ال. خالل أسبوعه األول 
 فزيادة على ما حيصن به قبل جميئه إىل هذه الدنيا إذا التزم والده دي النيب . الصيب اجلديد 

:  بقوله يف كل معاشرة بينه وبني زوجه ، إذ وجهه الرسول 
� . 

  : فالوالدان مطالبان بل يستحب هلما القيام باألحكام التالية 
  
واألصل يف ذلك قوله . يؤذن يف أذن الصيب اليمىن ، ويقام يف أذنه اليسرى  : األذان-أ

                  � . 

  :وثبت عنه. صود بذلك التابعة من اجلن واملق
�.   

  
لقد ثبت باالستقراء عند العلماء أن اآلثار اليت حيدثها اآلذان واإلقامة يف أذن الصيب من 

وأن الشيطان يتجنبه مبجرد شأا أن تترك بصماا اإلجيابية على شخصيته املستقبلية ، خصوصا 
: يقول ابن القيم . فهي حصن له وهو صغري ، وحصن له وهو كبري . مساعه لكلمات التوحيد 

 أن يكون أول ما يقرع مسع اآلذان كلماته املتضمنة لكربياء -واهللا أعلم- وسر التأذين «
لتلقني له شعار فكان ذلك كا. والشهادة اليت أول ما يدخل ا يف اإلسالم . الرب وعظمته 

                                     
 ؛ مسلم في 1/40 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ، - �

   . 1/606الطالق ، باب ما يستحب أن يقول عند الجماع ، 
علي وسكت عنه ، التلخيص ،  قال ابن حجر رواه ابن السني مرفوعا عن حديث الحسين بن - �
4/274.   
 ؛ الترمذي في 2/675فيؤذن في أذنه ،  أخرجه أبو داود في األدب ، باب في الصبي يولد - �

  .   حسن صحيح وقال حديث 3/36 ،) 1553( رقم األضاحي ، باب األذان في أذن المولود



 
  

457

اإلسالم عند دخوله إىل الدنيا ، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجها منها ، وغري مستنكر 
   .�»وصول أثر التأذين إىل قلبه ، وتأثره به وإن مل يشعر 

  
والقصد بالتحنيك هو مضغ التمر مث . ومن السنة أن حينك املولود  : حتنيك املولود-ب

وذا الدلك يتذوق الصيب احللو ، وخاصة أثر التمر يف هذا . ه دلك حنك الصيب به داخل فم
ففي هذا الفعل من الرعاية . السن املبكر ، وجسمه بكر وطري مل يتذوق غري هذا املائع 

وهو ما جعل العلماء يقولون بأن . الصحية ما يضمنها ذلك احللو الذي حنك به الصيب 
وأن يقوم ذا . نك الصيب بكل ما وجد من احللو التحنيك ال يترك إذا فقد التمر ، وإمنا حي

 اتفق العلماء على «: يقول اإلمام النووي . الفعل الصاحلون وذوو الفضل من الناس 
استحباب حتنيك املولود عند والدته بتمر ، فإن تعذر فما يف معناه وقريب منه من احللو ، 

فتح فم املولود ويضع فيها ليدخل شيء فيمضغ احملنك التمر حىت تصري مائعة حبيث تبتلع ، مث ي
ويستحب أن يكون احملنك من الصاحلني ، وممن يتربك به رجال كان أو امرأة ، . منها يف جوفه 

  .�»فإن مل يكن حاضرا عند املولود محل إليه 
  

فعن أيب .  قصد حتنيكه إياهم  يتسارعون بأوالدهم إىل النيب وكان الصحابة 
: موسى األشعري قال  

 � .  وعن أمساء بنت أيب بكر الصديق اأ 


                                     
   . 21 ابن قيم الجوزية ، تحفة المودود بأحكام المولود ، ص - �
   . 123 ، 14/122لنووي ، اشرح صحيح مسلم ب - �
 ؛ مسلم في اآلداب ، باب 3/303 أخرجه البخاري في العقيقة ، باب تسمية المولود غداة يولد ، - �

   . 2/260استحباب تحنيك المولود ، 
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 �.   
  

فزيادة على التفاؤل الذي يتوخاه الوالدان من احملنك ، خصوصا إذا كان من ذوي 
اية الصحية ما حيفظ الصيب ويدرب الفضل والصالح ، فإن للتحنيك من األسرار يف الرع

: يقول الشيخ عبد اهللا علوان وهو يتكلم عن ذلك . عضالت فمـه على وظائفها املستقبلية 
 ولعل احلكمة يف ذلك تقوية عضالت الفم حبركة اللسان مع احلنك مع الفكني بالتلمظ ، «

   .�»ية حىت يتهيأ املولود للقم الثدي ، وامتصاص اللنب بشكل قوي وحالة طبيع
  

وال شك أن تدريب عضالت الصيب الذي مل يتعود بعد حىت على كيفية لقم ثدي أمه 
من شأا أن ترحيه مستقبال ، وهو ميارس  عملية الرضاع ، اليت تعترب الوسيلة الوحيدة املهيأة له 

  .لضمان غذائه ، وهو يف ذلك العمر األول من حياته 
  
الوالد عن املولود يوم سابعه ، قصد إظهار الفرحة وهي الشاة اليت يذحبها  : العقيقة-ج

  .والسرور مبا أنعم اهللا عليه باملولود اجلديد 
  

 أنه كان يأمر واألصل فيها ما صح عن النيب . ة عند مجهور الفقهاء ـوهي سن
:  أنه قال فقد روي عنه . بإهراق العقيقة 

ويستحب أن تطبخ العقيقة ويأكل منها ويتصدق ويهدى منها� ، � .   
  

وتكمن الغاية الصحية من هذه العقيقة يف أن أم الولد تأكل منها ، ويف أكلها ذلك 
رعاية هلا ولولدها ، خصوصا عندما تكون األسرة فقرية وأن اللحم ال يتوفر لألم يف مجيع 

ول يفيد الوالدة صحيا وولدها بالتبعية ، ألا تكون يف وسن ذلك يف األسبوع األ. األوقات 
                                     

 ؛ مسلم في اآلداب ، باب 3/303 أخرجه البخاري في العقيقة ، باب تسمية المولود غداة يولد ، - �
   .2/260تحباب تحنيك المولود ، اس
   . 1/71 تربية األوالد في اإلسالم ، - �
   . 3/304 أخرجه البخاري في العقيقة ، باب إماطة األذى عن الصبي في العقيقة ، - �
   .1/241 ؛ المهذب ، 199 ؛ القوانين الفقهية ، ص 11/119 المغني ، - �
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. حاجة إىل الطعام اجليد ، الذي تسترجع به بعض ما ذهب من صحتها أثناء احلمل والطلق 
  . واللحم هو أحسن غذاء للمرأة وهي يف أول أيام وضعها 

  
ن بغض النظر ع�من األحكام اليت يستحـب فعلها للمولود : حلق رأس املولود-د

واألصل يف إمجاع الفقهاء . جنسه ، حلق رأسه ومجع شعره ، والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة 
    : على هذا احلكم األحاديث الواردة يف هذا الشأن منها 

 : قوله           � . 

   .�  : وروي 
    

    : والرعاية الصحية اليت تكمن وراء احلكم حبلق رأس املولود تتمثل يف 
 يتقوى بإزالة الشعر عنه ، وتفتح مسامه ليتمكن من استقبال اكون رأس املولود طري-

س وهو ما جعل العلماء يؤكدون ضرورة حلق الرأ. األكسجني الضروري من جهاته املختلفة 
عندما يتقوى و. كله ، وعدم االقتصار على جزء منه ، لورود النهي عن القزع يف احللق عامة 

    .اس فتصبح تؤدي وظائفها تدرجييا والرأس تتقوى معه احل
والشعر الذي يولد به الصيب قد يثقل رأسه فيسبب له يف األذى الذي قد ال يشعر به 

 إن مل يكن األذى «: قال ابن سريين. ضع األذىلذلك جاء يف احلديث السابق األمر بو. غريه 
، وبإزالة األذى من على رأسه تتجسد النظافة اليت ينبغي �»هو حلق الرأس فال أدري ما هو 

  .أن تشمل الطفل يف جسده كله ويف ملبسه ، ومن مثة تتراءى الرعاية الصحية املنشودة 
  

                                     
   .1/241 ؛ المهذب ، 11/122 ؛ المغني ، 3/257 التاج واإلكليل ، - �
 ؛ الترمذي في األضاحي ، رقم 2/105 أخرجه أبو داود في الضحايا ، باب في العقيقة ، - �
، )4231( ، وقال حديث حسن صحيح ؛ النسائي في العقيقة ، باب متى يعق ، رقم 3/38، )1559(
ال األرناؤوط  ، ق481، ص ) 3165( ؛ ابن ماجه في الذبائح ، باب العقيقة ، رقم 7/186-187

   .325هامش ص /2 ، المعادإسناده صحيح فإن الحسن البصري سمعه من سمرة ، زاد 
 وقال 4/212، ) 2989( أخرجه الترمذي في األدب ، باب ما جاء في تعجيل اسم المولود ، رقم - �

   .حسن غريب 
   . 9/593 فتح الباري ، - �



 
  

460

لة من الوسائل اخلريية اليت وقد يكون حلق الشعر والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، وسي
تتضمن الرعاية الصحية ألشخاص آخرين ، يكونون يف حاجة ماسة إىل تلك الصدقة ، اليت 
تساعدهم على توفري املأكل وامللبس الضروريني عن طريق هذا التكافل والتضامن املميزين 

: ق رأس املولود يقول الشيخ عبد اهللا علوان مربرا اجلانب اخلفي من سر حل. للمجتمع املسلم 
ألن التصدق بوزن شعره فضة ينبوع آخر من ينابيع التكافل االجتماعي ، ويف ذلك قضاء .. «

  .  �»على الفقر وحتقيق لظاهرة التعاون والتراحم والتكافل يف ربوع اتمع 
  

قد ال يظهر يف أول . إن لتسمية املولود أثرا خطريا على شخصيته  : تسمية املولود-هـ
، ولكنه يبدو وبشكل ملفـت لالنتباه عندما يصبح الطفل يدرك معاين األمساء حياته 

فإذا كان امسه حسنا فإنه يرتاح له وال جيد ما يعيقه نفسيا ، وإذا كان االسم قبيحا . ومدلوالا 
فإنه سرعان ما يتأثر مبدلوله ، خصوصا يف مرحلة الطفولة حيث يصبح عرضة للغمز واللمز ، 

والطفل يف هذه املرحلة يكون حساسا لكل ما . ة واالستهزاء من طرف أترابه وحمطة للسخري
إىل االنزواء واخلوف من جماة األقران ذلك ينعت به ، فيتأثر نفسيا يف بداية األمر ، مث يدفعه 

مث ينتقل أثر ذلك اخلوف من اجلوانب النفسية لشخصه إىل جوانبها العضوية ، . وحماورم 
ت واألسقام اليت تصيب جسمه ، نتيجة ما يعاين من األوهام ، واإلرهاق الذي فتحل به األزما

وعالجا هلذه األمراض النفسية والعضوية جاءت . أصابه من شدة التفكري يف سوء تسميته 
أحكام الشريعة اإلسالمية لتربز ما تفطن إليه أخريا علماء النفس املعاصرون من وجود عالقة 

 يف هذا اال غين بالتوجيهات التربوية ، وهدي النيب . م الطفل مؤثرة يف حسن اختيار اس
وحسن اختيار االسم له مع ذكره . اليت تدعو إىل تسمية الصيب يف سابع يومه أو يف يوم ميالده 

 بتغيري أمساء بعض األشخاص ملا هلا من لنماذج من األمساء اليت فضلها على غريها ، وقيامه 
 املعنيني ، وهم يعيشون يف جمتمع مسلم له مصطلحاته ، وغاياته تأثري سليب على شخصية

وأهدافه مستمدة من عقيدته املوضحة للعالقة اليت تربط العبد بربه من جهة ، وتربطه بأخيه من 
  .جهة أخرى 

  

                                     
   . 1/73تربية األوالد في اإلسالم ،  - �
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أما تسمية الصيب يوم سابعه فمستفادة من قوله 
  � . وأما جواز تسميته يوم والدته فحديث أيب موسى الذي

: سبقت اإلشارة إليه، وفيه       � . وهذا ما
 ، �»وفيه جواز تسميته يوم والدته«:ذهب إليه اإلمام النووي، حيث يقول عن هذا احلديث 

   . �ء إىل استحباب تسمية الولد يوم سابعه ، وال حرج يف تسميته قبل ذلكبينما ذهب الفقها
  

وأما اختيار أحسن األمساء فقد ورد فيها قوله     
     �ويف احلديث دليل على طول  . 

ويفهم من . ه وال يغادره إىل يوم احلساب مدة استعمال االسم ، إذ يظل اإلنسان مرن بامس
فإن كان االسم ذميما أو كان الشخص يتطري منه ، فإن ذلك . ذلك طول مدة تأثريه عليه 

    .يرافقه إىل يوم أن يبعث 
وقال           � ودعا إىل ، 

: التسمية بأمساء األنبياء فقال         
 �.   

  
                                     

   .459 تخريجه في الصفحة  سبق- �
   .457 سبق تخريجه في الصفحة - �
   . 14/124 صحيح مسلم بشرح النووي ، - �
   . 1/241 ؛ المهذب ، 200 ؛ القوانين الفقهية ، ص 9/589 ؛ فتح الباري ، 11/122 المغني ، - �
� وقال ابن أبي ، 2/636 أخرجه أبو داود عن أبي الدرداء في األدب ، باب في تغيير األسماء ، - 

    .زكريا لم يدرك أبا الدرداء 
   . 2/255 أخرجه مسلم في اآلداب ، باب بيان ما يستحب من األسماء ، - �
 ؛ ابن أبي شيبة في األدب ، باب 2/637 أخرجه أبو داود في األدب ، باب في تغيير األسماء ، - �

يل بن شبيب وهو مجهول ، وبقية في سنده عق:  ؛ قال األرناؤوط 6/160ما تستحب من األسماء ، 
   .2/334 ، المعادرجاله ثقات ، زاد 



 
  

462

 أنه غري أمساء بعض األشخاص ، فغري اسم عاصية وأمساها مجيلة وغري وقد صح عنه 
   .�اسم برة ومساها جويرية 

  
نتـج بال ريـب ما حتققه من واملدقق يف املقصـد من هذا االهتمام بالتسمية ، يست

غايات سامية بالنسبة للمسمى ، وما تزيل عنه من صدمات نفسية قاسية إن أحسن والداه 
لذلك قد ال أجانب الصحة إن قلت أا من الوسائل املعتربة يف حتقيق الرعاية . اختيارها له 

  .الصحية للفرد 
  
واخلتان قطع . ز ا املسلم عن غريه يعترب اخلتان من شعائر اإلسالم اليت يتمي : اخلتان-و

وأما يف األنثى فهو قطع أدىن جزء من . القلفة من ذكر الصيب أي اجللدة اليت تغطي احلشفة 
   .�اجللدة اليت يف أعلى الفرج ، ويسمى عند اإلناث خفضا 

  
وحيث أن العملية تتعلق بفرج الذكر واألنثى ، استحب العلماء إجراءها يف صباهم ، 

ختلفوا يف وقتها بني حمبب إجراءها يف اليوم السابع ، وبني مكره إجراءها يوم الوالدة ، وإن  ا
وبني من يقول بتأخريها إىل السنة السابعة ، ليتوافق فعلها مع النظافة املطلوبة منه للصالة اليت 

ئل فلعل القا. واختالفهم يف نظري مبين على رعاية صحية مقصودة  . �يؤمر ا يف هذا السن 
ه يف وقت ال يشعر به الصيب ، والقائل بالتأخري تبني له أن الصيب ال يتحمل ءبالتبكري أراد إجرا

  . أمل اخلتان ، فغايتهم واحدة وهدفهم صحي 
  

 حكـم اخلتان فيقوليبـني الرسول      
 �.   

  

                                     
   . 2/258 أخرجه مسلم في اآلداب ، باب في استحباب تغيير االسم القبيح ، - �
   . 200 ؛ القوانين الفقهية ، ص 1/14 ؛ المهذب ، 1/70 المغني ، - �
   .3/258 ؛ التاج واإلكليل ، 3/148 صحيح مسلم بشرح النووي ، - �
   .200 سبق تخريجه في الصفحة - �
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 ، فمنهم من جعل اخلتان واجبا يف حق الذكر واختلف الفقهاء يف فهم مدلول احلديث
واألنثى كالشافعية ، ومنهم من جعل وجوبه يف حق الذكر دون األنثى كاحلنفية ، ومنهم من 

   .�جعله سنة كما هو الشأن عند املالكية
  

والغرض األساسي من اخلتان كما سبق وأن وضحت عند احلديث عن سنن الفطرة هو 
  .  باإلنقاء من البول فتعلل مشروعيته. النظافة 

  
ويف اخلتان أسرار وحكم دف إىل احملافظة على صحة اإلنسان منذ صغره ، سبق 
اإلسالم العلم يف إقرارها ، بعد أن كشف العلم اليوم كثريا من الفوائد الصحية اليت يستفيد 

  : ي ومن هذه الفوائد أذكر ما يل. منها جسم الفرد املختون ، وال يستفيد منها األغلف 
  
إن من مضاعفات عدم اخلتان أن اإلفرازات اليت تتجمع خلف القلفة تؤدي إىل -

التهابات مزمنة يف احلشفة ، األمر الذي جعل األطباء يستنتجون أن سرطان القضيب غالبا ما 
  .وأما املختنت فهو سليم من مجيع هذه األسقام . يكون نتيجة عدم االختتان 

  
ن ينظف عضوه التناسلي بالشكل الذي يطمئن إىل أنه مل يبق اخلتان ميكن اإلنسان من أ-

  .فيه ما حيدث مثل تلك االلتهابات 
  
املختون ال يتسبب يف نقل العدوى إىل زوجته بواسطة اجلرائم املندسة حتت القلفة كما -

وبالتايل فمجامعته لزوجته تكون على طهارة تامة ، وتظل الزوجة . هو حال غري املختون 
 أي مرض يأتيها عن طريق اجلماع ، خبالف املرأة اليت جيامعها زوج غري خمتون أو مصانة من

غري مهتم بطهارة عضوه التناسلي ، فإن اجلراثيم الكامنة حتت القلفة سرعان ما تتوزع باملواقعة 
يف املهبل ، وتصل إىل الرحم فتسكن فيه وهو ما يؤدي إىل األمراض واآلالم ، وقد مينع املرأة 

  . مل أو ينقل املرض إىل جنينها وهو يف أول أطواره من احل
  
اخلتان خيلص اإلنسان من خطر احنباس احلشفة أثناء التمدد ، وينتج عن ذلك أضرار -

   .�حتدث اآلالم للفرد حىت قبل زواجه
                                     

   . 200 ، القوانين الفقهية ، ص 1/70 ؛ المغني ، 1/14 المهذب ، - �
   .195 ؛ عالمات الحياة والممات بين الفقه والطب ، ص 1/109 تربية األوالد في اإلسالم ، - �
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ورغم مشروعيته فإنه ويف إطار . واخلتان كله رعاية صحية لإلنسان ، فهو طهارة دائمة 

حة اإلنسان اليت حيققها ، فإن الكبري يعفى من اخلتان إذا خاف على نفسه من احملافظة على ص
  . ، لذلك يترجح استحباب القيام به يف فترة الطفولة املبكرة �إجرائه

  
  بالنسبة للطفل  : ثالثا
  

وال أقصد باستعمايل للفظ الطفل أنه يرادف مرحلة معينة من مرحلة الطفولة اليت سبق 
عند العلماء ، حيث تبدأ من مرحلة االجتنان إىل سن البلوغ ، وإمنا أقصد وأن وضحت معاملها 

ذا االستعمال ذلك الفرد الذي جتاوز مرحلة الرضاعة ومل يصل بعد سن البلوغ ، ويكون 
طرفا مباشرا أو غري مباشر يف عملية ما ، تترتب عنها أحكام تظهر الرعاية الصحية اليت أولتها 

  : ومن هذه املعامالت أذكر ما يلي  . له الشريعة اإلسالمية
  
ختتلف األحكام اليت تتعلق باحلضانة باختالف صورها اليت تربطها بأحوال  : احلضانة-1
فقد يكون رضيعا ، وقد يكون طفال جتاوز مرحلة الفطام ، وقد يكون ذكرا ، وقد . احملضون 

ال يستقل بأمور نفسه عما تكون أنثى ، ألن احلضانة يف مفهومها العام هي تربية وحفظ من 
   .�يؤذيه لعدم متييزه

  
ولذا كان الفقهاء متفقني على أن األم تأيت يف أعلى مراتب احلواضن ، وحمافظة على 
الطفل ورعاية له يلزم الفقهاء األم باحلضانة حىت ولو مل ترغب يف ذلك ، إذا مل يكن للصغري ذو 

  .إذا وجد املربر الذي يسقطها عن األم رحم حمرم ، مث اختلفوا بعد ذلك يف من يستحقها 
  

وعلى العموم فإن الفقهاء يقدمون اإلناث احلواضن على الذكور ، بل يشترطون يف 
وذلك إقرار منهم من أن . حالة إسنادها إىل األب أو غريه من الذكور أن تكون عنده امرأة 

رعايته من مجيع اجلوانب األنثى أجدر من الذكر بالقيام بدور التربية واالهتمام بالطفل ، و

                                     
   .1/71 المغني ، - �
   . 2/526ي ،  ؛ حاشية الدسوق2/169 ؛ المهذب ، 9/297 المغني ، - �
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املتعلقة بأكله وملبسه وتنظيفه ونومه ، وغري ذلك من األشياء اليت ال يكون احملضون قادرا على 
   .�ممارستها بدون مساعدة الغري

  
فاملالكية حددوها بالبلوغ بالنسبة . وهذا ما جعل الفقهاء خيتلفون أيضا يف مدة احلضانة 

ألن األب بعد ذلك . وغريهم حددها ببلوغ سن التمييز للصيب والزواج بالنسبة للبنت ، 
يكون أقدر من األم على رعاية احملضون بتعليمه ، وحفظه ، وصيانته مما قد يضر به من حميطه 

   .�اخلارجي ، الذي يصعب على األم اإلحاطة به
  

واشترطوا يف احلاضن أن ال يكون مريضا مرضا مضرا كاجلذام والربص ، ألن املرض 
واحملضون وهو يف سن عدم التمييز يكون . ي من شأنه أن ينتقل إىل من حييط باملريض املعد

  .أكثر الناس التصاقا باحلاضن ، وعليه فإن احلضانة تسقط على من ظهرت به تلك العلل 
  

واشترطوا كذلك أن يكون احلاضن قادرا على تربية احملضون يف خلقه وصحته ، فال 
   .� أخرى أو غري مكلفحضانة لعاجز أو مشغول بأمور

  
 يالحظ أا – وغريها كثري مل أشأ أن أوسع به البحث –إن املتتبع ملعاين هذه الشروط 

يف جمملها ترمي إىل غاية مشتركة ، هي توفري الرعاية التامة للطفل يف سن احلضانة ، رعاية 
أن املعلول ال وال خالف أن صحته تأيت يف مقدمة ذلك ، باعتبار . تشمله من مجيع اجلوانب 

  . تتأتى معه املقاصد األخرى من التربية 
  

واحلضانة يف التشريع اإلسالمي ال تقتصر على الطفل املعروف الوالدين وتقع بينهما 
فرقة أو يتوىف أحدمها ، إمنا تشمل ويف إطار احملافظة على النفس البشرية حىت اللقيط ، الذي 

 . �حسان إليه إنقاذا للنفس البشرية من اهلالك والضياعاعترب اإلسالم تربيته واالعتناء به واإل

                                     
   . 9/307 ؛ المغني ، 529 ، 2/527 ؛ حاشية الدسوقي ، 2/170 المهذب ، - �
 ؛ مجد الدين أبو البركات ، المحرر في 303 ، 9/300 ؛ المغني ، 233 القوانين الفقهية ، ص - �

   .2/119الفقه ، 
   . 2/529 حاشية الدسوقي ، - �
   .4/124 المرجع السابق ، - �
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 :  يقول احلق       � ، فال عربة إذا
فهو مل يتسبب يف إجياد نفسه بطريق غري شرعي إذا . ، وال حياسب مبا اقترفه أبواه  هـألصل

  :يقول  صوصا وأن اهللا كان هذا اللقيط ابنا غري شرعي ، خ      

  �.  

  
واللقيط يف االصطالح الشرعي يطلق على كل من يطرح على األرض من صغار بين 

ولذلك فاللقيط ال يكون دائما  . �آدم خوفا من العيلة أو فرارا من مه الزنا حىت مسي منبوذا
وهذه صورة . فعت الظروف القاسية أمه أو أباه إىل طرحه ابن زنا ، فقد يكون ابنا شرعيا د

  .نادرة الوقوع إال أا يف حكم املوجود 
  

ومن مثة فاللقيط يف اإلسالم ال يهمل ، بل التقاطه مندوب إليه ، وهو من أفضل 
وقد يصبح فرض عني إن غلب على الظن . األعمال ملا يترتب عليه من إحياء للنفس البشرية 

   .� لو مل يأخذه الواجد لههالك الولد
  

ومنها . ولذلك رتب له الفقهاء أحكاما كثرية كلها تصب يف حتقيق الرعاية املطلقة له 
أنه ينفق عليه من بيت مال املسلمني إن مل يوجد معه مال ، ومنها أن يكون امللتقط له أوىل 

. ملن يتوىل تربيته بإمساكه من غريه إن أراد ذلك ، وله أن يرفع أمره إىل احلاكم ليسنده 
�وللحاكم أيضا أن يرتعه من يد من أسند إليه إذا أساء معاملته أو قصر يف رعايته.   

  
ويبقى اللقيط ابتداء جمهول النسب ، فإن ادعاه أب تصح دعوته ويثبت النسب منه ، 

 وهذا خالف القياس فهو مبين على االستحسان ، ألن ادعاء هذا الرجل. ولو ادعاه بغري بينة 
إقرار مبا يعود على الصيب من منافع أمهها تشرفه باالنتساب إىل من ادعاه ، خبالف لو ترك 

                                     
   .32/ المائدة- �
   . 38/النجم - �
   . 4/124 ؛ حاشية الدسوقي ، 6/374 المغني ، -  �
   .4/124 ؛ حاشية الدسوقي ، 6/374 المغني ، - �
�   . 6/389 المغني ، - 
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ري من شأنه أن يؤثر على الطفل يف صغره ويصحبه يوالتع. ر بذلك على حاله فإن مصريه أن يعي
لذلك اهتم به اإلسالم وحقق له . وهذا التأثري قد ينتج عنه أمراض نفسية وعضوية . يف كربه 

مقصده من الرعاية بأحكام خمتلفة ، منها أنه لو ادعاه مسلم وذمي بدون بينة ألحدمها ، فإنه 
وإن ادعته امرأة ومل يكن هلا زوج ، فإن ادعاءها ال . ينسب للمسلم ترجيحا ملصلحة اللقيط 

   .�ها فإنه يثبت له نسبهقيصح ، خبالف لو كان هلا زوج وصد
  

غاية املقصودة ، وهي االهتمام ذا الطفل الصغري ويف مجيع هذه األحكام تتراءى ال
بل إذا كان يف أصله شبهة فإن ذلك . واالعتناء بتربيته وحسن معاملته بغض  النظر عن أصله 

يدفع إىل إعطائه االعتبار الالزم ، ومعاملته كعضو عادي من اتمع الذي يظله تضامنه 
  .فه من جىن عليه وتكامله ، فال جتوز معايرته وحماسبته مبا اقتر

  
  مناذج من املعامالت اليت تضمنت أحكاما فقهية تناولت رعاية الطفل الصحية 

  
أحاول هنا أن أذكر بعض األحكام الفقهية العامة اليت تضمنتها معامالت خمتلفة ، 
وجاءت مستجيبة للرعاية الصحية للطفل ، بإحداثها بعض االستثناءات على القواعد املتبعة يف 

  : ومن هذه املعامالت أذكر ما يلي . ت العادية املعامال
  

ومن تطبيقات ذلك بيع اللنب . لقد اتفق الفقهاء على أن بيع املعدوم ال ينعقد   : البيع
. غري أم وحلاجة الطفل الصحية هلذا اللنب استثنوا من هذه القاعدة بيع لنب الظئر . يف الضرع 

 جيوز ذلك يف الغنم السائمة أياما معلومة إذا «: ل وبىن اإلمام مالك على ذلك حكما آخر فقا
   .�»عرف قدر ما ا لسقي الصيب كلنب الظئر ، لتسامح غالب الناس به أياما معلومة غالبا 

  
ويف بيع األمة دون ولدها فإنه وبالرغم من أن مالكها له احلرية املطلقة يف تصرفه يف ماله 

 فإن الشارع مينع بيع -حىت وهو مملوك-رعاية الطفل بالبيع والشراء ، ولكن وحلكمة اقتضتها 
ولقد ى  . �األم دون ولدها الصغري أو بيعه دوا ، وال جيوز ذلك حىت يستغين الولد عن أمه

                                     
   . 6/375 ؛ المغني ، 4/126 حاشية الدسوقي ، - �
   . 2/158 بداية المجتهد ، - �
   . 268 القوانين الفقهية ، ص - �
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:  عن ذلك ، وتوعد فاعله فقال الرسول 
�.   
  

د فيها هي أيضا استثناء ، ذلك أنه لو أخذ بالقياس فإن استئجار شخص ووج : اإلجارة
ظئرا إلرضاع ولده بطعامها وكسوا غري جائزة وهو قول صاحيب أيب حنيفة والشافعية ، 
وعلى املنع عندهم هي جهالة األجرة اليت حددت بالطعام والكسوة ، غري أن مالكا وأبا حنيفة 

 ، � على اإلطالق ، واستحسن أبو حنيفة جوازهااإلجارةهذه خالفاهم يف ذلك ، فأجاز مالك 
  خصوصا وأن النص وارد يف ذلك ، وهو قوله تعاىل        

                     � . فبني أن اهللا 

ح يف االسترضاع مطلقا ، خصوصا وأن جهالة األجرة يف مثل هذه احلالة ال تفضي نفى اجلنا
إىل منازعة ، ألن عادة الناس جرت باملساحمة مع األظآر والتوسعة عليهن شفقة على األوالد 

 . �وهم فلذات األكباد ، فال تضييق عليهن يف ذلك ، وذا الرأي قال املالكية واحلنابلة
  . بدو لصاحل رعاية الطفل الذي قد يهلك إن ضيق يف التعامل مع األظآر فاخلالف هنا كما ي

  
وما يؤكـد ذلك هو ما ذهـب إليه الفقهاء يف التضييـق على الظئر خدمـة ملصلحة 

فاعتربوها مبرتلـة األجـري اخلاص ، فلم جيـوزوا هلا أن ترضـع صبيا آخر غري . الرضيـع 
ت تكـون قد أضـرت بالصيب وأساءت له رغم ما الذي استأجـرت عليه ، ألا إن فعلـ

                                     
 3/64، ) 1613(ذي في السير ، باب ما جاء في كراهية التفريق بين السبي ، رقم  أخرجه الترم- �

وقال حديث حسن غريب ؛ الدارمي في السير ، باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها ، رقم 
 وقال الزيلعي بأن في مقال في  ؛2/55 الذهبي ، وسكت عنهوصححه الحاكم  ؛ 2/299، ) 2479(

   . 4/484 حيي بن عبد اهللا لم يخرج له في الصحيح شيء ، نصب الراية ، الحاكم نظر ألن
   .8/44 ؛ شرح فتح القدير ، 2/227 بداية المجتهد ، - �
   . 233/ البقرة- �
   . 6/73 المغني ، - �
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تستفيـده هي من أجـرة ثانيـة ، فحكمـوا عليها بإرضاع الطفل والقيام عليه مبا حيتاجه 
   . �من غسل وتنظيف وطبخ طعام ، وعلى األب النفقة

  
 لىني يف اتمع اإلسالمي يلزمان عإن التضامن والتكافل االجتماعي : فرض النفقة

. يفرض النفقة للفقراء واحملتاجني ، على حسب رؤوس أفراد األسرة من بيت املال احلاكم أن 
وهو .  حدث وأن جعل املقياس املعتمد يف حتديد الرؤوس هو سن الفطام ويف خالفة عمر 

ما دعا النساء احملتاجات إىل املسارعة يف إفطام أبنائهن ، حىت قبل احلولني من أجل احلصول 
 مع امرأة وقصة عمر .  يف هذا التصرف ضرر واضح على الصبيان وكان. على النفقة 

منهن تبني مدى أمهية الرعاية الصحية اليت أخذت بلب اخلليفة ، وجعلته يعدل عن قراره 
. ويفرض للفقراء بعدد رؤوس أبنائهن ، دون اشتراط الفطام كما ذهب إليه اجتهاده األول 

ىل املدينة وفيها النساء واألطفال ، فطلب عمر من عبد ومتام القصة أن قافلة من التجار قدمت إ
 بكاء صيب وخالل ذلك مسع عمر .  أن حيرسها معه تلك الليلة الرمحان بن عوف 

اتقي اهللا وأحسين إىل صبيك ، مث عاد بعد ذلك ومسع بكاءه ، فرجع : فتوجه حنوه وقال ألمه 
:  بكاء الصيب فأتى عمر أمه وقال هلا إىل أمه ونصحها كاملرة األوىل ، ويف آخر الليل مسع

وهي ال تعرفه أنه أمري :  مايل ال أرى ابنك ال يقر منذ الليلة ، قالت !وحيك إين ألراك أم سوء 
: ومل ؟  ،  قالت : يا عبد اهللا لقد أبرمتين منذ الليلة إين أريغه عن الفطام فيأىب قال :  املؤمنني 

وحيك ال : كذا وكذا شهرا ، قال :  وكم له ؟ قالت :ألن عمر ال يفرض إال للفطيم ، قال 
مث . يا بؤسا لعمر كم قتل من أوالد املسلمني : فجر بالناس حىت قال الفما إن صلى . تعجليه 

. أمر مناديا فنادى أن ال تعجلوا صبيانكم عن الفطام ، فإنا نفرض لكل مولود يف اإلسالم 
  . �وكتب بذلك إىل اآلفاق

  
وأمر اخلليفة . ع تعترب من الشواهد على إنسانية احلضارة اإلسالمية فمثل هذه الوقائ

ومثرته تعكس الرعاية الصحية . بفرض النفقة على الرؤوس يف األسرة يعد حكما ملزما للوالة 
  .اليت حيظى ا الطفل يف الدولة اإلسالمية 

  
                                     

   . 4/14 حاشية الدسوقي ، - �
   . 95 من روائع حضارتنا ، ص - �
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د ثبت طبيا ما ولق. وهو من األمور اليت تراعى فيها صحة الطفل  : التزوج باألجنبيات
ومن مثة . أكده الشرع من أن التزوج باألجنبيات أفضل لصحة النسل من التزوج بالقريبات 

بة من شأنه أن يأيت افإن توجيه الشريعة اهتمام اخلطاب إىل التزوج بالبعيدات عن ذات القر
اربني يف بإذن اهللا بالولد النجيب فكريا ، والصحيح جسميا خبالف الولد الناتج عن زوجني متق
   .�النسب ، فإنه يكون ضاويا ، خصوصا إذا كانت القرابة بني أبويه متصلة اتصاال وثيقا

  
ويف حمال الرعاية الصحية أصبح األطباء اليوم يتابعون الوالدات احلاصلة بني األقارب ، 
ا فيطلبون من الزوجني بعد الفحص والتأكد من أثر القرابة السليب على اجلنني ، يطلبون منهم

إحضار بعض األمصال اليت جيب أن يطعم ا الصيب مباشرة بعد والدته وإال تعرض للوفاة أو 
 الذي أبرز هذه الرعاية الصحية ، ونصح األزواج باالقتران وصدق رسول اهللا . التشويه 

   .� : باألجنبيات ، فقال 
  

 اإلسالم وبه تتحقق العزة والكرامة ويسود اجلـهاد هو ذروة سنام  : اجلـهـاد
يقول . لذلك جعلـه الشارع فريضـة حمكمـة وأمرا ماضيا إىل يوم القيامة . اإلسالم 
 ، وجزاؤه اجلنة بال ريب ، ألن ااهد يضحي � الرسول 

  : يقول احلق . فيه بروحه        

    � .   
  

ولكن الشارع احلكيم راعى جانب الضعف يف الطفل فلم يلزمه بذلك إبقاء لروحه حىت 
  .تستوي وتكون يف مستوى مقابلة العدو 

    
                                     

   .1/39 تربية األوالد في اإلسالم ، - �
    .3/305التلخيص الحبير ، أورده ابن حجر في  - �
 ؛ وفي إسناده يزيـد بن أبي 2/19 أخرجه أبو داود في الجهاد ، باب الغزو مع أئمة الجور ، - �

    .4/222قال المنذري بأنه في معنى المجهول ، نصب الراية ، نشبة ، 
   . 111/ التوبة- �
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د روي عن فق. فالطفل ال جهاد عليه حىت وإن رغب يف ذلك ، ألنه ليس أهال للقتال 
:  قال ابن عمر 

 � .  ومل يكلف اإلسالم برعاية نفس الطفل املسلم فحسب ، بل مشل برعايته نفس
 كل طفل ، حبيث منع قتل األطفال يف احلروب حىت ولو كانوا من العدو ، إال أن يكون الطفل

وأدلة الفقهاء على هذا احلكم كثرية ، منها قوله . ملكا هلم وحيضر املعركة   
� وثبت عنه ،  أنه  :�.   

  
وحىت يف حالة مشاركة الطفل يف القتال أثناء املعركة ، فإنه وبعد أن تضع احلرب 

بعد األسر ، ألن قتل األعداء بعد األسر عقوبة هلم ، والطفل ليس من أوزارها ال جيوز قتله 
   .�أهل العقوبة كما يرى احلنفية 

  
ومن مثة فإن املعاملة اليت خصتها الشريعة اإلسالمية للسيب بعد انتهاء احلرب فيها عناية 

  . مستقبلية بصحتهم ، ألا رهنت حريتهم باملن أو الفداء 
                                                  

                                     
 ؛ مسلم في اإلمارة ، 2/106الصبيان وشهادتهم ،  أخرجه البخاري في الشهادات ، باب بلوغ - �

   . 2/142باب بيان سن البلوغ ، 
   .1/172البخاري في الجهاد ، باب قتل النساء في الحرب ، وقتل الصبيان في الحرب ، أخرجه  - �
     .2/172 في الحرب ، أخرجه البخاري في الجهاد ، باب قتل النساء - �
  .  5/301 شرح فتح القدير ، - �
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   الرعاية الصحية اخلاصة باملرأة : املبحث الثاين
  

إن الغرض من إثبات هذا املبحث ، هو إبراز ما تضمنته الشريعة اإلسالمية من أحكام 
والقصد من اإلشارة . تستجلي الرعاية الصحية اليت خصت ا املرأة كعنصر فعال يف اتمع 

ذكره من أحكام تتعلق بالرعاية الصحية العامة ، إىل ما خيص املرأة منفردة هو إلمتام ما سبق 
واليت تكون املرأة فيها مقصودة ال مبفردها ، وإمنا بانتمائها إىل العنصر البشري الذي وضعت 

وهذا ما جيعل هذا املبحث كسابقه خمصصا لفئة معينة . هذه الرعاية من أجل صالحه وإصالحه 
  .من الناس وهي فئة النساء 

  
فأجعل املطلب األول يتناول املرأة . قسمه هو كذلك إىل ثالثة مطالب وعليه فإنين سأ

وأخصص املطلب الثاين إلبراز اخلصائص . من حث حتديد مفهومها وإبراز مركزها االجتماعي 
وأما املطلب الثالث فيتعلق بإظهار األحكام الفقهية اليت تتناول . اليت متيز املرأة عن الرجل 

  . باملرأة الرعاية الصحية اخلاصة 
  

   املرأة ومركزها االجتماعي : املطلب األول
  

إن املتفحص يف معىن لفظ املرأة ال جيده يدل على أكثر من أنه لفظ التأنيث للمرء الذي 
  .هو الرجل 

  
املرء الرجل واألنثى امرأة مزة وصل ، وفيها لغة أخرى مرأة ورمبا : يقول علماء اللغة 
مسعت امرأة من : قال الكسائي . مادا على قرينة تدل على املسمى قيل فيها امرأ بغري هاء اعت

   .�ومجعها نساء ونسوة من غري لفظها. أريد اخلري بغري هاء ) أنا امرأ(فصحاء العرب تقول 
  

ويقال هذه مرأة ومرة بترك اهلمزة . ويقال للرجل هذا مرء صاحل وتضم امليم لغة فيه 
ة يقال للرجل امرؤ صادق وهي امرأة سوء واملروءة هي وجاء يف أساس البالغ . �وفتح للراء

                                     
   . 2/570 المصباح المنير ، - �
   . 393 مختصر الصحاح ، ص - �
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ويقال مرئ الرجل أي . وفالن يتمرأ فينا أي يطلب املروءة بنقصنا وعيبنا. كمال الرجولية 
   . �صار كاملرأة ، ورجلت املرأة أي صارت كالرجل

  
ة  الرجل صار ذا مروءؤرفيقال م. املروءة هي اإلنسانية : وأما صاحب الصحاح فقال 

. واملرء الرجل والرجالن مرآن وال جيمع على لفظه . تكلف املروءة : ومترأ . فهو مرئ 
. واملرأة مفتوحة الراء على كل حال . ها تركحبواألنثى مرأة ومرة بترك اهلمزة وحتريك الراء 

   .�فإن صغر اللفظ تسقط ألف الوصل ، ويقال يف الرجل مرئ واألنثى مريئة
  

اللغويني هو أن اشتقاق لفظ املرأة جاء من اللفظ ذاته الذي يطلق وما يستنتج من كالم 
وامسهما املشترك . ويف ذلك إشارة إىل ما جيمعهما يف جماالت متعددة كما سيتبني . على الرجل 

  .يسبق االستدالل على ذلك 
  

وصدق . فمن خالل هـذا التعريـف يدرك التجانس املتني الذي جيمع املرأة بالرجل 
:  وهو يصف ذلك التجانس ، حيث يقول  رسول اهللا  � .

وهذا املفهوم أبلغ . واحلديث تعبري دقيق يف نصـه على أن الشق األول هو املتمم للشق الثاين 
وأمسى من التعبري السائد عند الناس من أن املـرأة نصف اتمع انطالقا من أن النصف اآلخر 

ألن نـص احلديـث يتضمن إشارة إىل أن أحد .  حد تعبري القائلني بذلك ميثله الرجل على
فإذا انفصال مثال أو شل أحدمها ، فالنتيجة أن . الشقـني ال ميكنـه أن يعمل دون اآلخر 

بينما يدل التعبري السائد على أن النصف ميكنه االنفصال . يعجـز الثاين عن العمل مبفـرده 
وإذا كان مفهوم . فهو تعبري جيانبه كثري من الصحة . ف كيانه عن اآلخـر ، ويبقى لكل نص

املرأة ال خيتلـف يف مدلوله اللغوي عن مفهوم الرجل إال من حيث تأنيثها هي وتذكريه هو ، 

                                     
   . 587 جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري ، أساس البالغة ، ص - �
   .1/72 الصحاح ، - �
 ؛ الترمذي في 1/65 أخرجـه أبو داود في الطهارة ، باب في الرجل يجد البلة في منامه ، - �

 وفي إسناده 75-1/74،) 113(يقظ فيرى بلال وال يذكر احتالما ، رقم الطهارة ، باب ما جاء فيمن يست
: عبد اهللا بن عمر بن عبيد اهللا وقد ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث ؛ قال الشوكاني 

   . 1/223ورجاله رجال الصحيح إال عبد اهللا بن عمر العمري وقد اختلف فيه ، نيل األوطار ، 
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 هذا ما سيتضح من خالل إبرازي ملركز املرأة  ؟فما هو الفرق بينهما يف نظر اإلسالم
  . إلسالمية االجتماعي الذي بوأا إياه الشريعة ا

  
  املركز االجتماعي للمرأة 

  
إن مكانـة املـرأة يف اتمـع مرمـوقـة ، حبيـث ال تقـل عن مكانة أخيها 

واملتتبـع للنصـوص القرآنيـة واحلديثـيـة الكثـرية جيـدها مـربزة لذلك . الرجل 
  .بشكـل جلي واضـح 

  
الذي وضعها فيه اإلسالم ، ال ولكن وقبل التطرق إىل إظهار ما مييز املركز االجتماعي 

  .أرى بدا من اإلشارة إىل ما كانت عليه عند األمم السابقة ، ألن األشياء بضدها تتميز 
  

 كانت حمتقرة تسمى – وهم من الذين يؤرخ هلم حبضارم –كانت املرأة عند اليونان 
. املتاع فلم يكن هلا مركز قانوين ، بل كانت عندهم كسقط . بالرجس من عمل الشيطان 

ومل تكن هلا حرية ال يف اختيار زوجها وال يف إدارة أمواهلا ، فكان . تباع وتشترى يف األسواق 
  .الرجل هو اآلمر الناهي املتصرف يف شؤوا مبحض إرادته 

  
وختليد العالقة . وكان من مميزات هذه احلضارة استغالل أنوثة املرأة واالجتار جبسمها 

   .�أة يف آداا ، وإقامة التماثيل الشاهدة على ذلكاآلمثة بني الرجل واملر
  

فاملرأة . وأما عند الرومان فإن حظ املرأة مل يكن ليفضل عما كانت عليه عند اليونان 
وتلقى ذروة تلك اإلهانة عند زوجها الذي . ظلت عندهم مهانة من طرف مجيع أفراد اتمع 
ك سلطة مطلقة عليها يبيعها ويشتريها ويعذا ال يلزم حىت باالعتراف مبن ولدت له ، فهو ميل
إذ مل تكن للمرأة عندهم أهلية مالية تؤهلها . حسب مزاجه ، ويتصرف يف ماهلا كيف يشاء 

  .للتملك 
  

                                     
   . 356المي ، ص  روح الدين اإلس- �
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وكانت املرأة عند الرومان عندما تتزوج تعقد مع زوجها يف حفل كبري عقدا يسمى 
ها إياه ، فتنتقل بذلك من استبداد أبيها إىل اتفاق السيادة ، ختول مبقتضاه املرأة لزوجها عبوديت

   .�استبداد زوجها
  

   .�ويف شريعة محورايب كانت املرأة حتسب من جنس املاشية اململوكة
  

فإذا مات . عند اهلنود تعترب املرأة قاصرا ، فال تستقل عن الرجل " مانو"ويف شريعة 
لون بوجوب موا بعد وفاة أبـوها أو زوجها أو ولدها تلحق برجل آخر ، بل كانوا يقو

وال متشي جبانبه وإمنا متشي خلفه . ويف حياته ال حيق هلا أن تأكل معه بل تأكل فضله . زوجها 
   .�وكانت البنت عندهم تقدم قربانا إلرضاء اآلهلة. مسافة متنعها من أن تطأ ظله 

  
ن يبيعها قاصرا ، وال ومل ختتلف مكانتها عند اليهود الذين يعتربوا خادما ، جيوز ألبيها أ

وكان اليهود يعتربون املرأة لعنة ، العتقادهم . حق هلا يف املرياث إذا كان ألبيها أوالد ذكور 
   . �أا هي اليت أغوت آدم

  
فاعتقدوا يف أول األمر أن املرأة من . وأما عند املسيحيني فقد اختلط أمرها عليهم 

رة الرومانية ، فنعتت باالحنالل وربطوا ذلك أسباب فساد اتمع الذي توارثوه عن احلضا
االحنالل بالزواج بعامل املعاشرة ، وهو ما دفعهم إىل اعتبار الزواج من األمور اليت تدنس 

وصوروا املرأة شيطانا أو مدخل . فقرروا االبتعاد عنه وفضلوا العزوبة والتبتل . اتمع 
.  أهي جسد بال روح أم جسد وروح الشيطان إىل النفس الطاهرة ، واحتاروا يف أمرها

�وتوصلوا بعد جهد جهيد إىل أا خالية من الروح الناجية من العذاب.   
  

                                     
   .168 علي علي منصور ، مقارنات بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية ، ص - �
   . 265 ، ص 03 مجلة المجلس اإلسالمي األعلى ، العدد - �
   . 266 المرجع السابق ، ص - �
   . 268 ، ص المرجع السابق - �
�   . 170ة ، ص  مقارنات بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعي- 
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فعقد يف . وظلت األمم الغربية يف نظرا الفاسدة جتاه املرأة حىت شكوا يف إنسانيتها 
 أا إنسان  م للبحث يف شأن إنسانية املرأة ، حيث توصلوا يف النهاية إىل586 فرنسا مؤمتر سنة

  .ولكن إنسانيتها حمدودة ، إذ ما خلقت إال خلدمة الرجل 
  

واستمرت مكانة املرأة يف االحنطاط طيلة القرون املظلمة ، إذ كان القانون اإلجنليزي 
   .�م يعتربها سلعة جيوز لزوجها أن يبيعها 1805وإىل غاية 
  

 ، حبيث مل يشملها التحرر وحىت بعد قيام الثورة الفرنسية ظلت املرأة مهضومة اجلانب
 م غري 1938إذ ظلت وإىل غاية . الذي جاءت به هذه الثورة إال من جوانب معنوية معينة 
فصنفت بذلك من القاصرين مثلها . مؤهلة للتعاقد يف املعامالت إال برضا وليها قبل أن تتزوج 

   .�مثل الصيب وانون 
  

عور املرأة حبماية الرجل هلا كانت وأما عند العرب يف جاهليتهم ، فبالرغم من ش
فال حق هلا يف اإلرث ، وال حقوق هلا على زوجها ، فله . مهضومة احلقوق يف جماالت متعددة 

  .أن يطلق مىت شاء ، ويراجع مىت شاء ، ويعدد بدون مسوغ مقبول وبالعدد الذي يرضيه 
  

مه ، ويزوجها من وكان من حق االبن األكرب لزوجها أن يرثها ويتزوجها إن مل تكن أ
   .�شاء ويتملك صداقها

  
فمن حيث التشاؤم ا وهو ما يصيب من تولد له . وصور لنا القرآن الكرمي مكانتها 

 :أنثى، يقول احلق           � .

  : ومن حيث التخلص منها بالوأد يقول     � .   
  

                                     
   .  170 مقارنات بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية ، ص - �
   . 272 ، ص 03 مجلة المجلس اإلسالمي األعلى ، العدد - �
   . 270 المرجع السابق ، ص - �
   . 58/ النحل- �
�   . 08/ التكوير- 
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وإذا كانت هذه الوقائع قد صورت لنا املكانة اليت كانت تتواجد فيها املرأة يف 
احلضارات اليت سبقت اإلسالم ، أو تلك اليت عاصرته ، فإن إظهار املركز املرموق الذي 

ن حقوق من جهة ، ومن تتبوؤه املرأة يف اتمع اإلسالمي ، يتجلى من خالل ما تتمتع به م
  .خالل ما تتساوى فيه هي والرجل من جهة أخرى 

  
  :ومن ااالت اليت تتساوى فيها هي والرجل أذكر على سبيل التمثيل ما يلي 

  
فال فـرق بينهما يف هذا اال ، وال درجة ألحدمها  : مساواة املرأة للرجل يف اإلنسانية

  : يقول احلق . ة فهما خملوقان من نفس واحد. على اآلخر       

            يان وحدة ـبـول يف جمال تـ، ويق�

  : أـاملنش             � .  ويقول

   .�  :  الرسول 
  

ولفظ الشق كما سبق وأن ذكرت أمسى وأدق يف التعبري من لفظ النصف املتداول عند 
فإنسانية الرجل تبقى ناقصة إذا مل يعترب أن املرأة مثله فيها ، ونعتها بأا خادمة للرجل . العامة 

  . دمها الرجل واآلخر املرأة يفسد املعىن املقصود من اإلنسانية املتكون من شقني توأمني ، أح
  

ويترتب . فال يتميز عنها الرجل يف هذا اال  : مساواة املرأة للرجل يف أهلية التدين
 بأن تقوم – يف اتمع فعاالاباعتبارها عضو–عن ذلك أا من مركزها االجتماعي هذا مطالبة 

  .ن أبا أو زوجا أو غريمهاابالعبادات املفروضة عليها باستقالل تام عن إذن الرجل، سواء ك
  

  ..وكما سوى الشارع بينهما يف العبادات سوى بينهما يف احلدود كالسرقة والزنا 
  

                                     
    .01/ النساء- �
   .46-45/ النجم- �
   . 473 سبق تخريجه في الصفحة - �
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فاملرأة وانطالقا من هذه املساواة تعمل من أجل أن تتبوأ مقعدها يف اجلنة ، وتنجو من  
  : يقول احلق . أي عقاب مثلها مثل الرجل     

                

  � ويؤكد تلك املساواة إقرانه ،   كقوله .  لذكرمها يف كثري من اآليات  :

                 

                 

             

           

  �.   
  

 بايع النساء كما بايع الرجال وجتلت هذه املساواة املبنية على حرية املرأة يف أن النيب 
 : امتثاال ألوامر ربه يف قوله تعاىل          

               

               

   �.   
  

                                     
   . 97/ النحل- �
   . 35/ األحزاب- �
   . 12/ الممتحنة- �
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ها املستقلتني عن شخصية الرجل ومن مثة كانـت للمرأة شخصيتها ومسؤوليت
. وتغريت بذلك نظرة اتمع إىل األنثى بإكرامها ، وعدم التشاؤم منها أو قتلها . ومسؤوليته 

وبالتايل فال يقلق الوالدان عندما يرزقان باألنثى ، وال يفكران . فهي إنسان يعيش مجيع أطواره 
فحرم . ار كما كان شأا يف اجلاهلية يف السعـي إىل دفنها حيـة ، ألا مل تعد شعارا للع

  : يقول احلق . الشارع وأدها ، وحارب فكـرة التشاؤم واحلـزن لوالدا 

             

   �.   
  

 أخرب خبسرام لوأدهم البنات «: يقول اإلمام القرطيب يف معرض تفسريه هلذه اآلية 
وحترميهم البحرية وغريها بعقوهلم ، فقتلوا أوالدهم سفها خوف اإلمالق ، وحجروا على 

   .�»أنفسهم يف أمواهلم ، ومل خيشوا اإلمالق فأبان ذلك عن تناقض رأيهم 
  

فأصبحت ترث من أبيها .  اإلسالم للمرأة حق التملك كما أقره لشقيقها الرجل وأقر
ويتبع ذلك حريتها يف املعامالت . وأباح هلا حرية التصرف يف مهرها . وابنها وزوجها وأخيها 

  .املالية املختلفة 
  

فها . وهلا من احلقـوق األخرى ما جيعلها كالرجل جتـري وحتمـي حىت يف احلـرب 
 ليقتله فأسرعت أم هانئ رضي اهللا عنها أجارت رجال من املشركـني ، فجاء علي هي أم 

:  فقالت هانئ إىل رسول اهللا 
 

 � .  
  

                                     
   . 140/ األنعام- �
   .7/96 الجامع ألحكام القرآن ، - �
   .2/203 أخرجه البخاري في الجهاد ، باب أمان النساء وجوارهن ، - �
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لقد سوى الشارع بني الرجل واملرأة يف املركز   : مساواة املرأة الرجل يف املركز العائلي
فاألنثى تكون بنتا كما يكون الذكر . العائلي ، ومل يفرق بينهما إال من حيث التأنيث والتذكري 

جها وخالفا ملا هو سائد يف الغرب فاملرأة تظل حمتفظة بامسها العائلي حىت بعد زوا. ولدا 
وقد حتظى املرأة يف هذا املركز العائلي بإكرام أكثر من . كربهان على استقاللية شخصيتها 

الرجل كما يفهم من قوله    
 � .  كان فالثواب الذي جينيه هذا الرجل إمنا

  . فهذا إكرام هلا ، وإغراء للرجل للميل إىل حسن معاملة األنثى . بفضل الوليدة اليت رزق ا 
  

 على ضـرورة التسويـة بني األوالد يف العطيـة ، وعدم تفضيل وأكد النيب 
: الذكور على اإلناث فقال       

 � .  
  

 املثل األعلى يف تكرمي البنت يف ذلك اتمع الذي كان يأنف من وضرب الرسول 
   .�االبتسامة إليها ، فخرج إىل املسجد وهو حيمل أمامه بنت بنته زينب

  
وتكون األنثى زوجة كما يكون الرجل زوجا ، وال فرق بينهما إال من حيث االنتماء 

ه اللغوي ليدل على الثنائية اليت تتكون بوجودمها بل حىت لفظ الزوج جاء يف معنا. اجلنسي 
معا ، حبيث ال يطلق اللفظ إال على من كمل هذه الثنائية ، بدليل أن األنثى تسمى زوجا كما 

  .يسمى الذكر زوجا دون أن يهجر اللفظ معناه 
  

                                     
   .3/240 أخرجه البخاري في النكاح ، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها ، - �
ر إسماعيل بن عياش وهو ـه غيـه عنـدي وقال ال أعلم يرويـرواه ابن ع: ي ـ قال الزيلع- �

ه بإثبات األسانيد ال بأس بها ، وذكره ابن حبان في الثقات ، نصب الراية ، ـقليل الحديث ، وروايات
5/259 .  
 ؛ 1/100الة ، في الصالة ، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصالبخاري أخرجه  - �

   .1/220 في الصالة ، مسلم في الصالة ، باب جواز حمل الصبيان
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  : ويف سبيل إكرام املرأة الزوج يقول احلق      

          � . فالتكامل واقع
ل يف ذلك ما يزيد من تلك  ما ينقص من مكانتها ، باون املرأة سكنـوليس يف ك. بينهما 
  .اجدها ق إال بتوتتحقألن هذا السكن وتلك املودة والرمحة ال .  املكانة

  
يقول . ومكانـة املرأة الزوج جتعل من الرجل الزوج يستفيد من متاع هذه احلياة 

 �.   
  

واألم حتظى باإلكرام يف اتمع اإلسالمي أكثر . واألنثى تكون أما كما يكون الذكر أبا 
  .ودالالت النصوص التالية أبرز يف توضيح ذلك .  به األب مما حيظى
  

  : يقول            

   � .  أال ترى أنه  وبعد أن سوى بينهما يف طلب اإلحسان إليهما ، لفت االنتباه
فكأنه يشري إىل أن األم تستحق زيادة يف . األم من متاعب يف احلمل والوضع إىل ما تعانيه 

  . اإلكرام واإلعزاز مقابل املتاعب اليت تتحملها وال يتحملها األب 
  

:  فقال وورد يف السنـة أن رجـال جاء النيب  
 � . 

                                     
   . 21/ الروم- �
   . 1/625 أخرجه مسلم في الرضاع ، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ، - �
   . 15/ األحقاف- �
بـر  ؛ مسلم في ال4/47 أخرجه البخاري في األدب ، باب من أحق الناس بحسن الصحبة ، - �

   . 2/417والصلة ، باب بر الوالدين ، 
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فأرشد احلديث إىل أن إكرام  . � يف حديث آخر وقال 
ويف النصني تنبيه إىل أن حق األم من الرب وحسن . األم وإعزازها وطاعتها من مفاتيح اجلنة 
ة ذلك واضحـة ، فهي اليت تتحمل األعباء وعل. الرعاية أوجب وأعظم من حق األب 

وتتكبد املشاق يف سبيل احلمل والوضع ، وهي اليت تبذل من السهر املضين يف سبيل تربية 
  .الطفل ورعايته ومتريضه وتغذيته ماال يبذله األب 

  
 مكانـة املرأة يف اتمـع اإلسالمـي أا ال تقـل حظا عن الذكر يف زومما يـرب

والنصوص املرغبة يف تعليمها كثرية ، منها . ليم ، فهي مطالبة به متاما كالذكر حقها يف التع
قوله 

�قوله� واملسلمة ، 
ن املرأة مطالبة بكل ما ورد األمر فيه بلفظ العموم ، كيا أيها الذين آمنوا ويا تدخل يف معناه أل

ومن املعقول أن وجوب تعليمها مستفاد من األدوار األساسية اليت أنيطت ا يف . أيها الناس 
وهذه مهام عظام تتأتى من املرأة املتعلمة على الوجه . تربية األوالد واإلشراف على األسرة 

  . أكثر مما تتأتى من املرأة غري املتعلمة املطلوب
  

ويتجلى مركز املرأة يف الشريعة اإلسالمية من خالل الوقوف على أمهية احلقوق اليت 
فلها حق اإلرث كالرجل ، وهلا حقوق على . أعطيت هلا ، سواء كانت بنتا أو أما أو زوجة 

 األمر إسنادها ملن يكون أكثر ومل يفضلها الزوج إال يف مسألة القوامة اليت يقتضي. زوجها 

                                     
 فالزمها فإن «؛ وفي رواية ) 593( أورده األلباني في السلسلة الضعيفة وقال موضوع ، رقم - �

، ) 3104( النسائي في الجهاد ، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة ، رقم »الجنة تحت رجليها 
  .   4/54 ، صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، 6/317
   .480 سبق تخريجه في الصفحة - �
، ) 224( أخرجه ابن ماجـه في المقدمـة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، رقم - �

قال السبكي بأن في إسنـاده كثيـر بن شنظير وهو مختلـف في توثيقـه وتضعيفـه ،  . 38ص 
   .2/545فتاوى السبكي ، 
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 :  يقول احلق . أهلية هلا               

   � ا درجـة القوامـة واملقصـود ،.  
  

نت عليه وذا التقارب بني املرأة والرجل يف اإلسالم وهذا التفاضل بينها وبني ما كا
مثيالا قبل ظهور اإلسالم ، تظهر أمهية املركز االجتماعي الذي تتبوؤه املرأة يف كل ااالت ،  

يقول الدكتور . مبا فيها اال احلقوقي الذي تتمتع فيه بكامل أهليتها املالية من حني ترشد 
ية الرجل واملرأة يف  ومن تتبع أحكام الفقه اإلسالمي مل جيد فرقا بني أهل«: مصطفى السباعي 

شىت أنواع التصرفات املالية ، كالبيع واإلقالة واخليارات والسلم والصرف والشفعة واإلجارة 
والرهن والقسمة والبينات واإلقرار والوكالة والكفالة واحلوالة والصلح والشركة واملضاربة 

  .�»والوديعة واهلبة والوقف والعتق وغريها 
  

 ا املغرضون مركز املرأة املسلمة كعدم تساويها مع الرجل وحىت الشبهات اليت يطعن
يف املرياث أو الشهادة ، وعدم توليتها الوالية العامة ، أرى أا دالئل إضافية على قوة املرأة 

ألن ما ينقصها من املرياث تكمله بنفقات أخرى . وانسجامها مع املركز املرموق الذي تتبوؤه 
 وليس األمر يف هذا حماباة جلنس «: يقول سيد قطب . املهر والنفقة تضمنتها حقوقها الثابتة ك

على حساب جنس ، إمنا األمر أمر توازن وعدل بني أعباء الذكر وأعباء األنثى يف التكوين 
فالرجل يتزوج امرأة ويكلف إعالتها وإعالة أبنائها . العائلي ، ويف النظام االجتماعي اإلسالمي 

أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط وإما أن .. معه ، وهي مطلقة منه منه يف كل حالة ، وهي 
: وليست مكلفة نفقة للزوج وال لألبناء يف أي حال . يقوم ا رجل قبل الزواج وبعده سواء 

 ضعف أعباء املرأة يف التكوين العائلي ، ويف النظام االجتماعي -على األقل-فالرجل مكلف 
. دل كما يبدو التناسق بني الغنم والغرم يف هذا التوزيع احلكيم ومن مثة يبدو الع. اإلسالمي 

                                     
   . 228/ البقرة- �
   . 22باعي ، المرأة بين الفقه والقانون ، ص مصطفى الس/ د- �
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ويبدو كل كالم يف هذا التوزيع جهالة من ناحية ، وسوء أدب مع اهللا من ناحية ، أخرى 
  . � »وزعزعة للنظام االجتماعي واألسري ال تستقيم معها حياة 

  
ى ، فإمنا جتب يف أمور قد ال وأما الشهادة اليت حتتاج فيها إىل تزكية معرفتها بامرأة أخر

وهذا أمر . تستجيب هلا فطرة املرأة ، بدليل أن علتها مشروطة باخلوف من النسيان أو اخلطأ  
وهذا ال دخل له يف جمال . قد تتعرض له املرأة اليت يبعدها مركزها عن االختالط اخلارجي 

  .يما يتعلق بشؤون النساء اإلنسانية أو إكرام املرأة ، خصوصا وأن شهادا تعترب كاملة ف
  

وحىت منعها من الوالية العامة ، فإنه ال ينبئ عن انتقاص من مركزها كإنسان ، وإمنا هو 
ألن الوالية العامة إذا أبيحت هلا قد تلزمها بأعباء ختدش يف . تثمني هلا ، واحترام خلصوصيتها 

وليات هذه الوالية ال كرامتها أو تقلص من دورها ، باعتبار أن كثريا من واجبات ومسؤ
  .ينسجم مع التكوين النفسي والبدين للمرأة 

  
لمرأة وظيفة يصعب لفجعل . ويف جمال العمل سوى اإلسالم أيضا بني الرجل واملرأة 

على الرجل القيام ا ، وهي وظيفة حسن التبعل اليت تتمثل يف القيام باألعمال املرتلية ، 
ألن األم إذا قصرت يف االهتمام . عبة ويف غاية التعقيد فهي وظيفة ص. وإعداد جيل املستقبل 

بأبنائها وهم صغار تكون قد أخلت مبركزها التربوي ، خاصة وأن الشارع قد حط عنها يف 
ولكنه مل مينعها من العمل اخلارجي الذي حيترم أنوثتها ، . مقابل ذلك كل التكاليف اخلارجية 

  .ويناسب تكوينها البيولوجي والنفسي 
  
أما الذين يطعنون يف املرأة ويرون أا قاصرة ال تساوي الرجل يف مواطن كثرية نفسية و

وبدنية كاخلوف والقوة واألعمال الشاقة وحتمل األعباء ، فإن هذه الدرجة تعد ومبفهوم 
  .فكأا كفيت عن العمل يف هذه املواطن ، فلتنظر إىل عملها األساسي . املخالفة فوزا للمرأة 

  
ألنه وحىت إن حاول . بقى مركز املرأة معلما بارزا يف األسرة واتمع املسلم وهكذا ي

بعض الظاملني اغتصاب حقها ، فإم جيدون من النصوص الشرعية ما يوقظ ضمائرهم ، 
ألا لباسه . ويذكرهم بأن املرأة أحـق بأن تعظم ، وأن الزوج أوىل من غـريه يف تعظيمها 

                                     
   . 1/591 في ظالل القرآن ، - �
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 :  يقول احلق . حلسية واملعنوية الذي يقيـه من األضرار ا        

      �.   
  

وتقدمي املرأة ذا الوصـف شرف هلا وإبراز ملكانتها ، ألن اللباس هو الذي يباشر 
  .فاملرأة مثله بالنسبة للرجل ، والرجل كذلك بالنسبة هلا . اجلسم 

  
 حينا فإنه سرعان هن معاشرة زوجته ، فإن ضعف إميان الرجل حبسولقد وصى اخلالق 

  : ما يتذكر ما أمر به وهو يتلو قوله  � ألن كل رجل
 يربط وخيار الناس ال يكون ظاملا ألهله ، ألن هدي النيب . حيب أن يكون من خيار الناس 

ل  فيقوهصفة خرية الرجل مبا جيسده جتاه زوج � ، 
ألن األمر يتعلق بإكرام النساء وعدم . وهذا ال يتأتى إال من عند من كمل إميانه وحسن خلقه 

  .إهانتهن ، باعتبار أن اإلهانة ال تأيت إال من لئيم 
  

وينتج عن هذا التكامل بني الذكر واألنثى يف بناء اتمع ، أن العمل والتكليف 
فكما يسأل الرجل تسأل املرأة باعتبار أن حمل املسؤولية يف .  أمور مشتركة بينهما واملسؤولية

يقول . ا معا موهي وصفـات تشمله. الشريعـة اإلسالمية منوط باإلنسان املدرك املختار 
 : احلق            � ويقول ،  :       

                                     
   . 187/ البقرة- �
   . 19/ النساء- �
، ) 1172( أخرجـه الترمذي في الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ، رقم - �
، ) 1978(ء ، رقم  وقال حديث حسن صحيح ؛ ابن ماجه في النكاح ، باب حسن معاشرة النسا2/315

    .293ص 
   . 13/ اإلسراء- �



 
  

486

    � .  بل تتأكـد مسؤولية املرأة يف قوله
�.   

  
فهي إنسان مكرم كما هو . واخلالصة أن املرأة يف اإلسالم كالرجل ، مركزها كمركزه 

ي والروحي ، وهلا من احلقوق وعليها من الواجبات ماله من متاما يف العقل والتكوين اخللقـ
غري أن املساواة . ألن اإلسالم سوى بني الناس مساواة مطلقة يف وحدة النفس البشرية . ذلك 

هلا معىن يتغلغل يف النفوس البشرية  .. «: يف ظل اإلسالم كما يقول الدكتور وهبة الزحيلي 
لتفاضل بينهم يف هذا ، ألن العقل والواقع والتفاوت يف اإلجناز فال مانع من ا. والقيم اإلنسانية 

   .�»والعطاء يقتضي ذلك 
  

. ولعل هذا التفاوت منشؤه كذلك اخلصائص املميزة لكل شق من هذه الثنائية البشرية 
وهذا ما سأتطرق إليه يف املطلب املوايل ، مربزا خصائص املرأة فيه ، ومنها تفهم اخلصائص 

  .األخرى 
  
التطرق إىل التمييز بني الذكر واألنثى ال يعىن بتاتا أن هناك تفاضال وتفضيل أحدمها و

ويبقى التفضيل الوحيد املعترب هو نتاج العمل ، ألن به قد . على اآلخر من حيث اإلنسانيـة 
تفضل املرأة على الرجـل إذا أجادت فيه وصانته بعقيدا وتقواها ، كما هو شأن امرأة 

 : يقول تعاىل . ضرب اهللا ا مثال للذين آمنوا فرعون اليت   

        

         � .  
  

                                     
   .93 ، 92/ الحجر- �
   .433 سبق تخريجه في الصفحة - �
   . 150 ، ص 03وهبة الزحيلي ، مجلة المجلس اإلسالمي األعلى ، العدد / د- �
   . 11/ التحريم- �
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وقد يفضل الذكر على األنثى من حيث االعتبار الديين واخللقي كما هو شأن نوح 
 : يقول احلق . ولوط عليهما السالم مع زوجتيهما        

       

      �.   
  

 وهكذا يبقى املعيار احلقيقي للتفاضل هو مدى قبول األعمال  

    � وهذا ما بينـه الرسول ،  بقوله  :


 � .   
                                                               

                                     
   . 10/ التحريم- �
   . 13/ الحجرات- �
   . 8/84ل الهيثمي رجاله رجال الصحيح ،  ؛ وقا5/44 أخرجه أحمد في مسنده ، - �
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   اخلصائص املميزة للمرأة : املطلب الثاين
  

 من نفـس واحـدة ، خلقه بثنائية الرجل واملرأة ومبواصفات لقد خلـق اهللا اإلنسان
وال متايز يف هذه الفطرة بني الرجل واملرأة ، فاإلنسانية . معينة متيزمها عن باقي املخلوقات 

وكتـب عليهما أن خيوضا معتـرك احلياة معا ، وأن يعيشا يف جمتمع واحد . تشملهما مجيعا 
 حيوية مشتركة بينهما ، وجعل حاجتهما العضوية ويف كوكـب واحد ، وزودمها بطاقة

فهما معا جيوعان ويعطشان ويقضيان حاجتهما ، ويرغبان يف إشباع غريزما . مشتركة 
املشتركة ، وجعـل هلما قوة التفكري موحدة بينهما ، فال امتياز ألحدمها على اآلخر إال بقدر 

. من هلما اجلزاء على عملهما دون متييز وض. فهما واحد يف هذه اإلنسانية . ما يستعمل عقله 
  : فقال                         

      �.   
  

وهكذا فإن املرأة ال متثل قضية بعينها ، فهي ال ختتلف عن الرجل يف جمتمعه إال من 
لعدد الذي قد تفوق فيه النساء يف جمتمع ما تارة أو الرجال تارة أخرى ، وقد يتساويان حيث ا

  .فيه كذلك 
  

ومن مثة يظهر أن االختالف حىت يف العدد ال يتميز بشق عن شق ، فيبقى الرقم له 
وإذا كان ملركز الرجل يف هذا اتمع املشترك ما جيعله يتميز خبصوصيات . داللته اإلنسانية 

فهي متثل أمجل وألطف ما يف . ينة ، كقدرته على التحمل ، فإن املرأة هي أيضا هلا ما مييزها مع
فسمعة الشابة العطرة جتعل الشباب يتزامحون على خطبتها ، والزوجة . اتمع من العواطف 

األمينة جتعل من الناس يتحدثون عن إخالصها لزوجها وعن استقامتها ، واألم احلنون تغذي 
وهذه وظائف وفضائل ال يتأهل . ها ما تغرسه من معاين الشرف والفضيلة يف نفوس أبنائها بلبن

الرجل للقيام ا مهما أويت من قوة ، ألن سره يف سعة عقله وقوة عضالته ويف صربه على 
كما . ه ولطفه ورشاقته أمر خمالف لفطرته متاما تقتبجح الرجل جبماله ورف. البأساء والضراء 

                                     
   .195/ آل عمران- �
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فتباهيها الصادق .  املرأة باخلشونة والقوة القاهرة والفتوة الكاذبة أمر خمالف لفطرا أن تباهي
 وهو وصدق رسول اهللا . إمنا يكون بلطفها ونعومتها ولينها ، ليسر بذلك شقها الثاين 

: يصور ذلك املنظر بقوله 
�.   

  
وانطالقا من هذا التكافل الفطري الذي يعضده ذلك التماثل احلقيقي يف كثري من 
احلقوق والواجبات بني الرجل واملرأة ، فإن املرأة تتميز فطريا خبصائص عضوية جيب مراعاا 

  : ذه اخلصائص على سبيل التمثيل يف النواحي التالية وتتجلى ه. يف كل تعامل معها 
  
إن اهللا خلقها أنثى وزودها بأجهزة عضوية خاصة ا كاملبيض والرحم ، وخصها -1

فيكفي أا . بأدوار ومهام أساسية ال تتأتى من الرجل املشهود له بالقوة مهما بلغ يف إتقاا 
فالرجل ومهما بلغ . وهذا أمر ال جيده عند غريها أنثاه املفضلة اليت توفر له السكن واملودة ، 

من اللطافة والرقة ، فإنه ال ميكنه أن يتحول إىل أداء الدور األنثوي يف املعاشرة مثال ، وال 
  .يقوى عليه حىت ولو مارس الشذوذ اجلنسي احملرم 

  
ولذلك حرص اإلسالم على أن ال يفوت هذه اخلاصية على املرأة ، حىت وإن فسدت 

  : يقول احلق . ع البشر وبلغ الشذوذ اجلنسي مبلغه طبا   

   � .  فجنس الرجال خلقوا من نفس
 يف وخلقت املرأة من النفس ذاا ، وميزت خباصية األنوثة وهللا. واحدة ولكنهم خلقوا ذكورا 

وخاصـية األنوثـة ال تقلل من شأن املرأة وال من إنسانيتـها ، ألن عالقة . خلقه شؤون 

                                     
   .481 سبق تخريجه في الصفحة - �
   . 189/ األعراف- �
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 :  يقول اهللا . الزوجية كصفة مالزمة لكل اخلالئق تقتضـي ذلك  

      �.   
  

طلوبة من اإلنسان ، ويضمن بقاء النوع وذه العالقة يتحقق االستخالف والعمارة امل
يقول الدكتور . الناتج عن هذه الثنائية املتالزمة ، واملتصفة بالعقل املنوط بكل شق منها 

 إن صفيت الفعل واالنفعال كليهما الزم لتسيري هذا النظام الكوين «: سعيدات عبد القادر 
 فضيلة للفاعل من حيث هو فاعل ، لوجود الفاعـل واملنفعل أمهية سواء يف هذا الكون ، وال

وكمال الفاعل أن تكون فيه قوة الفعل والصفات الفاعلية على . وال نقيصة للمنفعل يف انفعاله 
وكمال املنفعل أن . أمتها ، حىت يستطيـع القيام بواجـب اخلدمة الفعلية من الزوجيـة 

ام بالواجب القبويل واالنفعايل تكون فيه قوة االنفعال وكيفيتـه على أكملها ، لكي حيسن القي
  .�»للزوجية 
  

وهذا ما يتحقق فعال بني الزوج وزوجته املتحدين يف القيمة اإلنسانية ، املختلفني يف 
  .اخلصائص اليت تؤهل كل منهما للقيام بالدور املنوط به 

  
وتؤدي دورها اخلاص يف اإلجناب . واملرأة مهيأة هلذه الوظيفة فطريا  : احلمل-2

فهي منتجة لألجيال وصانعة اتمع ، وتتميز يف ذلك عن . ظ على بقاء النوع البشري لتحاف
فاجلماع بني الزوجني يرتب نتيجة مشتركة يشعر ا . الرجل يف أا الوعاء الذي حيمل الولد 

إال أن الزوج تنتهي مهمته وغايته . الزوجان معا ، ملا لقيا وناال من متعة االتصال وسرا به معا 
بينما الزوجة تبدأ بأيام بعد ذلك يف الشعور . ند ذلك القذف الذي توج به مواقعته لزوجته ع

بتغري مزاجها ، وبعوارض غري معهودة لديها كالغثيان والدوخة وفقدان الشهية يف بعض 
  .األطعمة واألشربة ، وقد تنعدم شهيتها جتاه زوجها وقد تكره أحب الناس إليها 

  

                                     
   . 49/ الذاريات- �
، مجلة ) رؤية مستقبلية(سعيدات عبد القادر ، الشراكة الزوجية وأثرها على البناء األسري / د- �

   . 498 ، ص 03المجلس اإلسالمي األعلى ، العدد 



 
  

491

وال تلبث إال قليال حىت يظهر . رئة هي أمارات على أا محلت فهذه التغيريات الطا
  : احلمل جليا ، ويتقلب يف أطوار خمتلفة كما يقول احلق      

                 

              

      �.   
  

ضلت فهذه الوظيفة اليت تقوم ا املرأة ال تنقص من مركزها ، بل هي أمارة على أا ف
 امتثاال اومن مثة كان اإلحسان إليها زائد. على الرجل لتتحمل األعباء الصعبة وهنا على وهن 

  :لقوله تعاىل           

      � .  ويؤكد احلق  أمهية هذه املسؤولية

: وثقلها فيقول           

           �.  
  

مرة بالوهن وهو ضعفها وضعف ولدها ، واآليتان تصفان معاناة هذه املرأة وهي حامل 
ومرة بالكره وهو ما يترتب عن ذلك من تغيري ملزاجها ، . وما ينتج عن ذلك من شدة األمل 

   . �وحتملها ملشقة الوحم واخلوف على ما يف بطنها 
  

                                     
   . 14-12/نو المؤمن- �
   . 14/ لقمان- �
   . 15/ األحقاف- �
    .4/383 ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، - �
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وهذه اخلاصية اليت تعيشهـا املرأة تسعة أشهر يف الغالب وقد تزيد ال متر عليها مر 
تعاين فيها ما تعاين من تغيري يف الصفات البيولوجية والفسيولوجية ، وكل ذلك فهي . الكرام 

   .�لذلك عد فقهاء املالكية املرأة احلامل كاملريضة طيلة محلها. يؤثر عليها تأثريا سلبيا 
  

ومن مثة وجب على أفراد اتمـع حسن معاملة املرأة احلامل ، وخفض جناح الذل هلا 
جلسام واليت ال تعـوض مبال ، وإمنا حتتاج إىل تثمينها وضمان الرعاية جزاء على تضحياا ا

  .املطلقـة هلا 
  

وحيـث أن احلاجـة إىل الولـد غريـزة يف أعماق النفـس البشريـة ، وكان الولد 
من أطيـب الكسـب كما يقول الرسول 

   رص على إجناب األوالد والعمل على تنشئتهم النشأة  ، كان احل�
الصحيحـة من الغايات الساميـة ، خصوصا وأن الشريعـة اإلسالميـة تدعو إىل الكثرة 

  : األوىل تندرج يف مفهوم قوله : القوية من النسل لتحقيق غايتني   

    رج يف مفهوم قوله  ، والثانية تند�
 �.  

  

                                     
   .1/186 المدونة الكبرى ، - �
 ؛ النسائي في البيوع ، 2/283 أخرجه أبو داود في البيوع ، باب الرجل يأكل من مال ولده ، - �

 ؛ ابن ماجه في التجارات ، باب الحث على 7/276 ، )4461(باب الحث على الكسـب ، رقم 
 ؛ الدارمي في البيوع ، باب في الكسب وعمل الرجل بيده ، رقم 318، ص ) 2137(المكاسب ، رقم 

  .  وقال صحيح ووافقه الذهبي 2/46 ؛ الحاكم في المستدرك ، 2/321، ) 2537(
   . 60/ األنفال- �
 ؛ ابن حجر الهيثمي في اإلفصاح عن 7/78، ) 13235( رقم أخرجه البيهقي في أبواب النكاح ، - �

تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم (مرفوعا بلفظ رواه أبو داود و . 43، ص ) 12(أحاديث النكاح ، رقم 
 ؛ والنسائي في 1/514في النكاح ، باب النهي عن التزويج من لم يلد من النساء ، ) األمم يوم القيامة

صححه ابن حبان ، قال ابن حجر  ، و6/373، ) 3227( تزويج العقيم ، رقم النكاح ، باب كراهية
  . 3/348التلخيص 
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ق إذا امتنعت املرأة عن احلمل ، أو حاول الرجل ـذه الغايات ال تتحقـغري أن ه
ولذلك مل يرخص الفقهاء . اإلتيان بنسل يف غري رمحها خمالفا يف ذلك قواعد الفطرة وضوابطها 

روا على إباحة حالة واحدة وهي أخذ مين الزوج ـطناعي ، واقتصخمتلف أنواع التلقيح االص
وتلقيح بويضة زوجته ، مث إعادة البويضة ملقحة إىل رحم الزوجة نفسها بشروط معينة 

  . �تقتضيها الضرورة
  

وعلى العموم فاللجوء إىل التلقيح االصطناعي جبميع صوره ، وبغض النظر عن إباحته 
حبيث تبقى هي املزرعة الوحيدة إلجناب . رأة عن وظيفتها الفطرية من عدمها ، فهو ال خيرج امل

فهل ميكن أن يتوىل الرجل هذا األمر حىت باإلجراءات . األطفال حىت ولو كانت بطرق ملتوية 
  .االصطناعية ؟ فاجلواب يؤكد خاصية املرأة فيما جبلت عليه 

  
ا ، ولذلك وجب االنتباه إىل واحلمل أمر طارئ على املرأة ، فهو ال يصاحبها طيلة حيا

الفترة اليت تعيش املرأة فيها هذه اخلصوصية ، اليت تتطلب نوعا من الرعاية ملا يصاحبها فيها من 
تعرف أنواعا من ، ألن املرأة وهي تضم اجلنني يف أحشائها . أمل وتغيري فيسيولوجي ونفسي 

ها وأجهزا التناسلية واهلضمية ءالتقلبات الوظيفية ، يقول األطباء أا تشمل جسمها وأعضا
والبولية ، وتصاب الغدد باضطرابات يف إفرازاا املختلفة ، فتضاعف نشاطها وتزيد كمية 

وقد تصاب بصعوبة التنفس وتضخم القلب بسبب عمله املتزايد يف ضخ الدم . هرموناا 
تبادالت املتولدة عن نتيجة ال، ر باحلرارة واخلمول الزائدين ـالذي حيتاجه الطفل ، وقد تشع

ر بزيادة الوزن ـراز املعدة ، مما يسبب هلا غثيانا وحرقة ، وقد تشعـني بنقص إفـمنو اجلن
ن إىل آخر ، حبسب الوضع الصحي الذي ـألا حتمل طفال قد خيتلف وزنه من بط، وثقله 

   .�يعيشه اجلنني احملمول
  

يفة اليت أهلها اهللا هلا ، ال وال غرو يف ذلك ألن من قدرت على حتمل مشاق هذه الوظ
فتميز املرأة ذه اخلصوصية يقتضي معاملتها . بد هلا من أن تعيش آالمها كما تعيش سعادا 

  .معاملة تراعى فيها أحواهلا النفسية ، قصد مساعدا على أداء مهمتها على الوجه األكمل 
                                     

   .138 عالمات الحياة والممات بين الفقه والطب ، ص - �
   . 124 المرجع السابق ، ص - �
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. ها للنفاس بعد كل محل ومن اخلصائص الفطرية اليت تتميز ا املرأة تعرض : النفاس-3
والنفاس حالة نفسية بيولوجية كثريا ما تعاين املرأة من آالمها الشديدة ، خاصة يف مرحلة 

  .الطلق اليت تسبق الوالدة 
  

يقال تنفست املرأة نفاسا . والنفاس لغة يعين والدة املرأة ، إذا وضعت فهي نفساء 
   .�ونفست غالما والولد منفوس

  
صطالح الفقهاء فقد وردت فيه تعريفات خمتلفة ، ولكنها جتمع يف إطار وأما النفاس يف ا

 الدم اخلارج من الرحم عقب «: فهو عند الشافعية واحلنفية . عام على أنه خروج الدم 
وأما املالكية فهو  . �» الدم اخلارج بسبب الوالدة «:  ، وهو عند احلنابلة �»الوالدة 
ويفهم من تعريفات الفقهاء أم جممعون  . �»عند والدا  ما خرج من قبل املرأة «: عندهم 

  .على أن الدم اخلارج بعد الوالدة هو دم النفاس 
  

حبيث جعلها املالكية . مل يتطرق الفقهاء ألقل مدة للنفاس ، ولكنهم اختلفوا يف أكثرها 
املرأة بعد مدة تبلغ الستني يوما ، ويترتب عن اختالفهم يف هذه املدة اختالفهم فيما جيب على 

النفاس من التزام بالعبادات املختلفة ، وغشيان زوجها هلا ، ألن النفاس كاحليض يف وجوب 
الغسل منه واعتزال الزوج لزوجته ، وحترم فيه الصلوات وال تقضى وحيرم الصوم ويقضى ، 

اية هلا ، ومطالبة املرأة بالقضاء يف الصوم دون الصالة فيه رع . �فله حكم احليض يف العبادات
ألن يف قضاء الصالة املتكررة حرج على النفساء ، وال حرج عليها يف قضاء الصوم ، ألنه 

وإن وقع فإنه ال يتكرر من جهة ، وألن أيامه معدودة بالنسبة للمرأة . يندر أن يقع يف رمضان 
  .من جهة أخرى 

  

                                     
   . 424 مختار الصحاح ، ص - �
   .1/45 ؛ المهذب ، 1/41 بدائع الصنائع ، - �
   . 1/260 المغني ، - �
   .48 القوانين الفقهية ، ص - �
�   .48 المرجع السابق ، ص - 
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 بكامل قواها ، وحىت فاملرأة تظل فيه حمتفظة. وأما أهليتها فإا ال خترم بسبب النفاس 
وإن اعترضها ضعف فإنه ال خيل بذمتها ، خصوصا وأن بقاء األهلية قاعدته متعلقة حبقوق 

لذلك وقع عليها التخفيف فيما يتعلق حبقوق اهللا ، وظلت احلقوق اخلاصة بالعباد . العباد 
  .فهي يف هذه احلال ال ختتلف عن الرجل . متعلقة بذمتها 

  
ر بيسر على املرأة ، ورغم ذلك فإا تتحملها بفطرا كما حتملت ومرحلة الوالدة ال مت

فعندما يقدر اهللا للحمل أن خيرج ييسر اهللا له السبيل ، فيخرج الطفل جبسمه . عناء احلمل 
ورأسه الكبري من ذلك املخرج الصغري ، الذي هيئته قدرة العليم احلكيم ألداء هذا الدور 

  .بسالم 
  

 من املخاض ، حيث تعرف يف األوىل تقلبات رمحية أقوى وأشد من ومتر املرأة مبرحلتني
تلك اليت تعودت عليها أثناء احلمل ، وهو ما جيعلها تقاسي من آالم الطلق الصعبة ، حيث تبدأ 
فتحة عنق الرحم يف االنفتاح حىت يتفجر كيس من املياه يعود بعضها للرحم يف كل نوبة من 

  .ئة إلخراج الولد بسالم نوبات األمل ، وهي عمليات توط
  

. وختتلف مدة هذه املرحلة من امرأة إىل أخرى ومن محل إىل آخر عند املرأة الواحدة 
  .ولكنها يف احلمل األول تكون أطول نسبيا عن باقي الوالدات اليت تأيت بعده 

  
عه مث تأيت مرحلة املخاض الثانية ، وفيها ينبذ الوليد خارج الرحم ، ويبدأ برأسه مث يتب
 . �باقي جسمه ، ويواصل الرحم انقباضاته ليخرج املشيمة وبقية األغشية احمليطة بالطفل

 : وصدق اهللا العظيم إذ يقول    � قال ابن عباس يسره للخروج من ، 
   .�بطن أمه

  
 عندما وبعد هذه الصعوبات واملعاناة اليت عاشتها املرأة ، جتدها تسعد سعادة مطلقة

فهل ميكن للرجل أن يقوم بأدىن من ذلك ؟ ويبدو أن هذا دليل . تسمع استهالل ولدها 
                                     

   .61 ، 60عزت محمد حسن ، نعم اهللا في خلق اإلنسان كما يصوره القرآن ، ص / د- �
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إضايف على ما اختصت به املرأة من محل ونفاس ، وغريمها ال ينقص من مكانتها وال من 
ألن الصعوبات اليت تعتري الرجل يف أدائه . إنسانيتها إذا مل يكن دليال على قوا وأفضليتها 

 الشاقة ال تصل إىل درجة إعدامه يف حلظة أدائها ، باعتبار أنه ميكنه أن يعدل عما شق وظائفه
ولكن هل ميكن للمرأة أن تعدل عن وظيفتها يف احلمل ، أو أن ترغب يف إنزال الولد . عليه 

  خوفا من آالم الطلق ؟
  
يت خترج واحليض نوع من أنواع الدماء ال. ومن مميزات املرأة أيضا احليض  : احليض-4

ألنه يرافق األنثى من مرحلة البلوغ الذي هو عالمة . من قبل املرأة ، بل هو أكثرها خروجا 
وهو خيرج منها يف حالة الصحة ، خبالف دم االستحاضة الذي . من عالماا إىل مرحلة اليأس 

يقول الرسول . فهو ليس بدم احليض . خيرج منها يف حالة املرض 
 � .  واحليض دم غري دم النفاس الذي سبقت اإلشارة إليه.  

  
تقول العرب حاض الوادي إذا سال ، وحاضت . واحليض يف اللغة يعين جمرد السيالن 

   .�وحاضت املرأة إذا خرج منها دم احليض. الشجرة إذا سال صمغها 
  

ة عن الدم الذي ينفضه  هو عبار«: ض يف الشرع فعرفه اجلرجاين بقوله ـوأما احلي
عن دم االستحاضة ، ) رحم امرأة(م امرأة سليمة عن الداء والصغر  ، واحترز بقوله ـرح

من النفاس ، إذ النفاس يف حكم ) سليمة عن الداء(وعن الدماء اخلارجة من غريه ، وبقوله 
فإنه ليس عن دم تراه ابنة تسع سنني ، ) الصغر(ث ، وبـ ـاملرض حىت اعترب تصرفها من الثل

   .�»مبعترب يف الشرع 
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 الدم اخلارج من «: فاملالكية يقولون بأنه . وال خيتلف الفقهاء كثريا يف هذا التعريف 
فأخرجوا  . �»فرج املرأة اليت ميكن محلها عادة من غري والدة وال مرض وال زيادة يف األمد 

 اسم لدم خمصوص وهو أن يكون « : وعرفه احلنفية بأنه. بذلك مجيع أنواع الدماء األخرى 
ممتدا خارجا من موضوع خمصوص وهو القبل الذي هو موضوع الوالدة واملباضعة بصفة 

   .� »خمصوصة ، فإن وجد ذلك فهو حيض وإال فهو استحاضة 
  

 دم جبلة تقتضيه الطباع السليمة يرخيه رحم املرأة بعد بلوغها «: وهو عند الشافعية 
  .  �»يف أوقات معتادة 

  
   .�» دم يرخيه الرحم إذا بلغت ، مث يعتادها يف أوقات معلومة «: وهو عند احلنابلة 

  
وأخلص من هذه التعريفات أن احليض هو الدم اخلارج يف حالة الصحة من رحم املرأة 

  .من غري والدة وال مرض 
  

 دم ودم االستحاضة اليت جاءت التعريفات السابقة بقيود خترجه من مفهوم احليض ، هو
 يف احلديث لذلك مساه الرسول . يسيل من املرأة بطريقة غري عادية ويف حالة غري صحية 

السابق بأنه عرق ، أي نزيف يصيب املرأة فيجعلها تسيل حىت خيتلط عليها األمر ، فال تفرق 
ولذلك دقق العلماء وبناء على نصوص شرعية يف التفريق بني الدمني ، . بينه وبني دم احليض 

 يترتب عن ذلك من أحكام تكليفية تؤديها املرأة يف حالة االعتالل ، ويرخص هلا بقضائها أو ملا
  .عدم قضائها يف حالة احليض ، كما هو الشأن بالنسبة للصوم والصالة 
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     : �والفرق بني احليض واالستحاضة يكمن يف املواصفات التالية
وإذا انقطع عنها ملدة . رأة حبيث ال ينقطع عنها االستحاضة هي استمرار الدم على امل-

بينما احليض هو دم خيرج من املرأة املعتادة يف أيام معدودة تكاد تكون معلومة . قليلة يعاودها 
  .لديها 

  
وإذا كان احليض خيرج دمه من قعر الرحم ، فإن دم االستحاضة خيرج من فرج املرأة -

  .طيب فهو نزيف بالتعبري ال. من غري حتديد 
  
فهو شيء كتبه اهللا على بنات آدم ، كما كتب . واحليض ال سبب له إال البلوغ -

فال سبيل هلن يف اجتنابه إال ببلوغ إحداهن سن . عليهن وعلى الرجال معهن البول والغائط 
اليأس ، الذي حدده املالكية بسبعني سنة ، واحلنفية خبمس ومخسني سنة ، والشافعية باثنني 

لقول عائشة . خبمسني سنة ، واحلنابلة وستني سنة 
 �.  وعلى .  والغالب أن حتديد هذه املدد مبين على استقراء أحوال النساء

  .هذا فإن الدم اخلارج قبل البلوغ وبعد سن اليأس ال يعد حيضا 
  

واد إىل االمحرار إىل االصفرار ، وال ومن حيـث اللون فإن دم احليض خيتلف من الس
تطهر منه املرأة إال بعد أن ترى القصة البيضاء ، وذلك خبروج القطنة اليت تستشفر ا بيضاء 

بينما االستحاضة تظل لوجود دمها على حاله ، وال تطهر منها املرأة . نقية ال ختالطها صفرة 
 . �خيالف حكم احلائض والنفساءولذلك فحكـم املستحاضة . إال نادرا ، ألا مـرض 

فقـد ورد أن ابـن . فهـي كالطاهـرات مطالبـة بالصالة والصيام ومعاشـرة الزوج 
   .� :  قال عباس 

  

                                     
   .13 عبد اهللا حجاج ، فقه النساء ، ص - �
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. وخيتلف دم احليض كذلك عن دم االستحاضة بالرائحة الكريهة اليت تصاحبه -
فهو . رأة باحليض جيد العالقة العضوية اليت تربطه جبهاز احلمل يف جسم املرأة واملدقق يف متييز امل

. سبب من أسباب احلمل ، إذ أن انقطاعه عند املرأة العادية املتزوجة دليل على شغل رمحها 
وهو زيادة على ذلك وسيلة من وسائل مد الغذاء للجنني طيلة فترة احلمل ، ألن باحلمل 

تمع الدم فيه ، وال خيرج منه إال يف حالة عدم احلمل يف ظروف اعتيادية ، يتغلف فم الرحم فيج
  .تتهيأ عليها املرأة فتصبح عندها زمان عادا الشهرية 

  
فكثريا ما تصاحبها أمراض تزعجها . والعادة الشهرية عند املرأة ال متر دائما بسالم 

كالت ضعف نفسية وصحية ، حىت وتسبب هلا يف التوتر حىت قبل جميئها ، فتصبح تعاين من مش
تعتقد املرأة خالل تلك الفترة أا خمالفة جلنس النساء ، وال جتدها تعرف الراحة إال بعد التطهر 

ولذلك فهي حتتاج يف هذه الظروف إىل أن . والرجوع إىل ممارسة العبادات بشكلها الطبيعي 
شة عندما دخلت عليه تبكي  بقوله لعائولعل ذلك ما عناه الرسول . تعامل برفق وتفهم 

: وهم قاصدون احلج فقال 
 �.   

  
الشيخ الغزايل ولقد حاول . واآلالم اليت تعاين منها املرأة أثناء احليض ال تعد وال حتصى 

  : إمجاهلا يف األسقام التالية 
  
  .آالم كثرية وأوجاع شديد تصاب ا املرأة يف أسفل الظهر وأسفل البطن -
  
تصاب املرأة حبالة من الكآبة والضيق ، ينتج عنها تقلب يف املزاج وسرعة االنفعال -

  .وقلة التحمل  
  
  .يؤثر حىت على بصرها تعرف بعض النساء قرب بداية احليض صداعا نصفيا قد -
  
  .فقدها لكثري من الدم جيعلها تصاب بفقر الدم ، الذي تظهر آثاره على مالحمها -
  

                                     
 ؛ مسلم في الحج ، باب بيان 1/63 أخرجه البخاري في الحيض ، باب كيف كان بدء الحيض ، - �
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. تتعطل اإلفرازات احليوية املهمة للجسم بسبب التغري الذي يصيب الغدد الصماء -
ونتيجة هذه العوامل تنخفض درجة حرارة اجلسم ، وينخفض ضغط الدم حىت تصاب املرأة 

   .� والكسلبالفتور
  

ورغم ذلك كله تظل املرأة قائمة بدورها األنثوي أحسن قيام ، وهو ما يقوي درجة 
  . متيزها عن الرجل 

  
فكما هي جملبة للولد فإا . والرضاعة خاصية مما أخص اهللا ا املرأة  : الرضاعة-5

قوم ا مهما وهذه الوظيفة ال ميكن للرجل أن ي. معمل لصناعة اللنب الذي يتغذى به الطفل 
حدث له من جني ، ألن اخلالق الذي سوى بني الذكر واألنثى يف اإلنسانية فرق بينهما يف 

فجعل املرأة تتميز بالغدتني النبيلتني السخيتني اللتني جتسدان فعال املصنع اإلهلي . الوظائف 
نسان ، إنه لنب وأي لنب خيرج من األم اإل. البديع إلجياد اللنب ، واعتصاره من بني فرث ودم 

وإذ جعله اهللا كذلك فألنه يعد أول . يفوق مجيع أنواع األلبان اليت جتلب من إناث احليوانات 
  .غذاء يهبه اهللا للرضيع ، فهو لنب ال تدره إال األمهات الوالدات 

  
ويؤكد هذه احلقيقة العلم اليوم ، فقد أثبت أن لنب األم ال ميكن تعويضه بأي لنب آخر ، 

خصوصا وأن األم يف أول . ورت التركيبات الكيماوية اليت تستعمل إلنتاج احلليب مهما تط
مث تشرع بعد ذلك يف إطعامه باللنب . إرضاعها البنها تدر لبأ لينا يتناسب مع حاجة الطفل 

 إن عملية إدرار اللنب وتكوينه تبدأ منذ «: يقول الدكتور عزت حممد حسن . احلقيقي 
وهو . وم الثديان بإفراز مادة رقيقة صفراء اللون تسمى اللبأ ـة ، ويقاللحظة األوىل للوالد

ة ، يتكون بصفة أساسية من الربوتينات واألمالح مع شيء من ـسائل فقري من الناحية الغذائي
ويبدأ . م الطفل حيتاج يف هذه الفترة إىل هذا النوع من الغذاء ـوذلك ألن جس. دهن قليل 

ولنب األم . م األحيان ـع بعد الوالدة يف معظـث أو الرابـ اليوم الثالإنتاج اللنب احلقيقي منذ
ن كلما استطعن ـة ، وحيبذ معظم األطباء إرضاع األمهات ألطفاهلـة عاليـة غذائيـذو قيم

   .�»إىل ذلك سبيال 
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وإظهارا ملكانة هذا اللنب يف تنمية جسم الطفل ، وما يتولد عنه من حنان يعود على 
 :  مهمة األم يف ذلك فيقول  دة الصحية والنفسية ، بني احلق الطفل بالفائ    

                  �.   
  

أراد أن يربز املهمة احملددة لكل واحد من األبوين جتاه هذا االبن ، خصوصا  وكأنه 
فحىت ال يضيع الطفل بني اختالفات األبوين بني . اآلية جاءت بعد توضيح أحكام الطالق وأن 

بأن اإلرضاع على األم ، ونفقة اإلرضاع على األب ، فيتكامل الدوران وتتحقق غاية الطفل 
 إن على الوالدة املطلقة واجبا جتاه طفلها الرضيع ، واجبا «: يقول سيد قطب . يف النمو 

عليها ، وال يتركها فيه لفطرا وعاطفتها اليت قد تفسدها اخلالفات الزوجية ، فيقع يفرضه اهللا 
فاهللا أوىل بالناس من أنفسهم . إذن يكفله اهللا ويفرض له يف عنق أمه . الغرم على هذا الصغري 

واهللا يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولني كاملني ، ألنه . وأبر م وأرحم من والديهم 
 . »ه وتعاىل يعلم أن هذه الفتـرة هي املثلى من مجيع الوجوه الصحية والنفسية للطفل سبحان

 وللوالدة يف مقابل ما فرضه اهللا عليها حق على والد الطفل أن يرزقها «: رد فيقول ـمث يستط
ك يف التبعة ، وكالمها مسؤول جتاه هذا ـفكالمها شري. وها باملعروف واحملاسنة ـويكس

   .� »يع الصغري الرض
  

فاألم تفضل على غريها يف إرضاع . هذا هو املنهج اإلهلي املتبـع يف إرضاع الطفل 
يقول الشيخ طنطاوي . الصيب ، وال ينتقل إىل الظئر إال إذا وجد السبب الداعي إىل ذلك 

 ليكن رضاع الولد  للرجال والنساء  يقول اهللا تعاىل «: جوهري يف تفسريه آلية اإلرضاع 
 كاملني عند التنازع ، فإن ذلك أكثر احتياطا للولد ، وعلى األم إرضاعه ألن لبنها له حولني

. فالولد بضعة منها . أشهى وثديها له أوفق من غريها ، كما نص عليه األطباء قدميا وحديثا 
وقد أعد اهللا عز وجل لبنها له ، ومل خيزنه يف الثدي إال والولد يتحرك يف جوفها ويضطرب يف 

فقوله يرضعن خرب معناه األمر أي لريضعن ، وذلك على . ا ، فعليهن إرضاعه لصحته رمحه
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فأما إذا مل توجد . سبيل االستحباب إذا قام غريها مقامها ، ومل يضره لنب األجنبية وقبله الصيب 
األجنبية أو كانت ومل يقبل لبنها أو قبله وأضر جسمه ، فعلى األم إرضاعه وجوبا ، وعلى 

   .� »هذه قسمة عادلة .  كسوة ونفقة ، على املوسر قدره وعلى املقتر قدره األب هلا
  

غري أن ما ينبغي أن يربز هنا واحلديث عن خصائص املرأة هو أن الرضاعة ميزة خاصة 
وال يتمكن الرجل من أن يستغين عن خدمة جنس النساء فيها ، ويتكلف بإرضاع . باملرأة 

عندما فرق  هذا ما جيعلنا ندرك من أن اهللا . التصرف ولده ، حىت وإن رضيت األم ذا 
فاإلرضاع مثال هو من .بني الذكر واألنثى يف الوظائف مل جيعل وظيفة األنثى وظيفة دونية 

  .الوظائف األساسية السامية املسندة للمرأة ، وال يقوى الرجل على أدائها
  

ألنه . وظيفة فريدة تقوم ا األم واللنب الذي متيزت املرأة بإدراره دون الرجل هو مثرة ل
طعام مستوف جلميع الشروط الغذائية ، فهو حبق الغذاء األمثل لنمو الرضيع ، ملا فيه من 

ومهما حاول العلماء معرفة . عناصر سهلة يستفيد منها اجلسم دون أن جيهد يف هضمها 
 األخرى ، فإن إدراك التركيب الكيماوي هلذا السائل عند املرأة وعند باقي إناث احليوانات

: يقول الدكتور علي عويضة . قيمته الغذائية كلها تبقى سرا مل يتوصل العلم بعد إىل اكتشافها 
 وبالرغم من أننا نعرف تركيب اللنب كيماويا ، إال أن هذه املعرفة وحدها ال ترشدنا إىل «

وذلك ألن للنب خواص أخرى حيوية وغريها ، هي سبب أنه ذو . إدراك كل قيمته الغذائية 
 قيمة غذائية ممتازة ، إذ أن املواد املتركب منها اللنب قائمة فيه كل منها يئة من هيئاا اخلاصة

فاهليئات اليت عليها املواد الزاللية والفيتامينات . اليت يسهل معها هضمها واالنتفاع منها 
والفوسفور ختتلف عنها يف ) الكالسيوم(واألمالح املعدنية يف اللنب ، وعلى األخص أمالح اجلري 

ة تقي أغذية أخرى ، وكلها يئ الطريق للنمو الصحيح ، وجتعل من اللنب طعاما أو مادة غذائي
  . � »اإلنسان من األمراض 

    
احلمل ، احليض ، (وخالصة الكالم عن هذه اخلصائـص العضوية اللصيقة باملرأة 

فهي من فروقها . أا مميزات للمرأة ال ميكن للرجل أن يشاركها فيها ) النفاس ، الرضاع
                                     

   . 1/213 ، قرآن الكريمتفسير الالجواهر في  الشيخ طنطاوي جوهري ، - �
   . 151 حق البدن ، ص - �
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 املزاج ، واحنراف الفردية اخلاصة اليت تتحملها جبدارة ، رغم ما ينتاا فيها من إخالالت يف
قصري عن الطبيعة ، وهبوط نسيب لقدرات املرأة العقلية واجلسمية إىل دون املستوى العادي ، 
بسبب تأثرها باآلالم اليت حيدثها احلمل والطلق واحليض ، وما تفرضها عليها األمومة وهي يف 

 بلطف يناسب فكل ذلك يستدعي مراعاة املرأة يف ظروفها هذه ومعاملتها. فترة الرضاعة 
  .وضعها 

  
وملا كانت هذه هي الصفات الغالبة على املرأة وهي ليست من األمور الظاهرة ، فإن -

فحط عليها يف . الشارع احلكيم عاملها بلطف يف أدائها لفرائضها ويف معامالا مع غريها 
بار أن جمال العبادات ما حط ، وجعل شهادا يف املعامالت تعدل نصف شهادة الرجل ، باعت

هذه الصفات لو قدر وأن أخص ا الذكر ألنزلت مستوى عقله إىل مصاف النساء املصابات 
ويعد هذا تعليال منطقيا يف عدم مساواة شهادة املرأة لشهادة الرجل يف . ذا الضعف الطارئ 

لذلك جاء قول احلق صرحيا يف املوضوع ، حيث علل . املعامالت اليت ال ختص عامل النساء 
بب بالنسيان ، وهو ضعف ينتج عما يصيب املرأة من خماطر خصائصها اليت حباها اهللا ا الس

  : فقال             � .  وأسهب سيد
 الضالل هنا ينشأ من أسباب كثرية ، فقد «: قطب يف توضيح الضالل املقصود من اآلية فقال 

قلة خربة املرأة مبوضوع التعاقد ، مما جيعلها ال تستوعب كل دقائقه ومالبساته ، ومن ينشأ من 
مث ال يكون من الوضوح يف عقلها حبيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند االقتضاء، فتذكرها 

. وقد ينشأ من طبيعة املرأة االنفعالية . األخرى بالتعاون معا على تذكر مالبسات املوضوع كله
تستدعي أن . األمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابال نفسيا يف املرأة حتما فإن وظيفة 

تكون املرأة شديدة االستجابة الوجدانية االنفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية ال ترجع 
وهذه الطبيعة ال . وذلك من فضل اهللا على املرأة وعلى الطفولة . فيهما إىل التفكري البطيء 

 بينما الشهادة على -حني تكون امرأة سوية- فاملرأة شخصية موحدة هذا طابعها تتجزأ ،
ووقوف عند الوقائع بال . التعاقد يف مثل هذه املعامالت يف حاجة إىل جترد كبري من االنفعال 

                                     
   .282/لبقرة ا- �
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 إذا احنرفت مع أي –وجود امرأتني فيه ضمانة أن تذكر إحدامها األخرى . تأثر وال إحياء 
   .� » وتفيء إىل الوقائع اردة  فتتذكر–انفعال 

  
إن الكالم عن الرضاعة يدفعنا إىل احلديث عن احلضانة ملا بينهما من  : احلضانة-6

ولذلك جاءت اآلية املوضحة ألحكام الرضاعة بعد أحكام الفرقة بني . عموم وخصوص 
  .الزوجني ، الحتمال وقوعها وللزوجني ولد يف حاجة إىل الرضاعة واحلضانة 

  
ولذلك وقع اتفاق بني الفقهاء يف أن األم أوىل . ظيفة احلضانة تعد من مميزات املرأة وو

وال أريد أن أزيد على ما قلته عن أحكام احلضانة يف املبحث  . �من غريها حبضانة الطفل
اخلاص بالطفل ، ويكفي أن أشري إىل أن هذه الوظيفة حىت ولو متكن الذكر من القيام ا ، فإن 

خصوصا عندما يكون الطفل . ا ال يعد قاعدة ثابتة ، ألن قدرته حمدودة يف هذا اال عمله فيه
لذلك اشترط الفقهاء املالكية ضرورة وجود امرأة عند الرجل إذا ما أسندت . صغـريا 

 ، ألن طبيعة املرأة هي األنسب للحضانة ، فليس يف وسع الرجل أن يوطن نفسه �احلضانة إليه
برة وحتمل أنني الصيب وأناته وصراخه ، خصوصا عندما يلم به مرض ما ، على الصرب واملصا

 فالليايل الباقية تعجزه ، فال يستطيع أن يسهر معه وال أن يطعم جوعه ةفهو إن كابر معه ليل
واملرأة أقدر على ذلك ، فهي تفهم مطالب الصيب دون . وعطشه وال يؤمنه من برد وال حر 

ابرة يف حتمل قيئه وجريان بطنه وتبوله واشتداد رعشته بالربد إفصاح ، وهي أكثر صربا ومص
وتتحمل كل ذلك وهي غري آسفة ، بل حتيط ولدها الذي . أو درجة احلرارة صيفا أو شتاء 

ولذلك يقول بعض . يتعبها وميدد أرقها وسهادها بالرمحة والرأفة والعطف واحلنان الطبيعي 
 الولد تكون لألب أفيد ، ألن حنان األم وعطفها قد الفقهاء أن إسناد احلضانة بعد أن يكرب

مينعها من أن تقسى على الولد يف جمال تربيته وتعليمه ، فيصبح مدلال خبالف األب املميز 
   .�بالشدة يف مثل هذه املواقف

  
                                     

   .1/336 في ظالل القرآن ، - �
   .232 القوانين الفقهية ، ص - �
   .2/529 حاشية الدسوقي ، - �
   .9/303 المغني ، - �
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  : خصائص أخرى -7
  

وأقصد باخلصائص األخرى تلك الصفات والسجايا اليت قد توجـد عند النساء 
لكنها عند النساء تظهر بشدة وقوة أكثر ، حىت يغلب على الظن أا من والرجال ، و

ال لشيء إال ألن املرأة تتقمصها بشكل يزيدها قوة يف معناها ، . اخلصائص اليت تنفرد ا املرأة 
وهذا ال يعين أن الرجال ال حيق . حبيث لو ختلت عنها كلية لعدت نقيصة يف سجاياها وأخالقها 

 ا إمنا يأيت من جانب ما تفرضه عليهم اإلنسانية هلم االتصاف ومن هذه . ا ، ألن اتصافهم
  : الصفات أذكر ما يلي 

  
واللطف عند املرأة ليس صفة خلقية تتقمصها وتتظاهر ا أو تباهي ا اجلنس  : اللطف

يقع اآلخر ، وإمنا لطفها هو سجية فطرية ال تباعدها حىت يف حالة دفاعها ورد العداون الذي 
  .عليها 

  
واملرأة إن حاولت جتاوز هذه الصفة بتصنع القوة واخلشونة سرعان ما تنكشف على 

خبالف ما لو حاولت املباهاة ذه الصفة ، . حقيقتها ، ألن فطرا حتول دون تصنعها الكاذب 
ها فاللطف واللني والنعومة ليست مساحيق تدهن. فإا تبدو صادقة لتناسب حماولتها مع فطرا 

  .املرأة ، إمنا هي تعابري حقيقية تظهر على حمياها 
  

ملهام اليت أسندها الشارع احلكيم بصفة خاصة للمرأة كتربية األوالد اولذلك جتد 
  . كلها حتتاج إىل هذا النوع من التعامل الناعم اواحتضام وإرضاعهم ، مهام

  
 فيها لطفها ونعومتها وخيطئ اتمع إن هو أسند مهمـة أو وظيفة للمرأة ال تستغل

ولذلك جتد املؤسسات االقتصادية واالجتماعية اليت تدرس نفسية املرأة تسند هلا من . ولينها 
ولعل لطفها كان من العوامل الرئيسية يف سر االختيار والنجاح . املهام ما جيلب انتباه الزبائن 

مستوى األسرة جتد لذلك وعلى . معا حىت وإن كانت هذه اخلاصية تستغل مبظاهر غري مباحة 
اللطف مثرته يف دوام العشرة بني الزوجني وإزالة األرق والتعب الذي يعاين منه الزوج طوال 
النهار ، ألنه وإن بلغ من الكهولة مبلغا فهو يف بيته كالطفل تعامله زوجته بلطف ، فيأنس 

 تلك وسلوكها هذا وتكون الزوجة خباصيتها. لذلك اللطف وااملة اليت جيدها عند زوجته 
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 : قد جسـدت فعال الراحة والسكن املقصودين يف قوله تعاىل     

           

       �.   
  

 جنة – وهي ملكته –ومن مثة فإن لطف املرأة ونعومتها يؤهالا ألن جتعل من البيت 
لألطفال ، يرتاعون فيها وميرحون ، وواحة مرحية للزوج ال يسمع فيها إال سالما وال يشم فيها 

ا حىت يصدق فيها بلطفها قوله ريإال عب
               

� .  وكل ذلك ممكـن التحقيق ، ألن اللطـف كاحلياء ما دخل
  .شيئا إال زانـه 

  
وما قيل عن خاصية اللطف عند املرأة ، يقال وأكثر عن حناا  : احلنان والشفقة

فهي حنون وهي بنت صغرية ، وهي حنون . فهما سجيتان تالزماا طول حياا . وشفقتها 
وهي زوجة ، وهي حنون وهي أم حىت يكاد حنينها يطغى على وظيفتها ، أو تستغل وسيلة 

 الرؤوف الرحيم باملؤمنني هو الذي يقدر والرسول . يتعسف ا الذكر يف هضم حقوقها 
. حىت كان خيفف يف صالته رمحة ا لشعوره حبناا وشفقتها على ولدها هذه السجية يف األم ، 
: فقد روي عنه أنه قال 

 �.   

                                     
   . 21/ الروم- �
 ؛ ابن أبي شيبة في 276، ص ) 1857( أخرجه ابن ماجه في النكاح ، باب أفضل النساء ، رقم - �

رواه الطبراني عن :  ؛ قال ابن حجر الهيثمي 3/399ئة الخلق ، النكاح ، باب المرأة الصالحة والسي
 عن أحاديث اإلفصاح ؛ أصال ، وقالوا سنده ضعيف ، لكن ليس له شواهد تدل على أن له أمامةأبي 

   .28، ص ) 05(النكاح ، رقم 
   . 123 سبق تخريجه في الصفحة - �
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ع املخلوقات ، حىت واحلنان والشفقة من اخلصال الفطرية اليت زود ا اهللا اإلناث من مجي

  . احليوانات وعلى عدم إدراكها تراها ال تطأ ولدها شفقة به 
  

ولكنها عاطفة جياشة . ومما تتميز به املرأة أا جمبولة على العاطفة   : العاطفة اجلياشة
فهي سريعة التأثر رقيقة . حبيث تتأثر بأتفه األسباب ، وال تكلف نفسها البحث يف أعماق ذلك 

فبقاء . وهذه اخلاصية تتناسب يف الواقع مع ما يتميز به الرجل من صرب وخشونة . الشعور 
فإذا كان أحد الطرفني عاطفيا كان . واستمرارية الزوجية يقتضي هذا التزاوج يف االنفعال 

  .الطرف اآلخر صبورا وخشنا ، لتمتزج سرعة التأثر بالصرب واخلشونة فيتولد البقاء 
  

علت بعض الفقهاء يعللون ا األسباب العقلية يف منع إسناد وهذه العاطفة هي اليت ج
فقد . والية الزواج للمرأة ، باعتبار عاطفتها ال تسمح هلا بتقدير الظروف والنظر إىل البعد 

ومن مثة كان إسناد هذه الوالية . تدفعها مغريات الزوج إىل إبرام العقد دون دراسة مسبقة 
 عقد الزواج من العقود املهمة ذات املقاصد املتعددة خاصة ألن. للرجل أفضل للمرأة نفسها 

فال يسمح بالتالعب به وإسناده للمرأة ذات الشعور املرهف ، اليت تتأثر . يف تكوين األسرة 
  .�بالظروف الوقتية ، فمن مصاحلها إسناد عقد زواجها لوليها

  
جا نفسيا ألفراد وسجية العاطفة ال تنقص من شأن املرأة ، فقد تكون عاطفتها عال

وبالعاطفة حتفظ أموال . وعاطفة املرأة هي اليت جتعلها تطيع زوجها يف غري معصية . األسرة 
  : يقول احلق . زوجها وأوالده وبيته       

   � . ، فتحب من حيب وتكره من وبالعاطفة الزوجية تداري املرأة خاطر زوجها 
فتخدم زوجها خدمة جتعل منه شخصا . وبالعاطفة ترقى املرأة أعلى درجات الوفاء . يكره 

 فما «: يقول الشيخ عبد اهللا النوري . حمترما بني أترابه ، مستقيما يف سلوكه ، متقنا لعمله 
 زوجها حمترما يف أعظم أن تكون الزوجة وفية لزوجها ، وما أعظم تلك الزوجة اليت جتعل من

                                     
   . 7/195 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
    .34/ النساء- �
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مسعته ، عظيما يف عائلته ، كرميا يف أخالقه ، مستقيما يف سلوكـه ، متقنا لعمله ، مؤديا 
ولكنه مع كل ذلك فهو يف . لواجباته ، صادقا يف قوله ، مهابا بني صحبه ، مؤمنا بربه وبدينه 

ا هذا اإلنسان ، وأكرم وأنعم وأعظم بتلك الزوجة اليت جتعل من زوجه. بيته كاحلمل الوديع 
   .�»فيصدق ا املثل القائل وراء كل عظيم امرأة 

  
غري أن صربها خيتص ويعرف يف . قد يشترك الرجل مع املرأة يف هذه اخلاصية  : الصرب
فالصرب يعلم اإلنسان املثابرة على العمل ، وجيعله يبذل أقصى ما يف وسعه من . دوائر مميزة 

فبه يتحقق النجاح ألنه مرتبط بقوة . ىل كثري من الوقت واملعاناة أجل حتقيق غاياته اليت حتتاج إ
ولذلك يدعو القرآن املؤمن يف مواطن كثرية . اإلرادة اليت متكن اإلنسان من النجاح يف عمله 

  .�فبه ترقى النفس وتقوى الشخصية وترقى قوة اإلنسان على حتمل الصعاب. إىل التحلي به 
  

 : قول هذه الغايات في يوضح احلق             

          � اا ، أل فالصرب صفة حيب اهللا املتصفني ، 
  .تساعدهم كالصالة متاما على قضاء مآرم 

  
من جراء قيامها بدور األمومة واملرأة باتصافها ذه الصفة ال جتزع مبا يلحقها من أذى ، 

فهي بذلك تفوق الرجل يف هذا اال مبا جتسد من عمل مضين يف سبيل أبنائها . املطلق 
فكيف يقارن ذلكم بصرب الرجل الذي ال يتجاوز قيامه . وزوجها ، زيادة على عملها العادي 

  .باألعمال الشاقة ، اليت قد ينفذ صربه جتاهها فيتركها 
  

.  الصفات اليت قد توجد عند الرجل وتتفوق املرأة فيها خصلة احلياء ومن : احلياء
   .�:  بقوله واحلياء صفة محيدة مدحها الرسول 

                                     
   .31 الشيخ عبد اهللا النوري ، سألوني عن المرأة ، ص - �
   .276محمد عثمان نجاتي ، القرآن وعلم النفس ، ص / د- �
   .153/ البقرة- �
 ؛ مسلم في اإليمان ، باب شعب 1/13 أخرجه البخاري في اإليمان ، باب الحياء من اإليمان ، - �

   . 1/36اإليمان ، 
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وحىت املرأة السافرة اليت خترج عن إطار أنوثتها تالحظ عليها أن بذرة احلياء الكامنة يف 
. تدري تقوم حبركات يستشف منها رغبتها يف ستر شيء ما أعماق نفسها جتعلها من حيث ال 

وهذا ما يقصد من حركة تلك املرأة النصف عارية اليت عندما تشعر أن أحدهم ينظر إليها 
وهذا ما . خلسة تقوم جبذب ما عليها من ثياب لتغطية ما عساه يتغطى بذلك الثوب القصري 

 ، هذا الكشف الذي حدث يف الواقع بدون جيعلنا ندرك أن حياءها منعها من كشفها لعورا
  .قناعة ذاتية منها ، وجاء خمالفا لفطرا اليت يهيمن احلياء عليها 

  
وهذا االنفعال . واحلياء يف حقيقته انفعال مركب ، فيه عناصر من اخلجل واخلوف 

 من أن يرافق املرأة يف سلوكها أكثر مما يظهر عند الرجل ، ألا أكثر من الرجل خوفا وخشية
   . �يرى الناس فيها ما حتاول إخفاءه ، خصوصا إذا كان مما يذم أو يعاب

  
وتفوق املرأة على الرجل يف احلياء جيعلها تتجنب األفعال القبيحة ، ألن الذي ال 

  . �يقول الرسول . يستحيي يفعل ما حيلو له 
  

فها هي ابنة . فهي قلما تتصنع فيه . يف عملها اجلاد واحلياء يطبع سلوك املرأة حىت 
قصد إخباره - وهي مرسلة من أبيها إىل موسى عليهما السالم ويف مهمة ضرورية شعيب 

.  ال تفعل ذلك إال وهي متلبسة ذا االنفعال الفطري الغالب على طابع املرأة -مبا أمرها أبوها
 : يقول احلق       

     �.   
                          

                                     
   .98ص  القرآن وعلم النفس ، - �
   . 2/263 أخرجه البخاري في أحاديث األنبياء ، باب حديث الغار ، - �
   . 25/ القصص- �
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وإذا كان احلياء سجية تدفع بصاحبها إىل التضحية حبقوقه ، والصرب على الظلم دون أن 
االعتداء على املرأة ، اليت يكون له رد فعل عنيف ، فإنه ال ينبغي أن يستغل ويستمرأ به يف 

كثريا ما تقع فريسة للمعتدي خوفا من أن يظهر للناس ما حدث هلا ، أو يستغل من طرف 
  .الزوج هلضم حقوقها ، أو ملطالبتها بواجبات تفوق طاقتها وقدرا وما أمرها الشرع به 

  
  .نوثتهاومن يفعل ذلك يكون قد ظلم املرأة بأن تعسف يف استغالل خصلة من مميزات أ

  
وأخلص يف النهاية إىل القول بأن املرأة تساوي الرجل يف كل ما يتعلق بدورها كإنسان ، 

وال غرابة يف . ولكنها ختالفه يف اخلصائص املتعلقة بتكوينها العاطفي املخالف لتكوين الرجل 
ا ذلك ، ألن مالزمة املرأة للطفل تفرض عليها التناسب املنطقي ملزاجها ومزاجه ، حىت أ

  .تصبح مشاة له يف االنفعاالت املختلفة 
  

وهذا ما . وهذه اخلصائص ال تصطنعها املرأة لنفسها ، إمنا هي تعبري صادق عن أنوثتها 
 وال شك أن اخلالئق «: ذهب إليه الشيخ حممد الغزايل وهو يثمن وظيفة ربة البيت فقال 

نثوي الذي جعل املرأة سريعة الضرورية للحضانة وتعهد األطفال أصل من أصول اللني األ
االنقياد للحس واالستجابة للعاطفة ، ويصعب عليها ما يسهل على الرجل من حتكيم العقل 
وتغليب الرأي وصالبة العزمية ، فهما وال شك خمتلفان يف هذا املزاج اختالفا ال سبيل إىل 

  .� »املماراة فيه 
                                                

                                     
   . 117 قضايا المرأة ، ص - �
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   م الفقهية املتعلقة بالرعاية الصحية عند املرأةاألحكا : املطلب الثالث
  

ذلك أنين سأخصصه إلظهار . يعترب هذا املطلب مبثابة التتويج للمطلبني السابقني 
األحكام الفقهية اليت تتناول الرعاية الصحية اليت أولتها الشريعة اإلسالمية للمرأة كفرد 

  .أساسي من أفراد اتمع 
  

 اخلاصة باملرأة ، ألن ما يتعلق ا كإنسان قد سبقت اإلشارة وأقصد ذه األحكام تلك
  .إليه يف الفصل السابق ضمن األحكام املشتركة 

  
  : وسأحاول إبراز هذه األحكام من خالل حتليل املعطيات التالية 

  
لقد بينت يف ما سبق أن املرأة تتميز خبصائص وصفات ال توجد يف الرجل ، وكثريا ما 

ومن مثة فقد اهتم الشارع . ص سببا يف عوارض الضعف اليت حتل باملرأة تكون هذه اخلصائ
وكل ذلك . احلكيم بوضعيتها ، فرخص هلا يف كثري من األحكام ، وخفف عنها أحكاما أخرى 

  .فإن مل يكن مباشرا فبطريق غري مباشر . يندرج ضمن موضوع الرعاية الصحية 
  

  :  الصحية عند املرأة يف ااالت التالية وتتجلى األحكام الفقهية املتعلقة بالرعاية
  

    :يف جمال النظافة
  

. إذا كان الرجل يكتفي يف البول باالستنجاء باحلجارة ، فإن ذلك ال يكفي عند املرأة 
وذلك قصد حتقيق النظافة . فهي مطالبة باستعمال املاء ليشمل األماكن اليت عمها بوهلا املتطاير 

   .�املطلوبة
  
والفقهاء متفقون على أن من موجبات الغسل عند املرأة  : احليض والنفاسالغسل من -

  : يقول احلق . احليض والنفاس      

                                     
   .1/28 ؛ المهذب ، 1/142 المغني ، - �
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         �.   
  

:  لفاطمة بنت أيب حبيش ويقول الرسول      
 �.   

  
سال منهما حمقق للطهارة فاالغت. والنفاس كاحليض ألن دمه هو دم احليض اتمع 

وباالغتسال . فإا جعلت اإلتيان مباحا عقب عملية االغتسال . املطلوبة يف اآلية السابقة 
. تتحقق النظافة ألنه يزيل أثر الدم والروائح الكريهة اليت تنتاب املرأة أثناء حيضها ونفاسها 

ها من جهة أخرى ، وألن وإذا حتققت النظافة كانت الرعاية الصحية للمرأة من جهة ولزوج
احليض أذى يضر باملرأة كما يضر بالزوج ، فوجب بعد ذهابه حمو أثر مجيع القاذورات اليت 

 : وهذا واضح املعىن يف قوله تعاىل . أحدثها           

                     �.   
  

وإذا كانت اآلية قد أشارت إىل وجوب اجتناب املعاشرة يف هذا الظرف العسري عن 
املرأة ، فإا تقنع الذكر كما تقنع املرأة بأن هذه املعاشرة حىت ولو حققت اللذة الشهوانية ، 

  .ذكر واألنثى فإا جتانب غايتني أساسيتني من غايات االتصال املشروع بني ال
  

هي فقدان الفائدة من هذا االتصال ، ألن املرأة ال ميكنها أن حتمل وهي : الغاية األوىل 
هي عدم توفر املناخ النظيف إلجراء هذه العملية ، اليت يسعد ا : والغاية الثانية . حائض 

  . اإلنسان وهو ميارسها يف إطار شرعي يثاب عليه 
  

                                     
   . 222/ البقرة- �
مسلم في الحيض ، باب المستحاضة ؛  1/65 أخرجه البخاري في الحيض ، باب االستحاضة ، - �
  . 1/148لها ، وغس
   . 222/ البقرة- �
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مـربرات النهـي الوارد جوابا للسؤال عن يقول سيـد قطـب وهو يوضـح 
 إن املباشـرة يف تلك العالقـة وسيلـة ال غايـة ، وسيلـة لتحقيـق هدف «: احمليـض 

. هدف النسـل وامتـداد احلياة ووصلها كلـها بعد ذلك باهللا . أعمـق يف طبيعـة احلياة 
أ عنها من أذى ومن  مع ما ينش–واملباشـرة يف احليـض قد حتقـق اللـذة احليوانيـة 

 ولكنها ال حتقق اهلدف األمسى فضال عن –أضرار صحيـة مؤكـدة للرجل واملرأة سواء 
ألن الفطـرة السليمة حيكمها من . انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها يف تلك الفتـرة 

 عن – وفق هذا القانون –فتنصرف بطبعها . الداخـل ذات القانـون الذي حيكـم احلياة 
واملباشرة . باشـرة يف حالـة ليس من املمكن أن يصـح فيها غرس وال أن تنبت منها حياة امل

يف الطهر حتقق اللذة الطبيعيـة ، وتتحقـق معها الغايـة الفطريـة ، ومن مث جاء ذلك النهي 
   .�»إجابـة عن ذلك السـؤال 

  
طهرها ، التقاء إن اتفاق العلماء على وجوب اجتناب املرأة احلائض والنفساء قبل ت

األذى الوارد ذكره يف اآلية ، يؤكده ما ذهب إليه الطب الذي كشف أن احليض يفرز مادة 
سامة تضر باجلسم إذا بقيت فيه ، وأن األعضاء التناسلية تكون يف حالة احتقان ، وأعصاب 

فإذا ما حدث اتصال . احلائض تكون يف اضطراب مستمر استمرار إفرازات الغدد الداخلية 
وقد مينع نزول احليض ويهيج األعصاب . بني الرجل واملرأة يف هذه احلالة فإنه يضرمها معا 

وحيدث االلتهابات يف األعضاء التناسلية للذكر واألنثى ، وال ينجوان من هذه األضرار إال 
   . �باالغتسال والتطهر احلسي واملعنوي

  
 والعبادات على أكملها ولذلك  واملرأة يف هذه الوضعية تكون غري مؤهلة ألداء الفروض

  .رعاها الشارع احلكيم وخفف عنها بعض األحكام 
  
. ر ـت آخـا يف وقـا حىت من قضائهـوب الصالة وأعفاهـها وجـع عنـفرف

 :  قال لفاطمة بنت أيب حبيش  أن رسول اهللا فعن عائشة 
                                     

   . 1/241 في ظالل القرآن ، - �
   . 138 الحالل والحرام في اإلسالم ، ص - �
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    وله ، وق�وقد سئل عن نقصان دينها  يف املرأة ،
 �.  

  
وحرم عليها الصيام وألزمها بقضائه يف فترة أخرى تكون طاهرة وصحتها مؤهلة ألداء 

––:  قالت فعن عائشة . هذه العبادة 
 �.   

  
 لعائشة وهي ومتنـع من الطـواف بالبيـت وهي على حاهلا لقول الرسول -
   . � : حائض 

  
ملا روى . وإذا كان الطـواف طواف وداع ، فإنه يسقـط ختفيفا عن املرأة احلائـض 

:  أنه قال عن ابن عباس 
� .  

  
وختفيفا على املرأة أيضا ال تعامل فقهيا يف حالة االستحاضة كحالة احليض والنفاس ، 

وألن دم . فحاهلا حينئذ كحال صاحب السلس بالبول . ألن دم االستحاضة نزيف حيل ا 
 والثالث من الدماء دم ليس بعادة وال طبع منهن «: القرطيب االستحاضة دم ثالث كما يقول 

وال خلقه ، وإمنا هو عرق انقطع ، سائله دم أمحر ال انقطاع له إال عند الربء منه ، فهذا حكمه 

                                     
   .512 سبق تخريجه في الصفحة - �
   .1/64 أخرجه البخاري في الحيض ، باب ترك الحائض الصوم ، - �
   . 1/146صالة ،  أخرجه مسلم في الحيض ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون ال- �
 ؛ مسلم في 1/65 أخرجه البخاري في الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إال الطواف ، - �

   . 1/503الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام ، 
� ؛ مسلم في الحج ، باب طواف الوداع 1/302 أخرجه البخاري في الحج ، باب طواف الوداع ، - 

   . 1/555وسقوطه عن الحائض ، 
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أن تكون املرأة منه طاهرة ال مينعها من صالة وال صوم بإمجاع من العلماء ، واتفاق من اآلثار 
     . �»ما أنه دم عرق ال دم حيض املرفوعة ، إذا كان معلو

  .وعليه فإن املستحاضة ال تعامل كاحلائض ألن يف ذلك مشقة وحرج 
  

وللمستحاضة حكم الطاهرات غري أا تطالب بوجوب الوضوء لكل صالة ، امتثاال 
وأا مطالبة أيضا بإزالة  . �     لفاطمة بنت أيب حبيش لقوله 

وإذا تعذر عليها ذلك وجب عليها االحتراز باستعمال القطن واخلرق ملنع . ستحاضة أثر دم اال
:  حلمنة ويستفاد ذلك من قوله . نزول الدم 

 �.   
  

 إىل القول جبواز اجلمع للمستحاضة إشفاقا عليها ومعاملة هلا وذهب بعض الفقهاء
  .معاملة صاحب السلس 

  
وحيث أن الرتيف الذي يسبب يف االستحاضة منطلقه واحد ، فإنه ال يغري من طبع 
اجلهاز التناسلي للمرأة كما يتغري أثناء احليض الذي حيرم فيه وطء املرأة ملا يدخل القضيب من 

فتضرر املرأة مبا نقل إىل جهازها من . لذي ال يكون يف كامل مناعته مكروبات للمهبل ا
مكروب ، ويتضرر الرجل مبا حلقه من أذى من خالل ذلك اجلماع الذي حدث يف وقت منعه 

 الشارع احلكيم          �.   
  

                                     
   .3/84 الجامع ألحكام القرآن ، - �
   . 1/53 أخرجه البخاري في الوضوء ، باب غسل الدم ، - �
 ؛ الترمذي في الطهارة ، 1/78 أخرجه أبو داود في الطهارة، باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصالة،- �

في  ؛ ابن ماجه 84-1/83، ) 128(باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصالتين، رقم 
 ، ونقل الترمذي تحسينه عن البخاري ، 93، ص ) 622(الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة ، رقم 

   .1/272وفي إسناده ابن عقيل وقال البيهقي تفرد به وهو مختلف في االحتجاج به ، نيل األوطار ، 
   . 222/ البقرة- �
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ضها واستحاضتها ، أا جاءت يستنتج من هذه األحكام اليت خصت ا املرأة يف حي
  .لتراعي صحتها وصحة من يتصل ا وهي يف تلك األوضاع الالصحية 

  
يشترط يف الدخول إىل احلمام أن يلتزم املتواجدون فيه بآداب دقيقة ،  :  دخول احلمام

ولذلك فإن الدخول إليه . ال سيما تلك املتعلقة بستر العورة وعدم النظر إىل عورة الغري 
أما . وهذا حكم عام خيص الرجال .  إذا خشي الداخل أال يسلم من الوقوع يف احملظور مكروه

النساء فليس هلن دخول احلمام كحكم عام ، ولكن ورعاية لصحتهن فإن الفقهاء أباحوا هلن 
دخوله للضرورة الصحية ، كمرض أو حاجة إىل الغسل من احليض أو النفاس مع انعدام وجود 

واألصل يف هذا احلكم قوله . محام يف بيون      
  � وعليه قاس الفقهاء الضرورة والضرر ، 

   .�على االستثناء الوارد يف احلديث 
  

وحيدث أن يكون االغتسال من احليض والنفاس واجلنابة ضرورة عند انعدام احلمام 
 خصوصا وأن هذه االغتساالت واجبة على املرأة وجترب عليها ولو كانت ذمية ، كما اخلاص ،

. جترب على غسل النجاسة وعلى سنن الفطرة من إزالة ظفر أو شعر أو وسخ أو حلق عانة 
وعلة اإلجبار هو كون الرجل حيتاج إىل االستمتاع بزوجته ، وال يتأتى له ذلك إال بالنظافة 

الزوجة على هذه النظافة رعاية هلا ولزوجها ، ملا يف ذلك من فوائد صحية وإجبار . املطلوبة 
  .جلسميهما
  

  يف جمال الصالة 
  

حفاظا على صحـة املرأة وختفيفا عنها أورد الفقهـاء أحكاما كثـرية متكـن املرأة 
واخلوف . من التجاوز يف صالا أو قطعـها ، إذا خافت على ولدها جنينـا أو رضـيعا 

                                     
، ) 3748( باب دخول الحمام، رقم  ؛ ابن ماجه في األدب ،2/395 أخرجه أبو داود في الحمام ، - �

الحديث في إسناده عبد الرحمان بن أنعم اإلفريقي وقد تكلم عليـه غير :  ؛ قال الشوكاني 565ص 
   . 1/256واحد ، نيل األوطار ، 

   .1/230 المغني ، - �
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عين احملافظة على صحته ، واحملافظة على صحته تعين بالضرورة احملافظة على صحة األم عليه ي
واألصل يف ذلك قوله . من أن يطاهلا ما جيعل خوفها ينال من صحتها 

 � . 

وقوله  � . 
وألن األم جمبولة فطريا على حب ولدها فإا إذا أكرهت أو طال عليها األمر يف الصالة ، فإا 
ال تعقـل منها شيئا ، فتبقـى صالا عبارة عن حركات جوفاء تؤديـها ، وقلبها معلق 

فرمحة ا وشفقة عليها . ضعفها ، أو يتسبـب يف إحـداث أزمة نفسية هلا  قد يابولدها تعلـق
  .ختفف يف حقها الصالة 

  
وممن جيوز هلن قطع الصالة للضرورة القابلة املشرفة على توليد املرأة إذا شرعت يف 
الصالة وطالت ا ، وخافت إن هي أمتتها موت الولد الذي تشرف على إخراجه أو تلف 

   .� من أمه ، أو خافت هالك أمه إذا تركتها حىت تتمم صالاعضو منه ، أو
  

وجوز بعض الفقهاء ويف اإلطار نفسه للمرأة املرضع أن جتمع الصالة ملا يلحقها من 
وعلى خالف ذلك مل ير كثري . �وعاملها احلنابلة كاملريض. مشقة تطهري النجاسة لكل صالة 

ولذلك قال املالكية . اشر الرضيع لتعذر ذلك عليها من الفقهاء ضرورة التطهر باستمرار ملن تب
بأنه يعفى عما يصيب ثوب املرضع أو جسدها من بول وغائط للطفل ، إذا اجتهدت يف درء 

�النجاسة عنها حال نزوهلا.   
                  

                                     
   .123 سبق تخريجه في الصفحة - �
   .123 سبق تخريجه في الصفحة - �
   .2/37ه ،  الفقه اإلسالمي وأدلت- �
   .2/120 المغني ، - �
�   . 1/72 حاشية الدسوقي ، - 
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  يف جمال الصوم 
  

ويف إطار الرعاية الصحية أيضا ، رخص للمرأة احلامل واملرضع يف عدم الصيام إذا 
ولذلك ربط العلماء بني . تا على صحتهما ، متاما كما إذا خافتا على صحيت ولديهما خاف

ورد يف . ، وجعلوا ذلك سببا لإلفطار يف رمضان األم على ولدها وخوفها على نفسهاخوف 
:املوطأ عن مالك أنه بلغه

� .  
  

 :  ل العلم يرون عليها القضاء كما قال ـ وأه«: وقال مالك    

             � ويـرون ذلك مرضا من
إذا خافت أن تسقط أفطرت وهي : جاء يف املدونة . ها وف على ولدـراض مع اخلـاألم

   .� »مريضة 
:  قال  من أن رسول اهللا ويؤكد هذا ما رواه أنس بن مالك 

�.   
  

 وهلا أن تفطر إذا خافت على نفسها أو ومن مثة أقر املالكية بأن املرأة احلامل مريضة ،
وهو ما ذهب إليه الشافعية أيضا ، بتصرحيهم أن احلامل واملرضع جيوز هلما اإلفطار  . �جنينها

   .�إذا خافتا على أنفسهما وعلى الولد

                                     
، ) 384( أخرجـه مالك في الصيام ، باب فديـة من أفطـر في رمضان من غيـر علة برقم - �

    .195ص 
   .184/ البقرة- �
   . 1/186 المدونة الكبرى ، - �
   . 454 سبق تخريجه في الصفحة - �
�  . 1/186 المدونة الكبرى ، - 
   . 1/178 المهذب ، - �



 
  

519

فقالوا بوجوب القضاء فقط على احلامل واملرضع إذا خافتا . وفصل احلنابلة يف املوضوع
أما إذا خافتا على ولديهما تفطران وعليهما اإلطعام . ما مبرتلة املريض على نفسيهما ، أل .

أن املرضع ميكنها أن تسترضع لولدها خبالف احلامل ، فاحلمل متصل معىن ذلك وجاء يف املغين 
   .�ا واخلوف عليه كاخلوف على بعض  أعضائها ، وجعل الكفارة على املرضع قول الليث

  
 أن الفقهاء اعتربوا خوف املرأة على ما يف بطنها كخوفها على ويستنتج من هذه اآلراء

  .فجاز حينئذ االستدالل ذه النصوص إلظهار الرعاية الصحية للولد واألم معا. نفسها 
  

  يف جمال اإلرضاع 
  

وإذا كان إرضاع األم لولدها يشتمل على فوائد صحية كبرية سبقت اإلشارة إليها يف 
 فإن عملية اإلرضاع ذاا تشتمل أيضا على جانب مهم من الرعاية املبحث املتعلق بالطفل ،

ألن الرضاع يقلل من استعداد املرأة للحمل يف مدته ، كما أن األعضاء . الصحية لألم 
  مما ال شك فيه طبيا أن «: يقول الشيخ اجلرجاوي . التناسلية جتد فيه الراحة الدورية املطلوبة 

واللنب العادي مهما كان فإنه ال يقرب من . واع اللنب الصناعي لنب األم أصح غذاء من كل أن
وفائدة الرضاع لألم مهمة ، ألن اللنب بالنسبة لألم إفراز ملواد بعضها يتزايد مدة . لنب األم 

والرضاعة مفيدة لألعضاء التناسلية ، وتقلل من االستعداد للحمل مدة . احلمل هلذا الغرض 
   . �»الرضاع عند البعض 

  
الرضاعـة تؤدي دورا بارزا وإجيابيا يف تصحيـح ما فسد من مـزاج احلامل أثناء و

كما هي وسيلـة أساسية يف ربط . الوضـع ، وإعادة تفعيـل وظائـف اجلسـم املختلفـة 
العالقـة العاطفية بني الطفل وأمه ، مما جتعلهما يرتاحان إىل أثرها راحة تامة ، وتظهر معاملها 

 إا عملية تفريغ عاطفي وإحساس «: يقول الدكتور عز الدين حييـى . عا الصحية عليهما م
وجداين وانفجار للشعور باألمومة ، وفضال عن ذلك فإن الرضاعة تعمل على حتسني احلالة 
الصحية العامة للمرضع ، بتنشيط اجلهاز اهلضمي ومحله على العمل للحصول على املواد 

                                     
   . 3/20 المغني ، - �
   . 2/71 حكمة التشريع وفلسفته ، - �
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 فوق ما تعيده الرضاعة الطبيعية يف اجلهاز التناسلي ، إذ تعيده الغذائية الالزمة للمولود ، وذلك
   .� »إىل أوضاعه الطبيعية بعد عملية الوالدة 

  
  يف جمال احلقوق 

  
أذكر منها على سبيل . يتضمن هذا اال أحكاما روعي فيها اجلانب الصحي للمرأة 

  : املثال ما يلي 
  
  النفقة -ا

  
ومل خيتلف الفقهاء يف ذلك بل .  زوجها نفقتها من احلقوق اليت جتب للزوجة على

إذ ذهب مجهور . فرضوها للزوجة حىت ولو كانت غنية ، أو كان الزوج يف حالة إعسار 
ويبقى حكم النفقة . الفقهاء خالفا للمالكية إىل جعلها دينا يف ذمته ، يقضى يف حالة اليسار 

   .�للزوجة نافذا حىت وهي يف عدا من طالق رجعي
  
 : ألصل يف وجوب النفقة قوله تعاىل وا    � وقوله ، 

 : تعاىل           � ففي اآلية ، 
 عن ذلك فإن تقاعس الزوج أو عجز. حث لألزواج على اإلنفاق حىت على املطلقة احلامل 

فمسؤولية اإلنفاق على احلامل تعود على اتمع أفرادا ومجاعات ، يقوم ا يف إطار التكافل 
وألن عدم النفقة . االجتماعي الذي مييزه ، خصوصا وأن مدلول اآلية عام فيشملهم أيضا 

  .يؤدي إىل إهالك األم واجلنني معا 
  

                                     
   . 368 حقوق اإلنسان العاجز في الشريعة اإلسالمية ، ص - �
   .2/54 بداية المجتهد ، - �
   . 07/ الطالق- �
   .06/ الطالق- �
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 : كما أن قوله تعاىل               � حيمل 
 ولذلك حذر الرسول . فأمر النفقة ثابت . هذه املسؤولية لألب الذي ترضع له املرأة 

: الرجال بقوله            
 �.   

  
. فهي جزاء االحتباس . وحيث أن املرأة حتبس نفسها لزوجها وجب عليه إنفاقها 

واملالكية يوجبون فيه اللحم مرة يف . والنفقة الواجبة للمرأة تقتضي اإلطعام ولكن باملعروف 
رضع ، ملا يف ذلك األسبوع ، ويدرج بعض الفقهاء فيه أيضا الفاكهة خاصة بالنسبة للحامل وامل

 : وشاهدهم يف ذلك قوله تعاىل . من تقوية جلسمها وجسم ولدها  

        � .  ، فال يوجد بالنسبة للنفساء أفضل من الرطب
. ي تتضمن الغطاء والوطاء والنفقة تقتضي الكسوة وه . �فهو هلا كالعسل بالنسبة للمريض 

والنفقة يندرج حتتها السكىن والزينة املعتادة من دهن وحناء ، وكل ما يزال به الوسخ كمشط 
أو شنان وصابون على عادة أهل البلد ، واحلاجة الضرورية اليت حتتاجها النساء وترفع عنهن 

ع األفرشة والستائر ويشترط يف املسكن الصحي اشتماله على الضروريات من أنوا. األضرار 
فكل هذه املقتضيات تستهدف رعاية املرأة واحملافظة على . اليت متنعها من احلشرات واهلوام 

. ألن فقداا يؤثر على صحة املرأة ، فتصاب باألسقام والعلل . صحتها يف احلال واملآل 
  .ولذلك ألزم الفقهاء الزوج بإشباع  زوجته ولو كانت أكوال 

  

                                     
   .233/ البقرة- �
   .  ، 1/512 أخرجه مسلم في الحج ، باب حجة النبي - �
   .25/ مريم- �
   . 11/96 الجامع ألحكام القرآن ، - �
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نفقة كذلك أجرة القابلة عند الوالدة ، وما جرت به العادة من أنواع ويندرج ضمن ال
   .�األكل املناسبة للنفساء 

  
 حىت وإن �وإذا كان الفقهاء قدميا متفقون على وجوب النفقة املعلومة للزوجة املريضة 

كانت مترض يف بيت أهلها إن مل تكن ناشـزا ، فإم مل يقولوا بوجوب نفقة العالج على 
من تلزمه نفقتها على فإن مل يكن هلا مال فتجب . ج ، إمنا جتب يف ماهلا إن كان هلا مال الزو

. ألن العالج يف نظرهم متعلق حبفظ أصل اجلسم ، فال جيب على من يستحق املنفعة . ابتداء 
غري أن الفقهاء املعاصرين ويف إطار الرعاية الصحية الواجبة للمرأة ، يرون ضرورة اإلنفاق 

ألن العرف الذي بنيت عليه وجهة نظـر القدماء تغري ، . لزوجـة يف جمال التداوي على ا
وأصبح العرف السائـد ينظر إىل أن معاجلة املرأة املريضـة هو جـزء أساسي من النفقة 

ويظهر لدي أن املداواة مل تكن «: ويف هذا اإلطار يقول الدكتور الزحيلي. العامة الواجبة هلا 
ألنه يلتزم قواعد الصحة  ، أساسية ، فال حيتاج اإلنسان غالبا إىل العالج يف املاضي حاجة

أما اآلن فقد أصبحت احلاجة إىل . فاجتهاد الفقهاء مبين على عرف قائم يف عصرهم . والوقاية
ألن املريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل . العالج كاحلاجة إىل الطعام والغذاء بل أهم 

تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من اآلالم واألوجاع اليت تزج به وجتهده وهل ميكنه . شيء 
 لذا فإنا نرى وجـوب نفقة الدواء على الزوج كغريها من النفقات !ودده باملوت ؟

وهل من حسن العشرة . وكما جتب على الوالد نفقة الدواء الالزم للولد باإلمجاع . الضرورية 
   . � » مث يردها إىل أهلها ملعاجلتها حال املرض ؟  ،لصحةأن يستمتع الزوج بزوجته حال ا

  
ومفهوم العالج ال يقتصر على جانب اقتناء األدوية فحسب ، وإمنا يتناول اجلانب 
الوقائي الذي يستلزم عرض املرأة وخاصة احلامل على الطبيب باستمرار وطول مدة احلمل ، 

وجوب  : «: يقول الدكتور عز الدين حيىي . وإخضاعها لربنامج الرعاية الصحية املعد لذلك 
ومن هنا تأيت ضرورة عرضها على . وقاية احلامل من مجيع ما يضرها ويعرضها للخطر والضرر 

                                     
   . 2/510 حاشية الدسوقي ، - �
   . 2/511 ؛ حاشية الدسوقي ، 9/235 المغني ، - �
   . 7/794 الفقه اإلسالمي وأدلته ، - �
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املراقبة الطبية املستمرة ، والعمل على متابعة ما يطرأ عليها من مضاعفات وأمراض وهي يف 
ت املتتالية يف املستشفيات واملصحات مرحلة احلمل ، وضرورة تتبع اجلداول املقررة يف اللقاحا

   .�»العمومية أو اخلاصة ، وهو أمر مشروع 
  

وملا كان ضعف املرأة أحيانا جيعلها تفتقد إىل من يعوهلا وأبنائها ، اهتمت ا الشريعة 
فجعلت رعايتها قربة من القربات ، وطاعة جيازى فاعلها . وحفظتها من كل نقص يكلمها 

يقول الرسول . نت املرأة نفسها باجلنة ، حىت ولو كا
      –  آ     

 � .   
  

تتحول إن أمهلت إىل أسقام فاالهتمام مبثل هذه املرأة يعاجل آالمها النفسية ، اليت قد 
  .عضوية تشمل صحة املرأة وأبنائها 

  
ويف تاريخ احلضارة اإلسالمية ما يبني ذلك االهتمام العظيم الذي مشل املطلقات 
واألرامل ، حيث حبست عليهن األوقاف اليت يعشن منها وأوالدهن موفورات الكرامة غري 

   .�حمتاجات إىل ضروريات احلياة
  
  ية احلقوق الزوج-ب
  

كثرية هي احلقوق اليت شرعت فيما شرعت ، وتضمنت يف ثناياها أحكاما ذات طابع 
  : ومن تلك احلقوق أذكر ما يلي  . صحي مميز 

  
يعترب املالكيـة والشافعية أن من أوصاف الكفاءة املطلوبة يف  : أوصاف الكفاءة-

ح ، كاجلنون واجلذام الزواج ، سالمـة أحد الزوجني من العيوب املثبتة للخيار يف النكا

                                     
   . 364 حقوق اإلنسان العاجز في الشريعة اإلسالمية ، ص - �
 ؛ قال األرناؤوط 6/26، ؛ أحمد 2/684 باب فضل من عال يتيما ،  أخرجه أبو داود في األدب ،- �

   .5/666 ، زاد المعاد ، في سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف
   .181 من روائع حضارتنا ، ص - �
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فهذه العيوب جتعل من املصاب ا ليس كفأ للمرأة الساملة ، خاصة وأن الرجل إذا . والربص 
أما املرأة فال خالص هلا من . وجدها يف زوجة ميكنه أن يتخلص منها بالطالق على رأي احلنفية 

   .�ذلك لو مل تكن هذه العيوب مثبتة للخيار
  

فالزوج انون . دها كلها ذات علل صحية حسية أو معنوية واملتفحص هلذه العيوب جي
ميكنه بسهولة إحلاق الضرر بزوجته باالعتداء اجلسماين عليها ، فهي ال تأمن على نفسها طيلة 

والزوج املصاب باجلذام والربص يتسبب يف نقل العدوى مباشرة للزوجة ، اليت قد . بقائها معه 
ولذلك فإن الشريعة أحاطت املرأة ذه الرعاية . دها تشمل حىت األماكن الدقيقة من جس

  .الصحية ، بأن جعلت من هذه األمراض عيوبا مثبتة لفسخ النكاح 
  
بالرغم من أن املرأة مطالبة باالحتباس حلق زوجها ، فإن الفقهاء جييزون  : زيارة األهل-

ا احلكم رعاية صحية والشك أن يف هذ . �هلا اخلروج لزيارة والديها املريضني ومواساما
  .للوالدة املريضة والبنتها الزوجة ، اليت إن منعت من زيارا قد مترض نفسيا مث عضويا 

  
من حقوق الزوج على الزوجة الطاعة املطلقة فيما أمر اهللا ، وال طاعة  : تأديب املرأة-

. الزوج املختلفة والعصيان قد يسبب يف نشوز املرأة وإخالهلا حبقوق . هلا عليه يف معصية اهللا 
  .ل املرأة ناشزا عدم قيامها مبا حيقق طهارا احلسية واملعنوية عومن األمور اليت جت

  
ولقد بني الشارع . وعندما تصبح املرأة ناشزا حيق لزوجها تأديبها باتفاق العلماء 

  : تضمنها قوله . األساليب اليت يتبعها الزوج يف سبيل عالج اعوجاج زوجته   

          

           �.   
  

                                     
   .2/50 بداية المجتهد ، - �
   .229 القوانين الفقهية ، ص - �
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 ، فإن فتفيد اآلية أن اهللا أمر بتأديب النساء بالوعظ واهلجر والضرب عند النشوز
قال إىل ما يليه من األساليب حتققت الطاعة باألسلوب األدىن ، وجب الكف وعدم االنت

  .رى للقيد الوارد يف آية التأديب خاأل
  

وهو ما اختذ ذريعة . وقد يتبادر إىل الذهن أن يف تأديب املرأة بالضرب إمهال بصحتها 
قق يف الغايات النفسية املبتغاة من غري أن احمل. من طرف املغرضني للطعن يف اإلسالم وتشريعه 

وراء هذا األسلوب ، يتيقن أن هذا العالج حىت ولو كان ظاهره اآلالم فهو إيالم معنوي أكثر 
ألن الشارع احلكيم قد أحاط هذا األسلوب بتوجيه دقيق يفهم منه أن الضرب . منه حسي 

وعلى املؤدب أن يتجنب . يعين غري الشديد وال الشائن . املقصـود هو الضرب غري املربح 
 رعاية �فيه الوجـه إكراما للمرأة ، ويتجنب املقاتـل واملواضع املستحسنة من جسمها

ولذلك حدد احلنفية عدد الضربات بأن ال . وأن يكون باليد أو بعصا خفيفة كالقلم . لصحتها 
امتثاال لقوله . تتجاوز عشـرة على األكثر 

 �.   
  

يقول الرسول . وز أن تضرب املرأة يف إطار تأديبها ضرب العبد جيوال 
�.   

  
واألوىل أن ال يضرب الزوج زوجته يف هذا التأديب ، ويكتفي بالوعظ والتهديد 

 : فقد روت السيدة عائشة  .  خللق النيب إتباعابالضرب 
 �.   

  
                                     

   .1/515 التشريع الجنائي ، - �
مسلم في الحدود ، باب قدر و ؛ 4/183جه البخاري في الحدود ، باب كم التعزير واألدب ،  أخر- �

   .2/58أسواط التعزير ، 
   . 3/262 أخرجه البخاري في النكاح ، باب ما يكره من ضرب النساء ، - �
   . 2/328 لآلثام واختياره من المباح أسهله ،  مسلم في الفضائل ، باب مباعدته - �
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ويف إطار إبراز هذه الرعاية املستنبطة من التأديب ، وحدا لتهور بعض األزواج يف فهم 
كأيب حنيفة والشافعي إىل تضمني الزوج إن هو أتلف اجللد معىن الضرب ، ذهب بعض الفقهاء 

خالفا للمالكية واحلنابلة الذين ال . بضربه ، ألن استيفاء احلق عندهم مقيد بسالمة اآلخرين 
   .�يقولون بالضمان ما دام التأديب قد مت بإذن شرعي

  
لذهاب إليه وما ينبغي فهمه من هذه اآلراء هو أن الضرب كأسلوب للتأديب ال ينبغي ا

  . فإذا عدمت هذه الفائدة فال يستعمل أصال . إال إذا تيقنت الفائدة منه يف عالج النشوز 
  
  اإليالء -
  

اإليالء هو حلف الزوج على عدم وطء زوجته قصد اإلضرار ، وال يلتفت إىل املويل إال 
. ه بكفارة اليمني ءنه إاألنه قبل هذه املدة يبقى ميينا ميك. إذا بلغ أو جتاوز بإيالئه أربعة أشهر 

وإذا جتاوز هذه املدة فحينئذ ينظر إىل وضع املرأة ، فإن هي تضررت أو مل ترض البقاء مع 
الزوج بدون وطء فإن القاضي حيكم هلا بالفرقة اليت تطلبها ، ألن عدم الوطء يتسبب يف إحلاق 

   .�الضرر املعنوي وبعده احلسي باملرأة اليت هجرها زوجها
  

  :  يف اإليالء قوله واألصل                
         �.   

  
وفهم العلماء أن التعبري بالغفران يف آخر اآلية ، فيه داللة على أن الزوج ارتكب معصية 

  .غفورا له رحيما به تضر بزوجته فوجب الفيء ليجد اهللا 
  

وتظهـر الرعايـة الصحيـة يف اإليـالء من خـالل رأي العلماء يف أنه ال يعتـرب 
وألن . ملا يف ترك الوطء من فوائد صحية هلا . إيالء الزوج إيـالء بالنسبـة للمرأة املريضـة 

 فال فإن حلـف الزوج أن ال يطأ زوجته حىت تشفى ،. هذا اإليالء ال يلحـق ا ضررا 

                                     
   . 10/349مغني ،  ال- �
   .2/101 بداية المجتهد ، - �
   . 226/ البقرة- �
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وعلى العكس من ذلك توجد صور كثرية تضر باملرأة كما . يكون قصده هنا اإلضرار ا 
ومن ذلك قطع ذكر الزوج أو تناوله . ولذلك تأخذ حكمه يف الفرقة . يضرها اإليالء احلقيقي 

اء من شأنه أن يقطع اللذة بالنساء ، أو أن يتوجه سرمديا إىل العبادة بقيامه الليل وصيامه ولد
 الذين أجهدوا أنفسهم ولذلك وجه النيب  . �لنهار وبالتايل يترك وطء زوجته دون إيالءا

يف العبادة وألزموها بقيام الليل وصيام النهار وترك النساء ، وجههم بالعدول عن هذه األفعال 
: ففي احلديث  . وعدم الرغبة عن سنته 

––





 � .   
  

ويذكر الفقهاء يف معرض كالمهم عن اإليالء ، األثر الذي رواه اإلمام مالك عن عبد 
  : يل فسمع امرأة تقول خرج عمر بن اخلطاب من الل: اهللا بن دينار قال 

  
  وأرقين أن ال ضـجيـع أالعبـه  ◙  تطاول هـذا الليل وازور جانبـه
  بـدا قمـرا يف ظلمة الليل حاجبه ◙  أالعبـه طـورا وطـورا كأمنـا
  لطيـف احلشا ال حيتـويـه أقاربه  ◙  يسـر بـه مـن كان يلهو بقربه
  لسريـر جوانبـهلنقض من هذا ا  ◙  فوا هللا لـوال اهللا ال شـيء غريه
  بأنفاسنـا ال يفتـر الدهر كانبـه  ◙  ولكنـين أخشى رقيبـا مـوكال
  وإكـرام بعلـي أن تنال مراكبـه  ◙  خمافـة ربـي واحلـياء يصـدين

  
                                     

   .2/427 حاشية الدسوقي ، - �
   . 1/584 ؛ مسلم في النكاح ، 3/237 أخرجه البخاري في النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، - �
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ستة أشهر أو : فقالت ؟فسأل عمر ابنته حفصة كم أكثر ما تصرب املرأة على زوجها 
   .�وش أكثر من ذلكفقال عمر ال أحبس أحدا من اجلي. أربعة أشهر 

  
ألا بعد أن . يفهم من هذا كله أن عدم وطء املرأة إضرار ا ، إما عاجال أو آجال 

والتفكري باستمرار فيه بسبب غياب . تذوقت لذة ذلك مع زوجها يصعب عليها تركه بإرادا 
زوجها أو إعراضه عنها ، ينقل ضررها من مرض معنوي إىل مرض حسي قد يظهر أثره على 

  .لذلك يبدو أن تشريع أحكام اإليالء فيه رعاية صحية مقصودة . صحتها 
  
  الصداق -
  

 : واألصل فيه قوله تعاىل . من احلقوق الثابتة باإلمجاع للمرأة الصداق   

       � .  والصداق أو املهر هو ملك للزوجة ، فال جيوز ألوليائها
وهلا أن تتصرف فيه كما تتصرف يف سائر . فيه إال برضاها وعن طيب خاطر منها التصرف 

  .أمواهلا مىت كانت أهال للتصرف 
  

والشارع عندما جعل الصداق من حق املرأة وأجاز هلا التصرف فيه مبحض إرادا ، إمنا 
 باستعماهلا إياه يف أباح هلا استغالله يف الوجوه الشرعية اليت تفيدها ، وال تضرها أو تضر اتمع

ويظهر من حسن التصرف يف الصداق مدى الرعاية اليت أولتها الشريعة . ما حيرم استغالله 
للمرأة ، ألن أول ما تقوم به من الصداق هو اقتناء حاجياا املادية من مأكل وملبس وغري 

  .وهي أمور تعود على صحتها بالفائدة . ذلك 
                                

                                     
   . 1/477 تفسير ابن كثير ، - �
   .04/ النساء- �
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  الويل ارب -
  

يسقط حق الويل ارب ولو كان أبا إذا ترتب عن تزوجيه البنته ضرر ، كتزوحيها من ذي 
يقول والرسول . ألنه مل يراع اجلوانب الصحية البنته . عاهة كانون واألبرص واذوم 

 � .   
  
   احلجاب-
  

الذي شرعـه القرآن الكرمي من الواجبات الشرعيـة على املـرأة ارتداؤها احلجاب 
  : منها قوله . بآيـات متعـددة         

               

 � وقوله ،  :        

              

�.   
  

تندرج ضمن رعاية املرأة  على أن يف احلجاب فوائد عظيمة ، نيوإذا كان العلماء متفق
من جوانب عدة كحماية أخالقها من أن تنتهك وحيائها من أن يسقط عنها ، فاحلجاب حيميها 

وفيه . أيضا من صنوف األذى والسوء والفحشاء اليت قد تتعرض هلا من ذوي النفوس املريضة 
 هذه الرعاية يوضح سيد قطب. أيضا رعاية إلنسانيتها بعدم معاملتها كاحليوانات البهيمية 

فلم يعد الطابع احليواين .  لقد رفع اإلسالم ذوق اتمع وطهر إحساسه باجلمال «: فيقول 
ومجال الكشف اجلسدي مجال حيواين . للجمال هو املستحب ، بل الطابع اإلنساين املهذب 

                                     
   .110 سبق تخريجه في الصفحة - �
   . 31/النور-  �
   . 59/ األحزاب- �



 
  

530

هو فأما مجال احلشمة ف. يهفو إليه اإلنسان حبس احليوان مهما يكن من التناسق واالكتمال 
اجلمال النظيف الذي يرفع الذوق اجلمايل ، وجيعله الئقا باإلنسان ، وحييطه بالنظافة والطهارة 

   .� »يف احلسن واخليال 
  

ويبدو يل أن دور احلجاب ال يقتصر على هذه الرعاية اإلنسانية ذات املعاين العالية 
عله يف منآى من فاحلجاب جي. فحسب ، إمنا يشتمل الرعاية الصحية جلسد املرأة أيضا 

وهكذا يظل جسد املرأة . التأثريات اخلارجية اليت تذبله أو حتدث فيه ما خيدش تكوينه اللطيف 
  .املتحجبة ساملا من أي تأثري خارجي ، وال يتمتع مبظهره األنثوي إال زوجها 

  
وتظهر قيمتها أكثر عندما نعلم . هذه هي الرعاية الصحية املقصودة من فرض احلجاب 

رأة السافرة كثريا ما تتعرض للعوامل الطبيعية واملناخية اليت تؤثر على جسمها ، وحتدث أن امل
األمر الذي يدفعها إىل حماولة التغلب على ذلك ، . فيه اخلدوش واجلفاف وتغيري اللون 

باستعمال مساحيق التجميل االصطناعية املصنوعة من مواد كيماوية ، ألن جسمها املكشوف 
  . طري ، مث يفقد صحته بعد ذلك بتأثري تلك املواد الكيماوية فقد مجاله الف

  
وإذا كان من غايات تشريع احلجاب املساعدة على غض البصر عما حيرم النظر إليه ، 
فإن العلماء ورعاية لصحة املرأة جييزون استثناء النظر إىل أماكن حمرمة من جسم املرأة ، إذا 

إذا مل تكن هناك طبيبة معاجلة املرأة بالنظر إىل تلك فيجوز للطبيب . تعلق األمر بالعالج 
كما .غري أن هذه اإلباحة مقيدة باقتصار النظر على موضع الداء مع جتنب اخللوة . العورات 

   . �جيوز ملس جسد املريضة إذا تعلق األمر خبدمتها يف وضوء ، أو ختليصها من غرق أو حريق
  
   اإلحداد-
  

وإحـداد املرأة على القريـب ال يتجاوز . خلاصة بالبـدن وهو االمتناع عن الزينـة ا
أما علـى الزوج فتمتـد املـدة إىل أربعـة أشهـر وعشرة أيام ، كما جاء . ثالثـة أيـام 

                                     
   .4/2513 في ظالل القرآن ، - �
   .464 القوانين الفقهية ، ص - �
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يف قوله  
 �.  

  
داد بترك التجميل والزينة املتعلقة بالبدن من حلي وطيب ودهن وكحل ويكون احل

  .فإن تركت املتوىف عنها زوجها هذا احلداد تكون عاصية هللا . وحناء 
  

ورغم ذلك كله فإنه ويف إطار الرعاية الصحية للمرأة ، جوز هلا الفقهاء فعل بعض 
.  أن الضرورات تبيح احملظورات املنهيات إذا كانت الضرورة الصحية داعية لذلك ، باعتبار

ال ومسحه ارا ، ودخول احلمام املرتيل ، وغسل الرأس يومن ذلك استعمال الكحل ل
 دم احليض بطيب نظرا وإتباعبالصابون وحنوه ، وقص األظافر ونتف اإلبط وحلق العانة ، 

   .�لطول املدة ، وألن صحتها حتتاج إىل هذه الرعاية
  
   اخلفاض-
  

. وهو للنساء كاخلتان للرجال .  جزء من اجللدة اليت يف أعلى الفرج وهو قطع أدىن
 . �وهو مكرمة للنساء عند اجلمهور خالفا للشافعية الذي هو واجب عندهم كاخلتان

ويستدل عليه مبا روي عن أم عطية األنصارية أن امرأة كانت ختتنت باملدينة فقال هلا رسول اهللا 
 :  �.   

  
الوجه األول أن : وعملية اخلفاض اليت جترى للفتاة تتضمن رعاية صحية من وجهني 

اخلفاض يشبه اخلتان ، وحيقق غايته اليت سبقت اإلشارة إليها يف املبحث املتعلق بالرعاية 
 اخلاتنة  ىأما الوجه الثاين يستفاد من نص احلديث ، حيث أن الرسول . الصحية للطفل 

  .ويف ذلك رعاية صحية للبنت ، حبيث ال جتهد فيؤثر عليها القطع . عن املبالغة يف القطع 
                                     

 ؛ 3/283 وعشرا ، أشهر أخرجه البخاري في الطالق ، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة - �
   . 1/644مسلم في الطالق ، باب وجوب اإلحداد في عدة الوفاة ، 

   .9/167 ؛ المغني ، 2/123،  بداية المجتهد - �
   .1/14 المهذب ، - �
   .200 في الصفحة ه سبق تخريج- �
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   حلق رأس املرأة-
  

، �يكره للمرأة أن حتلق رأسها أو تقصه لنهيه 
. م اخلدود وشق الثياب وحيرم عليها احللق إن كان رد فعل على مصيبة أصابتها ، مثله مثل لط

إال أن هذا احلكم يتغري من احلرمة والكراهة إىل اإلباحة إذا تعلق حلق رأسها بأمر صحي ، 
  .كوجود قروح به وما شابه ذلك 

  
   جراحة التجميل-
  

فالشارع . إن املتفحص يف اجلراحات اليت حرمها الشارع جيدها مرتبطة بصحة املرأة 
ن والنمص ، وكل ذلك يضر بصحة اجلسم زيادة على أن فيه حرم وشم األبدان ووشر األسنا

يقول الرسول .  خللق اهللا تغيريا     
 �.   

  
ا ويفهم من نص احلديث أن التحرمي املقصود هو ما كان للحسن وتغيري خلق اهللا ، أم

  .إذا كان لعلة أو داء فإنه ليس مبحرم ، ألن يف إزالته رعاية لصحة املتضررة 
  
   إقامة احلد-
  

فاملرأة ال جترد . تراعى يف إقامة احلدود على املرأة جوانب صحية قد ال تراعى يف الرجل 
   .3من ثياا كلية وإنه حيفر هلا على رأي بعض الفقهاء

  
وتأجيل احلكم فيه . ذا كانت حامال حىت تضع ولدها ويؤجل تنفيذ حكم اإلعدام فيها إ

 وال شك أن «: يقول الدكتور عز الدين حيىي . رعاية صحية تعود على األم واجلنني معا 

                                     
رقم  أخرجه الترمذي في الحج ، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء ، وقال فيه اضطراب - �
   . 8/505، ) 5064(؛ النسائي الزينة ، باب النهي عن حلق المرأة رأسها ، رقم  2/198، ) 917(
 مسلم في اللباس والزينة ، باب  ؛4/42جه البخاري في اللباس ، باب المتفلجات للحسن ، أخر-  �

   .2/252تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ، 
   .2/437 بداية المجتهد ، - 3
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تأجيل احلد والعقوبة ملصلحة اجلنني ابتداء ، وال مينع أن يكون كذلك رمحة باحلامل إعماال 
عاجزا وضعيفا ، وال بد من تقدير وضعه بالتخفيف لقاعدة الرمحة العامة والرأفة باجلاين ، كونه 

   .1»عليه بالتأجيل 
  
   اجلهاد-
  

اجلهاد ليس بفرض على املرأة ، وال تشارك فيه إال بإذن زوجها ، إال إذا كان النفري 
وأما املرأة العدوة فإا ال تقتل يف اجلهاد ، إال إذا كانت هي امللكة ، أو شاركت بنفسها . عاما 

 عن قتل واألصل يف عدم قتلها ابتداء يه  . 2، أو بتدبري منها حينئذ جيوز قتلهاأو رأيها 
ويف هذه األحكام رعاية صحية تبقي املرأة حية ، فال تشارك يف احلرب وال . النساء والصبيان 

  .تقتل فيها 
  
   إسقاط احلمل-
  

 ولذلك  .3لقد اتفق الفقهاء على أن إجهاض احلمل بعد النفخ حرام ويعد جرمية
  .أوجبوا فيه الدية على حسب ما سبق توضيحه يف املبحث السابق 

  
 إذا أدى وجوده -الذي يعترب تعد على اجلنني-غري أنه وبالرغم من حرمة هذا اإلسقاط 

، ألن الشريعة بقواعدها العامة 4مه إىل موت حمقق هلا ، فإن الفقهاء أجازوا إسقاطهأيف بطن 
 وبالتايل فال يضحى باألم وهي األصل وحياا ثابتة ومستقرة تأمر بارتكاب أخف الضررين ،

  .يف سبيل حياة اجلنني اليت مل تستقل به بعد 
  

وحىت وإن بدت احلياة موجودة فيهما معا ، فإن األم هي األصل ، فال يعقل أن يضحى 
وهذه رعاية صحية لألم على حساب اجلنني ، كما روعيت صحته . باألصل يف سبيل الفرع 

  . يف شق بطنها وإخراجه منها عندما تيقنت وفاا هو
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غري أن هذا اإلسقاط ال ينبغي املسارعة إليه ابتداء ، فال بد من التأكد من أن بقاء اجلنني 
يقول الدكتور عز . يف بطن أمه يشكل عليها خطرا ، ويكون التخلص منه حفاظا على حياا 

حياة األم ، فإنه يباح اإلجهاض والتضحية حبياة إذا تأكد اخلطر والضرر على « : الدين حيىي 
ه الطبيب لغرض العالج ، يوهو ما يسمى باإلجهاض الطيب جير. اجلنني حفاظا على األم احلامل 

  .1»إلنقاذ األم من خطر حمقق أو للتخلص من حالة دد حياة األم إذا استمر احلمل 
  

دد نسلها ، ومتنعها من ويشبـه هذا احلكـم حكـم تعقيـم املرأة بأي طريقة حت
ولكن إذا . والعلماء متفقون على عدم جواز ذلك ملنافاته ملقاصد الزواج الشرعية . اإلجناب 

تعلق األمـر بصحة املرأة حبيث يصبـح اإلجناب يهدد حياا ويسبب هلا أمراضا ال ميكن 
 بقاعدة دفع الضرر معاجلتها ، فإنه يف هذه احلالة يصبح مباحا ، رعاية لصحة املرأة ، وعمال

   . 2األكرب بالضــرر األدىن 
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   الرعاية الصحية اخلاصة باملسنني : املبحث الثالث
  

إن احلديث عن فئة املسنني يعين بالضرورة احلديث عن أصل الناس وتارخيهم ، وعن 
فاملسنون يف .  حياة اإلنسان ال ميكن جتاوزها فهذه مرحلة من. التجارب املكتسبة مبرور الزمن 

ونه ، ؤاسب واملركز االجتماعي الذي يتبومنظور الشريعة اإلسالمية حيظون برعاية خاصة ، تتن
والذي أهلهم ألن يكونوا مرجعا لالسترشاد خبربام احملنكة ، وجتارم املاضية ، ومعارفهم 

 من العمـر ما جيعل عطاءها سخيا مفيدا ملن ألم من حيث التعريـف فئة بلغـت. الواسعة 
  .بعدهم 

  
ومن مثة كانت رعاية اإلسالم هلذه النخبة جزاء ملا بذلوه يف ما مضى من عمرهم ، حىت 

. أن الشارع احلكيم ربط رضاه برضاهم ، وألزم الفروع باالهتمام م واإلحسان إليهم 
  .نا مبا يبذله من جهد يف إسعاد أصله وجعل جناح الفرد يف الدنيا وسعادته يف اآلخرة مرهو

  
فاملسنون يف اتمع اإلسالمي وكلما توفرت هلم الظروف املناسبة ، ال يبخلون بإفادة 
األجيال الشابة بالنصح واإلرشاد ، وبيان مظاهر احلياة الغامضة يف هذه الدنيا ، وال يتوانون يف 

  .الدعاء ألبنائهم وأحفادهم للفوز باآلخرة 
  

ا للرعاية الصحية اليت حتظى ا هذه الفئة يف اتمع ، فإنين أخصص هلا هذا وإظهار
  : املبحث ألتناوهلا بالدراسة ، وأجعلها تتجلى بوضوح من خالل متعلقاا ضمن املطالب التالية 

  
املطلب األول وأخصصه للحديث عن املسنني من حيث التعريف م ومبركزهم 

  .االجتماعي 
  

  . أتناول فيه خصائص ومميزات هذه الفئة املطلب الثاين 
  

املطلب الثالث وأخصصه إلبراز أهم األحكام الفقهية اليت تضمنت الرعاية الصحية لفئة 
  . املسنني 
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   املسنون ومركزهم االجتماعي : املطلب األول
  

ان عندما إذا كانت املراحل اليت مير ا اإلنسان تعرف بدايتها وايتها ، فإن هذا اإلنس
يبلغ  مستوى معينا من العمر يعرف بأنه طرق باب اية املراحل اليت قطعها ، منذ أن كان 

  .جنينا يف بطن أمه إىل أن تقدمت به السنون ، حيث يعرف يف هذه املرحلة األخرية بأنه مسن 
  

غري أن هذا الوصف ليس هو اللفظ الوحيد الذي يطلق عليه عندما يبلغ هذا املستوى 
فهناك ألفاظ كثرية تعين كلها أن الشخص املقصود قد وجل آخر حلقة من حلقات . العمر من 

  .حىت وإن كانت ايتها مغيبة ال يعلمها إال اهللا فإن بدايتها ظاهرة . حياته 
  

وهكذا فإن األلفاظ اليت ينعت ا اإلنسان يف هذا العمر ، كثريا ما تدل على أن له 
  .مركزا مهما يف هذه احلياة 

  
والشريعة اإلسالمية اليت جاءت متجانسة مع طبيعة اإلنسان وفطرته ، أكدت على 

  .ضرورة االهتمام يف هذا السن باملسن وهو يتبوأ مركزه االجتماعي 
  

وسأتطرق يف هذا املطلب إىل حتديد مفهوم املسنني ، وما يرادف ذلك من ألفاظ لغوية 
اعي الذي ينبغي أن يتصدره املسن يف اتمع دالة على معانيها ، مع إبراز املركز االجتم

  : وذلك من خالل الفرعني التاليني . اإلسالمي 
  

   املفاهيم اخلاصة باملسنني : الفرع األول
  

يقال أن كثرة األمساء تدل على عظمة املسمى ، وهذا ما ينطبق بالفعل على الشخص 
  .الذي يبلغ هذه املرحلة من عمره 

  
يقول علماء اللغة والبيان أسن . د به تقدمه يف السن  ويقص»مسن«فقد يسمى -1

واألنثى منه مسنة واجلمع مسان.  فهو مسن  .سنانا إذا كربإه اإلنسان وغري� .  
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رة من السن ، أي مرورها على اإلنسان مرات ـوأصل الكلمة من السنـة اليت هي م
  : يقول اهللا . كثرية              � أي مل ، 

   . �ونـريه السنـتغ
  

ويقال هو سن فالن أي  . �كربت سنه أو هو كبري السن: والسن هو العمر ، يقال 
   . �يقال له ابن سن ابنك وأوالد أسنان بنيك أي أترام. تربه 

  
ا وقدمي. ويقال أسن فالن إذا كربت سنه .  ختمينا هوسنن الرجل عمر الصيب أي قدر

فيقال . كانوا يقيسون بالسن ، ولذلك أصبحت كلمة السن تأخذ مكانتها يف تفسري املعاين 
فالن بلغ سن الرشد ، وفالن بلغ سن التقاعد ، وفالن تقدمت به السن أي شاخ ، وفالنة 

�بلغت سن اليأس ، أي بلغت العمر الذي ينقطع عنده احليض.  
  

بلغ سن الستني عاما فأكثر إىل جانب واملسن يف التعريف االصطالحي هو كل من 
   .�التوقف  عن العمل ، أو هبوط القدرة اإلنتاجية للفرد أو انعدامها

  
ويستخلص من هذه املعاين أن املقصود باملسن هو ذلك الشخص الذي جتاوز سنينا 

  .كثرية وطعن فيها ، وأصبح نتيجة ذلك مسنا 
  
يطلق هذا االسم من حيث الزمن وهو دون املسن ، وغالبا ما " شيخ"وقد يسمى -2

يقال شاخ الرجل يشيخ فصار شيخا ودخل . والشيخ من شاخ . على ابن اخلمسني 
وتأنيثه شيخة وتصغريه شييخ بضم . ومجعه شيوخ وأشياخ وشيخة ومشائخ . الشيخوخة 

   .�الشني وكسرها ، وال يقال يف التصغري شويخ
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والشيخ من استبانت فيه السن . خ ا شييشيخت فالنا أي جبلته ، وقلت له : يقال 
  .وظهر عليه الشيب 

  
ويطلق يف االصطالح على كل من كان كبريا يف أعني القوم سنا أو علما أو فضيلة أو 

ومن مثة يقال للعامل واألستاذ شيخ ، ولكبري القوم شيخ ، ورئيس الصناعة شيخ ، . مقاما 
   .�ويقال لزوج املرأة شيخها 

  
يقال شيخ األزهر . ن توىل أمرا بلغ فيه الذروة قيادة أو علما وقد يطلق كذلك على م

   .�أو شيخ اإلسالم
  

تشيخ أو متشيخ أي : كلف اإلنسان الشيخوخة دون أن يكون أهال هلا ، يقال له توإذا 
  .طلب هذا األمر لنفسه وتصنعه 

  
طه ويأيت دون الشيخ يف السن ، وقيل هو من جتاوز الثالثني وخ" كهل"وقد يسمى -3

   .�ومجعه كهول وقد يؤنث فيقال للمرأة كهلة . الشيب ، وقيل هو من بلغ األربعني 
  

  : ويؤكد هذا التحديد لسن الكهل ما ذهب إليه بعض املفسرين لقوله    

            � الكهل بني «:  ، يقول القرطيب 
يقول . وامرأة كهلـة ، واكتهلت الروضة إذا عمها النور . وحال الشيخوخـة حال الغلومة 

وقال أبو العباس كلمهم يف املهد . يكلم الناس يف املهد آية ويكلمهم كهال بالوحي والرسالة 
وأما كالمه وهو كهـل فإذا أنزله اهللا تعاىل من ) . اآلية(إين عبد اهللا :  حني بـر أمـه فقال 

فيقول هلم إين عبد . ه على صـورة ابن ثالثـة وثالثـني سنـة ، وهو الكهل السماء أنزلـ
�»اهللا كما قال يف املهد .   
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فيصري هو سند . والكهولـة صفـة تضفي على اإلنسان نوعا من اإلمتام يف العقـل 
غريه ومعتمدهـم ، وهو ما يطلـق على كاهل القوم ، وقد يطلق الوصف على النبات ويعين 

  .تمام بلوغه ال
  

ومهما تعددت اآلراء يف السن اليت تعطى للكهل ، فإا ال خترج عن نطاق فاصل بني 
ولذلك يقال أن سن الكهولة هي ما بني الثالثني . مرحلة الفتوة والشباب ومرحلة الشيخوخة 

   .�واخلمسني
  

واليقني من ذلك أن هذه املرحلة تتجاوز مرحلة الشباب ، ومتهد للمرحلة اليت تأيت 
هذه اجلوانب اليت . بعدها ، وتتميز بقوة صاحبها يف مجيع جوانبه ، اجلسدية والصحية والعقلية 

تتأكد قوا بولوجه املرحلة اليت تليها ، حيث تتقوى اخلربة ويغلب على اإلنسان التعقل يف كل 
  .األمور 

  
اليت وعندما تضعف هذه اخلصائص ، يتقلب اإلنسان يف حياته ليصل إىل مرحلة اهلرم 

 : جتسد الضعف املشار إليه يف قوله تعاىل     

       

  �.   
  

اليت مير ا اإلنسان الكبري ، فإن فيها من الدالالت ما وإذا كانت هذه هي املراحل 
فهل حيكم على هذا اإلنسان الذي بلغ هذه املرحلة باالنتهاء . تستوقف الباحث ملعرفة كنهها 

  .ويعزل ، أم أنه يأخذ مكانة خاصة يف اتمع اإلسالمي 
  

 وإذا كانت يف بعض .واحلقيقة أن مكانة هذه الفئة تتبلور من خالل نظرة اتمع إليها 
تمعات ينظر إليها على أساس أا أصبحت عالات مهمتها ، وأا يف ةا أعلى املنتجني ، فإ 

فهي تتمتع مبركز اجتماعي مميز حتظى فيه بكل . منظور اتمع اإلسالمي على خالف ذلك 
                                     

   . 701 المنجد في اللغة ، ص - �
   . 54/ الروم- �



 
  

540

نطالقا من أن املستقبل اهتمام ، باعتبارها خمزنا لتجارب حياتية طويلة ، ميكن االستفادة منها ا
  .ال يبىن بناء صحيحا إذا أمهل ماضيه 

  
   املركز االجتماعي للمسنني : الفرع الثاين

  
ويتجلى املركز االجتماعي الذي يتبوؤه املسنون يف اتمع اإلسالمي من خالل التمعن 

  : يف الدالالت التالية 
  
بوا فئة الشباب اليت تعيش ال ريب يف أن املسنني يف أي جمتمع هم أولئك الذين أجن-1

أوصى  واألصل يف الشريعة اإلسالمية حمترم ومطاع ، ألن اهللا . حاضرها فهم أصلها 
. ويف ذلك من الدالالت ما يدركها كل عاقل . باإلحسان إليه وربط ذلك اإلحسان بعبوديته 

 : يقول اهللا تعاىل               

         

           

   �.   
  

ه الوالدان ومن ورائهما كل أومن معاين هذه اآليات يدرك املركز الذي جيب أن يتبو
. مسن ، ألن شرعنا يوصي بضرورة احترام الكبري ووضعه يف املكان العايل الذي يستحقه 

 ، ويقول أيضا �يقول الرسول 
 �.   
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ويستفاد من هذا أن ما يلزم من طاعة الوالدين املباشرين تعم كل املسنني يف اتمع ، 
: جاء يف احلديث . ألن ذلك يرضي اهللا ويرضي الوالدين ، ورضا اهللا مرهـون برضا الوالدين 

�.   
  

 عدم إظهار – باعتبارمها أهم عينة من املسنني –ومن أهم وجوه اإلحسان إىل الوالدين 
  : يقول احلق . فرعهما الضجـر مما يستثقل من طلبامـا ورعايتهمـا  

� .  ك والغرض من ذل. واألف هو اسم صوت ولكنه عندمها يعين الضجر الكبري
  . االمتناع عن األذى بأي وسيلة تغضبهما 

  
ويطلب أيضا عـدم زجرمها بأي كالم ينهرمها ، حىت وإن صدر منهما ما ال يروق 

 خص حالة الكرب ألا احلالة اليت حيتاجان فيها إىل «: يقول القرطيب وهو يشرح اآلية . باالبن 
حلالة من مراعاة أحواهلما أكثر مما بره لتغري احلال عليهما بالضعف والكرب ، فألزم يف هذه ا

ألزمه من قبل ، ألما يف هذه احلالة قد صارا كال عليه ، فيحتاجان أن يلي منهما يف الكرب ما 
    .�»فلذلك خص هذه احلالة بالذكر . كان حيتاج يف صغره أن يليا منه 

  
زام التواضع ومن وجـوه اإلحسان إليهما التحدث معهما باللني والقول الكرمي ، مع الت

ض اجلناح هلما بإكفاهلما وضمهما إليه ، وعدم تركهما وإرساهلما إىل مراكز العجزة كما فخب
وال يكفي التواضع هلما وخدمتهما بل جيب الدعاء هلما . يفعل كثري من الشباب اليـوم 

 : بالرمحة       �.   
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ذا كان مركز األصـول االجتماعي تظهـر مالحمه يف ما أمر به اإلنسان من وإ-2
خصوصا وأن . طاعة ألبويه ، فإا تتجلى كذلك من خالل معرفة ما يستحق العاق هلما 

النصوص الشرعية اليت تصـور ذلك الوبال كثرية ، منها قوله 



      � وقال ،        


 � ، ومفهوم احلديث أن من عقهما أو قصر يف طاعتهما وبرمها فإنه ال يدخل اجلنة ، 

  .واجلنة غاية كل مؤمن 
  

. وبر الوالدين يعترب من األخالق العاملية والعاطفة الفطرية اليت تربط الفرع باألصل 
 مث إن كون بر الوالدين من اآلداب املرعية عند مجيع  ..«: يقول الدكتور عماد زهري حافظ 

األمم فيه داللة على أنه أمر ثابت احلكم  مقرر األصل ال حيتمله النسخ البتة ، إذ أنه من أعظم 
   .� »فضائل األخالق ، واألخالق الفاضلة ثابتة وممدوحة يف كل زمان ومكان 

  
له يف أصلـه ، أو أنـه بلغ وال يقبـل الفـرع أن يسجـل عليـه أنه ال حاجـة 

. من العمـر ما يغنيـه عن مشاورما ، بل جيعـل من والديـه بطلي مرجعه األساسي 
يقول اإلمام الدهلوي وهو يـربز عالقـة . وكلما كبـر فإما يكبـران أكثـر منـه 

  وأوجبـت حاجـة األوالد إىل اآلباء وحدبـهم عليهم بالطبع أن«: األبنـاء باآلبـاء 

                                     
 ؛ مسلم في اإليمان ، 2/102 أخرجه البخاري في الشهادات ، باب ما قيل في شهادة الزور ، - �

   .  1/51باب بيان الكبائر ، وأكبرها ، 
 أخرجه مسلم في البر والصلة ، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل - �

   . 2/420الجنة ، 
   . 209في رعاية ضعفاء المجتمع ، ص الكريم اد زهير حافظ ، منهج القرآن عم/ د- �
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يكون متريـن األوالد على ما ينفعهـم فطـرة ، وأوجـب تقـدم اآلباء عليهم فلم يكربوا 
. إال واآلباء أكثر عقال وجتربة مع ما يوجبـه صحـة األخالق من مقابلة اإلحسان باإلحسان 

   .�»وقد قاسوا يف تربيتهـم ما ال حاجة إىل شرحه أن يكون بـر الوالدين سنة الزمة 
  

برمها واإلحسان إليهما يقتضيان أال يتعرض لسبهما ، ألنه من العقوق وألنه ومن مثة فإن 
يقول الرسول . يتناىف ومركزمها االجتماعي 


 �.   

  
وقد يتمثل عقوق الوالدين يف صور كثرية خلصها العلماء يف أن عقوقهما هو خمالفتهما 

وعليه فإن األمر . كما أن برمها يعين موافقتهما على أغراضهما . يف أغراضهما اجلائزة هلما 
   .�منهما يعظم ويقتضي الطاعة املطلقة ما مل يكن معصية 

  
سالمي تكرب معه مكانته وتزداد أمهيته رقيا يف نظر وكلما كرب الفرد يف اتمـع اإل
فكلما كان عطاء املعمر سخيا كانت االستفادة منه . اتمع ، خاصة وأن التعمري ال حيد بسن 

أبلغ وأكثر ولو قصر أجله ، حىت أنه عندما يعجز العطاء بسبب فإنه يقابل بأكثر ما يستحقه 
كون بطول األجل وعد األعوام ، كما يكون  والتعمري ي«: يقول سيد قطب . من إحسان 

بالربكة يف العمر ، والتوفيق إىل إنفاقه إنفاقا مثمرا ، واحتشاده باملشاعر واحلركات واألعمال 
واآلثار ، وكذلك يكون نقص العمر بقصره يف عد السنني ، أو نزع الربكة منه ، أو إنفاقه يف 

   .� »اللهو والعبث والكسل والفراغ 
          

                                     
   .1/82 حجة اهللا البالغة ، - �
 ؛ مسلم في اإليمان ، باب بيان 1/47أخرجه البخاري في األدب ، باب ال يسب الرجل والديه ،  - �

     .1/51الكبائر وأكبرها ، 
   . 10/238 الجامع ألحكام القرآن ، - �
   .5/2933ي ظالل القرآن ،  ف- �
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فال .  ما يؤكـد أن حتديـد السـن ال يرتبـط دائمـا مبفهـوم العطـاء وهذا
ولذلك يبقـى سنـه دائما وسيلة . تطبيـق لقاعـدة الغنـم بالغـرم بالسنـة للشيـخ 

فيقال عنـه أنه معمر أي . يتلقـى منـه صاحبـه االحتـرام الكامـل والرعايـة التامـة 
. لمرحلـة األخـرية من مراحـل الشيخوخة بلـغ عـددا من السنيـن اليت تؤهلـه ل

ورد يف شـرح القرطـيب أن املعمـر من بلـغ ستيـن سنـة ، واملنقـوص من عمـره من 
   .�مات قبـل الستـني

  
ون املراكز ؤومن خالل هذه املعطيات يتبني أن املسنني يف اتمع اإلسالمي يتبو

 تمع ، . م االجتماعية املرموقة ، ويكرمون التكرمي الالئقكيف ال وهم أصول ألفراد هذا ا
فليس من املعقول أن . وهم الذين أفنوا شبام يف خدمة وحتضري مستقبل أبنائهم وأحفادهم 

وبرهان هذا التكرمي الذي . جيازوا بالسجن املعنوي ، أو يقصوا كلية من مهامهم يف هذه احلياة 
  : أذكر منها على سبيل املثال . ة ل يف صور متنوعثحيظوا به يف جماالت متعددة يتم

  
فريجع إليهم أفراد اتمع أبناؤهم . يعدون مرجعية للمجتمع ذكورا أو إناثا -أ

املباشرون أو غريهم لالستفادة من جتارم يف احلياة ، خصوصا يف جمال العالقات االجتماعية 
ظيفة يف جمال الشورى وبعد فهم بذلك شيوخ سنا وو. واالقتصادية املبنية على التجربة واخلربة 

  .النظر 
  
فيقدم املسن على غريه يف . تقدمي املسنني على من سواهم يف كثري من األمور -ب

  .�اإلمامة إذا تساوى معه أو فاقه يف الشروط اليت تستوجب تعيني اإلمام
  

وحيث أن الصالة هي عمود الدين ، وهي الوسيلة اليت يناجي فيها العبد ربه فدل تقدمي 
  .ملسن الفقيه يف إمامتها على أمهية هذا الشخص وعلى مركزه االجتماعي ا

  

                                     
   .14/333 الجامع ألحكام القرآن ، - �
   . 1/317 الفقه المالكي وأدلتنه ، - �
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ويف السالم يسلم الصغري على الكبري مهما . ويقدم الكبري على الصغري يف البدء بالكالم 
كانت مكانة ووظيفة الصغري االجتماعية أو العلمية ، ألنه سلوك يندرج ضمن التوقري املطلوب 

  . �يقول الرسول . للكبري 
  

ومبادرة الصغري الكبري بالتحية تعد إكراما له لقوله      
�.   

  
بأن رخص له يف طرق أداء  وحىت يف عالقة املسن مع ربه فقد أكرمه اهللا -ج

لوجه املطلوب ، وكتب له فيها ثوابا تاما  ، ألن التكليف العبادات اليت يعجز عن أدائها على ا
 :  يقول . بأكثر من الطاقة يصبح حرجا ، واهللا مل جيعل يف الدين حرجا  

     �.   
  

 وهذا التمييز ليس مقصورا على الوالدين ، ألن املسلم وانطالقا من النصوص الشرعية
اليت حتثه على تبجيل والديه وإكرامهما وخاصة عند كربمها ، عمم هذا السلوك احملمود ، 
وجعله يتعدى إىل كل مسن ، وترىب على هذا الذوق السليم واإلحسان اإلنساين الرفيع ، 
وتولد عن ذلك عرف جعل من حق الكبري أن يبجل وحيترم ، ويوقر ويرحم ، وأن  خيفض له 

 وأن يتخلق حبضرته جبميع اخلصال احلميدة يف اجللوس والوقوف واملشي بغية اجلناح ويلني له ،
يقول الرسول  . نيل الثواب على ذلك 

 �.   

                                     
   . 435 سبق تخريجه في الصفحة - �
 ؛ ابن أبي شيبة في البيوع ، 2/612 أخرجه أبو داود في األدب ، باب في تنزيل الناس منازلهم ، - �

إسناده حسن ، وقال ابن حبان ال أصل له ، :  حجر في التلخيص  ؛ قال ابن5/224باب اإلمام العادل، 
   .  2/240التلخيص ، 

   .78/ الحج- �
   .540 سبق تخريجه في الصفحة - �
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وإذا كانت هذه هي بعض وجوه التكرمي للمسن بصفة عامة ، فإن املرأة املسنة حتظى 
ب مهم من ذلك االهتمام وتلك الرعاية ، ألن مكانتها يف قلوب الرجال جتعلها تنال تلك جبان

  .احلظوة بكل إجالل 
  

 ذلك املقعد بتفضيلها وتقدميها وهي والدة على وال غرو يف ذلك فقد بوأها الرسول 
: ويف احلديث . الوالد 

� ففي ، 
احلديث داللة على أن حمبة األم والشفقة عليها وحسن معاملتها تعدل ثالثة أمثال ما حيظى به 

ذا يقتضي ولقد أمجل القرآن يف اإلشارة إىل ما عانته األم يف سبيل إجناب الولد ، وه. األب 
 : يقول احلق . متييزها         

           �.   
      

 سيدة اتمع ، ذات األمر فجدير ذه املرأة عندما تبلغ هذا السن أن تصبح وبال منازع
فقدسية األمومة اليت ميزا تزداد مع كربها تفتحا وجالء ، فتكسبها احتراما وتبجيال . النافذ 

   .�من طرف أبناء جمتمعها 
  

. ويبقى أفـراد اتمع املسلم حيافظـون على هذه الرعاية اليت يكنوا للمسنني منهم 
اة طويلة ، وأم حيتاجون منهم إفادم مبا يستنريون به ال لكوم أفرادا اكتسبوا جتربـة حي

أما عطاؤهم ذاك فقد يصل احلني . طريقهم ، وإمنا لكوم ميثلون األصل الذي خرجوا منه 
            .الذي يتوقف فيه فريجعون إىل أرذل العمر 

ب وحىت قبل ذلك فاملسنون خيتلفون يف فروقام الفردية اختالفات كبرية ، تشمل جوان
  .وهذا ما سأحاول إبرازه يف املطلب املوايل . متعددة من مكونام النفسية والبدنية وغريها 

  
                                     

   .481 سبق تخريجه في الصفحة - �
   .14/ لقمان- �
    .35محمد سعيـد البوطي ، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطافة التشريع الرباني ، ص / د- �
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   خصائص املسنني : املطلب الثاين
  

وإذا كنت قد فصلت زمنيا بني فئات املسنني ، فقسمتها إىل كهول وشيوخ ومعمرين ، 
ا وبالرغم من الفروق فإنين يف هذا املطلب ال أخضع هذه اخلصائص إىل ذلك التقسيم ، أل

الفردية اليت متيـز األشخاص ، فإن طابعا معينا جيعلها تتحد وتصور هذه الفئة اليت تقدم ا 
  .السن ، ومتيزها عما كانت عليه يف مرحلة الشباب والفتوة 

  
وحيث أن اخلصائص اليت متيز هذه الفئة من الناس كثرية بشكل يصعب حصرها ، فإين 

  .تلك اليت هلا عالقة بالرعاية الصحية أقصر الكالم على 
  

وبذلك يكون هذا املطلب توطئة للمطلب الذي يليه ، والذي يتناول األحكام اليت 
  .تتضمن الرعاية الصحية للمسنني 

  
 قد اهتموا بأبنائهم وهم –وهم يف هذا السن –إن اآلباء ومن ورائهم كل مسن يكونون 
وحينما يصلون إىل مرحلة الشيخوخة . م صغار وضعاف يف حاجة إىل حنينهم وخدمته

فيأيت دور األبناء يف رعاية آبائهم الذين أصبحوا يف . يصبحون هم يف حاجة إىل من يرعاهم 
  .حالة ضعف ، ملا حل م من الكرب كما كانوا هم من قبل وهم صغار 

  
من ويربز من تبادل هذه األدوار أن اإلنسان بصفة عامة جيد نفسه مسؤوال عن دورين 

فهو مكلف برعاية أبنائه صغارا وهم يف حالة ضعف ، ومكلف برعاية آبائه كبارا . الرعاية 
غري أن هناك متايزا بني الرعايتني ، فرعاية األب البنه تكون منطلقة . وهم يف حالة ضعف أيضا 

من عاطفة خاصة هي حبه يف أن يعيش ذلك االبن وال يرتاح ملن يريد أن يعوضه يف تلك 
  .ة ، وال يسندها لغريه وهو قادر عليها الرعاي

  
بينما جند األبناء يقومون ذا الدور من جانب الشعور بالواجب ، حبيث لو قام به 

 كما يتحري األب عندما يعوض يف وا حرجا يف ذلك ، وملا حتريوادـ ملا وجمشخص غريه
وظيفة كفائية زائدة عن فاالبن الراعي لوالده ينظر إىل عمله هذا على أساس أنه . رعاية ابنه 

  .عمله األساسي إذا قام ا شخص آخر سقطت عنه 
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وانطالقا من هذا التمايز املخيف تضمن القرآن الكرمي آيات متعددة توصي األبناء 
بآبائهم واإلحسان إليهم تأكيدا حلقهم العظيم ، ووقاية من أن حيدث عند بعضهم تغافال عن 

ومعظم األوامر تتجه إىل  .. «: قطب هذه املفارقة فيقول يوضح سيد . هذه الرعاية الواجبة 
توصية الذرية بالوالدين ، وإن كانت مل تغفل توجيه الوالدين إىل الذرية ، فقد كان اهللا أرحم 

والذرية بصفة خاصة أحوج إىل توجيهها للرب . بالذراري من آبائهم وأمهام يف كل حال 
 يتجهون بكينونتهم كلها وبعواطفهم – يف الغالب – األوالد بالوالدين باجليل املدبر املويل ، إذ

 وبينما هم مدفوعون !ومشاعرهم واهتمامام إىل اجليل الذي خيلفهم ال اجليل الذي خلفهم 
يف تيار احلياة إىل األمام ، غافلون عن التلفت إىل الوراء ، جتيئهم هذه التوجيهات من الرمحان 

 مولودا ، والذي ال ينسى ذرية وال والدين ، والذي يعلم الرحيم الذي ال يترك والدا وال
   .�»عباده الرمحة بعضهم ببعض ولو كانوا ذرية أو والدين 

  
إن حاجـة املسنني إىل رعاية غريهم منطلقها األوضاع اجلديدة اليت أصبحت متيزهم ، 

تعرف وهي خصائـص حىت وإن وجدت يف أعمار قبل سنهم ، فإا ال تكون باحلدة اليت 
  : وأهم هذه اخلصائص هي . عندهم 

  
. وإذا كان الواقع املعيش هلذه الفئة قدميا وحديثا يؤكد هذه اخلاصية  : خاصية الضعف

 : فإن القرآن الكرمي قد أوردها صراحة يف قوله تعاىل     

         

   �.   
  

ومل خيتلف املفسرون يف إظهار معىن الضعف الذي جيسـد هذه اخلاصيـة الناجتة عن 
  .الكـرب واهلـرم 

  

                                     
   . 2/660 في ظالل القرآن ، - �
   . 54/ الروم- �
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نتم أقوياء مث جعل لكم الضعف باهلرم والكرب بعد أن ك ..«: يقول ابن جرير الطربي 
  .فكأن هذه اخلاصية مثرية هلذا الشيخ بانتقاله من مرحلة القوة إىل ضدها  . � »يف شبابكم 

  
مث يشيخ مث يهرم ، وهو الضعف  .. «: وهو ما أورده ابن كثري يف تفسريه لآلية فقال 

بعد القوة ، فتضعف اهلمة واحلركة والبــطش ، وتشيب اللمة ، وتتغري الصفات الظاهرة 
  . �»لباطنة وا

  
وباستقطاب خاصية ضعف جسم اإلنسان يكون نقصانه قد بلغ الذروة ، ألنه ال يأيت 

. فهناك من املثريات واملنذرات ما تنبئ عن قرب هذه اخلاصية حىت حتل بتمامها . دفعة واحدة 
 وعطف «: يقول ابن عاشور وهو يتكلم عن دور الشيب يف اإلخبار عن هذه اخلاصية 

مياء إىل أن هذا الضعف ال قوة بعده ، وأن بعده العدم مبا شاع من أن الشيب نذير لإل) وشيبة(
   .�»املوت 

  
وخاصية الضعف اليت تصيب اإلنسان ليست متعلقة جبانب واحد من حياته ، وإمنا هي 

فيتولد عن ذلك مميزات تتعلق جبميع . شاملة جلميع مكوناته العضوية والعقلية والنفسية 
فهناك اخلصائص اجلسمية واخلصائص النفسية واخلصائـص . يشملها الضعف اجلوانب اليت 

   .�العقلية واخلصائص االجتماعية
  

  اخلصائص اجلسمية 
  

تترمجها تلك التغيـريات العضويـة اليت تشمـل جسمه وتؤثر يف مدى حيويته ، 
 يف حلق وهو ما أشار إليه ا. وتقلل بشكل ملفت من أداء أعضاء جسمه لوظائفها العادية 

 : قوله           �.   
  

                                     
   .2/175 محمد علي الصابوني ، مختصر تفسير الطبري ، - �
   .5/372 تفسير ابن كثير ، - �
   . 21/108 التحرير والتنوير ، - �
   .425، ص ) المفاهيم ، النشأة والمجاالت( الرعاية االجتماعية - �
�   . 68/ يس- 
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أي أنه كلما طال عمر اإلنسان رد إىل الضعف بعد أن عرف القوة وإىل العجز بعد 
فهو يقلب يف ذلك ويظل ضعفه يتزايد وبنيته تتناقص ، وكأن هذا التناقص احندار إىل . النشاط 
وقد .  فالشيخوخة احندار إىل الطفولة بكل ظواهرها «: يقول سيد قطب . الطفولة مرحلة 

يصاحبها احندار نفسي ناشئ من ضعف اإلرادة ، حىت ليهفو الشيخ أحيانا كما يهفو الطفل وال 
جيد من إرادته عاصما ، ومع الشيخوخة الشيب يذكر جتسيما وتشخيصا هليئة الشيخوخة 

   .� »ومنظرها 
  

ظهر تغيريات على جسم املسن ، ويصاب باضطرابات سلوكية غري معتادة وهكذا ت
   .�يتميز ا عن غريه ، وإن كانت ال حتدث بصورة منضبطة لكل مسن

  
وقد تتصل هذه التغيـريات يكل اجلسم فتحنيه وتنحفه حىت يبقى العظم عاريا من 

س أو تعجز عن أداء اللحم ، مث تضعف استجابته وختتل التصورات لديه ، فتضعف احلوا
وظائفها ، ويف مقدمتها السمع الذي حيدث بسبب ضعفه صعوبة االتصال والتفاعل مع 
اآلخرين ، وقد ال ينجو بعده النظر ، وحيدث عند املسن نقص يف وظائف احلركة والضبط 
العام األمر الذي جيعله يشعر بالتعب واإلجهاد ، فتتغري عضالت جسمه ويصبح بعد ذلك 

   . �مراض املزمنة املختلفةمرتعا لأل
  

ولو اقتصرت خاصية الضعف على اجلسم ، لكانت كافية لتبني ما آل إليه هذا اإلنسان 
ولعل وهن العظم دليل كلي على أن . الذي كان يف مرحلة ما من حياته يتميز بالقوة والفتوة 

ا خرم منه جزء فإذ. الضعف مشل اجلسم كله ، ألن العظم هو اهليكل الذي يبىن عليه البدن 
يقول القرطيب يف معرض تفسريه لقوله تعاىل على . تداعت له سائر األجزاء بالتتابع والسقوط 

 : لسان زكريا     � : »عمود البدن ه وإمنا ذكر العظم ألن 

                                     
   . 5/2776ن ،  في ظالل القرآ- �
   .24/23 تفسير المراغي ، - �
 ؛ دور اإلسالم في معالجة المشكالت 415 حقوق اإلنسان العاجز في الشريعة اإلسالمية ، ص - �
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 وألنه أشد ما فيه وأصلبه ، وبه قوامه وهو أصل بنائه ، فإذا وهن تداعى وتساقط سائر قوته ،
   .� »فإذا وهن كان ما وراءه أوهن منه 

  
واملدقق يف ما ينتج عن هذه اخلصائص اجلسمية يقتنع بأن االهتمام باملسنني باحترام 

  .مميزام هو العالج األجنع والسليم والشايف لكل مشكل يعانون منه 
  

  اخلصائص العقلية 
  

إلنسان يتسبب يف إحداث تغيريات على عقله ، ال شك أن تأثري الكرب على جسم ا
خصوصا عندما تضعف احلواس يف أداء وظائفها ، فينعكس ذلك تباعا على الوظائف العقلية ملا 

  .هلا من ارتباط وثيق جبميع احلواس 
  

وهكذا تضعـف ذاكرة املسن ، فيصبح ال يتذكر بسهولة ما فعله باألمس ناهيك عن 
سيان املطلقة ، فينسى حىت أمساء أقاربه ودرجة قرابتهم إليه ، وقد يصاب بآفة الن. ماضيه 

فيصعب عليه التعرف على زواره ، ويصعب عليه إدراك ما يشاهد ببصره إن بقي له من البصر 
  .شيء 

  
ونتيجة تفاعالت كثرية قد يصاب مبالمح اخلرف ، فال يعود مييز بني ما يقول يف الدقيقة 

وقد ينطق بأشياء غريبة كانت خمتزنة يف ذاكرته ، وحيث . به فيكرر أسئلته ومطال. واألخرى 
وصدق اهللا العظيم . مل يعد لعقله حتكم ينفلت لسانه وينطق بكل ما يرد عليه علمه أو مل يعلمه 

 : إذ يصف حاله وقد رد إىل أرذل العمر فيقول         

       � .  يقول
 إمنا رده إىل أرذل العمر ليعود جاهال كما كان حني طفولته وصباه ال يعلم «: الشيخ املراغي 

                                     
   . 11/76 الجامع ألحكام القرآن ، - �
   . 70/ النحل- �
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شيئا مما كان يعلم شيئا مما كان يعلمه يف شبابه ، ألن الكرب قد أضعف عقله وأنساه ، فال يعلم 
   .�»وقد انسلخ من عقله بعد أن كان كامل العقل 

  
لذلك . وهذه املرحلة مرحلة صعبة من حياة اإلنسان ، حبيث يصبح إنسان بدون عقل 

:  منها فثبت عنه أنه كان يقول  الرسول ذتعو
 �.   

  
  اخلصائص النفسية 

  
ومن نتائج الضعف الذي يلم باملسن تظهر عنه خصائص نفسية تتولد عن خصائصه 
اجلسمية والعقلية السابقة ، وعن احمليط الذي يتواجد فيه ، خصوصا عندما يترك وحيدا أو 

عها يعزل عن منصبه أو مركزه الذي كان يتبوؤه ، خصوصا وأن الشيخوخة حالة يبدأ م
االنعزال عن احلياة العامة وفض االشتباك بني اإلنسان وجمتمعه اخلارجي كما يقول الدكتور 

   .�عبد اخلالق حممد عفيفي
  

. فتنتابه حينئذ حاالت نفسية نتيجة القلق واخلوف الذي يسببه له االنعزال والوحدة 
زم واملناسب لسنه ، أو ويكون ذلك أشد عندما يوجد هذا املسن يف أسرة مل تقدره التقدير الال

  .فتتكون لديه العقد النفسية اليت يصعب عالجها . مله كلية بسبب انشغاالت أفرادها 
  

ويكون أثر ذلك أبلغ إذا وصل احلال بأبنائه ووضعوه يف دار املسنني ، كما هو شأن 
 حالة كثري من الناس الذين متوت ضمائرهم وينسون ما كان يفعله هؤالء املسنون هلم وهم يف

ولقد أثبت كثري من الدراسات أن أغلب املسنني ال يرغبون يف . ضعف تشبه ضعفهم اليوم 
   .�ترك منازهلم وذويهم والعيش مع غرباء مثلهم يف هذه الديار

  
                                     

   .14/110 تفسير المراغي ، - �
 ؛ مسلم في الذكر والدعاء ، باب 3/148 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ، باب سورة النحل ، - �
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  اخلصائص االجتماعية 
  

وتظهر تلك اخلصائص من عالقة املسن مبن حييط به من أفراد ونظم اجتماعية وعادات 
فقد ينظر إىل هذه العالقة بنظرة تشاؤمية ، فال تعجبه األخالق والعادات . وتقاليد طارئة 

وقد تتضارب له هذه األمور من . السائدة ، وقد تكون خمالفة ملا اعتاده وهو يف سن شبابه 
وحيث أنه ال يقوى على . حيث مفاهيمها ، فيعتربها ثورة على ما تعوده ويفسرها عقوقا له 

فينبذ املخالطة . ه يلجأ إىل أبسط الوسائل للتعبري عن استنكاره تغيريها بسبب ضعفه ، فإن
وحيب العزلة ، خصوصا إذا مل جيد املساعدة املطلقة من ذويه وأبنائه ، بسبب تفرقهم عنه أو 

ألن . ويعاين املسن أكثر إذا فقد زوجه . تواجده يف مكان بعيد عن أترابه وأصدقاء عمره 
ؤدي أدوارا إجيابية يف جمال فك العزلة وإسعاد الزوجني ، احلياة الزوجية يف هذا السن ت

فتواجدمها معا يقضي على شعورمها بالوحدة . خصوصا عندما يكونان متقاربني يف السن 
   .�ا من االكتئاب والفراغ وباقي األمراض النفسية والعقليةمالقاتلة ، ويشفيه

  
سه ويقتات منه يف شبابه وعادة ما يكون املسن قد انعزل عن الشغل الذي كان ميار

ويف مجيع األحوال فإنه يصبح . وكهولته ، إما بسبب العجز الطارئ ، أو اإلحالة على التقاعد 
ومن اخلصال احلميدة اليت تساهم يف معاجلة النقائص واألمراض املترتبة . يف حاجة إىل املساعدة 

رفة حاجاته ، خاصة وأن عن خصائصه اجلسمية والنفسية واالجتماعية ، االلتفات إليه ومع
  .مطالبه تزداد بسبب تدهور صحته واخنفاض دخله ، وحاجته املاسة إىل العالج املستمر 

  
فهذه اخلصائـص يف جمملها تفرض على اتمـع االهتمام به وعدم تركه عرضة بال 

 يف حالة فإن مل يكن له فروع يتكلفون به ، فيتواله حواشيه مث أقاربه مث يأيت دور الدولة. راع 
 يقول الرسول . عدم وجود من يكفله وال يترك مهمال 

 �.   

                                     
   . 416 حقوق اإلنسان العاجز في الشريعة اإلسالمية ، ص - �
 ؛ مسلم في 2/57ه البخاري في االستقراض ، باب الصالة على من ترك دينا ، ـ أخرج- �

   . 2/3الفرائض ، باب من ترك ماال فلورثته ، 



 
  

554

. فالوالية حينئذ تنتقل من الوالية اخلاصة إىل الوالية العامة، والسلطان ويل من ال ويل له 
ليست «: خة كما يقول الدكتور عبد اخلالق حممد عفيفي وأخلص يف النهاية إىل أن الشيخو

مرضا وإمنا هي مرحلة طبيعية من مراحل دورة احلياة بصرف النظر عن كون املسنني هم الفئة 
ولذلك فإن أهـم مميزات املسنني هي  . �»العمرية األكثر عرضة لألمراض اجلسمية والعقلية 
ضعفا يشبه ما كانوا عليه وهم يف مرحلة إصابتهم بالضعف يف اجلسم والعقل والنفس ، 

غري أن اإلنسان وهو صغري يكون حمبوبا بضعفه ومرغوبا فيه ، وأن والديه وأقاربه . الطفولة 
مجيعهم يتجندون ويسهرون من أجل راحته وإسعاده ، ويبتسمون يف وجهه عندما يالحظون 

ضعف ال يستساغ منه إال وأما يف حالة الكرب فإن هذا ال. منه حركة خاطئة سببها ضعفه 
د قطب موضحا ـيقول سي. بالعطـف والرمحة والرأفة والثواب الذي يتوخاه القائم عليه 

وما يزال .  والشيخوخة نكسة إىل الطفولة بغري مالحة الطفولة وبراءا احملمودة «: ذلك 
الشيخ يتراجع وينسى ما علم وتضعف أعصابه ويضعف فكره ويضعف احتماله حىت يرتد 

والشيخ جمتوى . طفال ، ولكن الطفل حمبوب اللثغة تبسم له القلوب والوجوه عند كل محاقة 
ال تقال له عثرة إال من ضعف ورمحة ، وهو مثار السخرية كلما بدت عليه خمايل الطفولة وهو 

   .�»وكلما استحمق وقد قوست ظهره السنون . عجوز 
  

ة الصحية اليت ضمنتها هلم الشريعة وإذا كان هذا هو حال املسنني فما جمال الرعاي
  .اإلسالمية من خالل األحكام الفقهية ؟ هذا ما سأحاول إبرازه من خالل املطلب املوايل 
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   األحكام الفقهية املتعلقة بالرعاية الصحية عند املسنني : املطلب الثالث
  

 بضعف يبدأ. ه ضعيفا وينهيها ضعيفا ـدأ اإلنسان حياتـأن يب من حكمة اهللا 
ف الشيخوخة وقد ال جيد من يرعاه فيها كما ـالطفولة ويكون فيها حمبوبا ، وينتهي بضع

  .يرعى الطفل الصغري 
    

وإذا كنت قد بينت يف ما سبق من . فاإلنسان يف حاليت ضعفه حيتاج إىل الرعاية الصحية 
 تقل عنها إن مل تكن املباحث الرعاية اليت حيتاجها الطفل ، فإن الرعاية اليت حيتاجها املسن ال

  .تفوقها 
  

وهذا ما سأحاول توضيحه من خالل تناول األحكام الفقهية الراعية لصحة هذه الفئة 
  .من الناس 
  

وإذا كان املطلب السابق قد احتوى حتليل اخلصائص املميزة لكبار السن ، فإن رعايتهم 
وسأعاجل . عاة خصائصهم الصحية ال شك أا تتعلق بإشباع حاجيام ، وتغطية عجزهم مبرا

  : هذا املوضوع من خالل حتليل األحكام التالية 
  
   النفقة : أوال
  

إذا كانت النفقة بأنواعها املختلفة تعد من احلاجيات املشتركة بني الناس ، فإا يف حق 
ألن ضعفه يتطلب التغلب عليه باملقاومة اليت تكون بتوفري أنواع خاصة من . املسن تتأكد 

 فسد الرمق ال يكفي عنده ألنه يصبح كالطفل الصغري الذي ال يستسيغ مجيع أنواع .األكل 
املأكوالت من جهة ، وألن جسمه الوهن ال يتمكن من أن يتقبل مجيع أنواع األكل من جهة 

  .أخرى 
  

ولذلك جتد األطباء ينصحون املسنني بأنواع خاصة من املأكوالت ، اليت حتتوي على 
ملقويات اليت تقاوم الضعف الذي حل م ، وتساهم يف تقوية أجسامهم مجيع الفيتامينات وا

  .نسبيا 
وما يقال عن األكل يقال أيضا عن اللباس ، فجسم املسن حيتاج إىل اللباس والغطاء 
الذي يناسبه صيفا وشتاء ، ويعود على صحته بالعافية والراحة ، خصوصا وأنه ال يقوى على 



 
  

556

ف جسمه ، الذي ال يستطيع أن يتحمل ـاع اللباس مع ضعااة ليتكيف مع مجيع أنو
ة املناخ البارد أو احلار الذي ال تنفع ـة أخرى مقاومـاأللبسة الثقيلة ، وال يستطيع من جه

   .�معه املالبس اخلفيفة
  

فرعايته الصحية تقتضي أن يكون يف مرتل مريح يتوفر . واألمر نفسه يقال عن مسكنه 
ة ، من وية وإنارة وتكييف مناسب جلميع فصول السنة ، ألن على مجيع الشروط الصحي

وال شك أن املسن حيتاج إىل املعاجلة الدائمة ،  . �أوضاعه الطبيعية تقتضي هذا االهتمام
خصوصا إذا كان مصابا ببعض األمراض املزمنة ، فإن شراء هذه املستلزمات تصبح ضمن 

  . مفردات النفقة 
  

 أن هذه األشياء تندرج كلها ضمن مفهوم النفقة ، وما دام األمر كذلك وحيث
فالشارع احلكيم قد أوجب نفقة املسن وما يتطلب من رعاية على أفراد أسرته األقرب 

ألن هذه النفقة إذا حتملها األباعد مع وجود األقارب ال جتعل املسن يستفيد منها . فاألقرب 
  .ة من جراء ترك أوالده له بشكل صحي وعلى الوجه املطلوب ، بل قد يشعر باملهان

  
يقول . وقد يتحول هذا الشعور إىل عقد نفسية تؤثر على وضعية املسن الصحية 

وإمنا عهد الشارع برعاية املسنني والقيام حبقهم إىل األبناء « : الدكتور عز الدين حيىي 
دائرة فاألزواج فاحلواشي من األرحام ومل يعهد بشيء من ذلك بادئ ذي بدء إىل أحد خارج 

األسرة من عمود النسب وحواشيه ، ذلك أن املناخ الفطري املهيأ هلذه الرعاية على وجهها 
فرعاية املسن داخلها هو مظهر تكرمي وحفاوة وإعزاز ، أما يف . السليم إمنا هو األسـرة 

خارجها  فلن يكون له على األغلب إال آثار سيئة يف نفس املسن ، أبسطها الشعور بالوحشة 
   .�»هانة وامل

ومن مثة تعد النفقة من أهم الواجبات اليت تفرض على األقارب جتاه املسنني عندهم ، 
  .وهو ما جعل الفقهاء يفصلون يف أمر القرابة املوجبة للنفقة 

                                     
   .94 الصحة والسالمة العامة ، ص - �
   .275 المرجع السابق ، ص - �
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 . �فاملالكية يضيقوا وجيعلوا واجبة يف حق األبوين واألبناء املباشرين دون غريهم
 . �دين وإن علوا واألوالد وإن سفلوا وال نفقة لغريهموالشافعية أوجبوها يف حق الوال

 . �واحلنفية أوجبوها يف كل ذي رحم حمرم من األصول والفروع واحلواشي ذوي األرحام
وأما احلنابلة فوسعوا وجوا وجعلوه يشمل كل قريب وارث بالفرض أو التعصيب من 

 النسب ، كأب األم وابن األصول والفروع واحلواشي وذوي األرحام إذا كانوا من عمود
   . �ومل يشترطوا احملرمية كاحلنفية ، فيستحق ابن العم النفقة على ابن عمه. البنت 

  
هذا من جهة الوجوب ، وأما من جهة التكافل والتضامن االجتماعيني الصفتني املميزتني 

ومن بينهم للمجتمع اإلسالمي ، فإن النفقة ال حتدد يف شخص بعينه ، بل تشمل كل احملتاجني 
  .املسنني وجتب على كل القادرين عليها 

  
  : واألصل يف وجوب نفقة األصول قوله       

      �.   
  

يقول العلماء أن من أهم اإلحسان اإلنفاق عليهما عند احلاجة ، ألنه ال يتصور أن 
فاألكل من الكسب . ع يف حببوحة من النعم ، ويترك أصله ميوت جوعا أو مرضا يعيش الفر

: يف بيان جواز أكل األصل مما عند الفرع  يقول الرسول . حالل وطيب   
       � ، 

: ويروى من حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال 

                                     
   .2/522 حاشية الدسوقي ، - �
   .2/165 المهذب ، - �
   .4/31 بدائع الصنائع ، - �
   .9/256 المغني ، - �
�   .23/ اإلسراء- 
   .275ريجه في الصفحة  سبق تخ- �
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�.   

  
فهذا احلديث يبني أن النفقة ال تقتصر على املباشرين ، وإمنا تشمل مجيع احملتاجني إليها ، 

  .ريب على قريبه وإن كانت املسؤولية تناط بالق
  

وإذا حللنا رأي املالكيـة الذين يضيقـون يف جمال النفقة ويقصروا على املباشرين من 
األبويـن واألوالد ، فإـم ال يشترطـون عجـز األبويـن عن الكسب ، وال احتاد دينهما 

 : يوصي حبسن صحبتهما فيقول  مع دين املنفق ، ألن اهللا     

  � إذ من املعروف اإلنفاق عليهما ، .  
  

واتفق العلماء على أن نفقة األقارب وما يندرج ضمنها كالكسوة والسكىن إمنا جتب 
بقدر الكفاية على حسب حال املنفق والعرف والعادة ، لوجوا للحاجة واحلاجة تندفع 

ن أبنائه ، فإن تساووا وجبت عليهم موزعة وجتب نفقة األب الفقري على املوسر م. بالكفاية 
  .�وعلى االبن أن ينفق على زوجة أبيه حىت ولو مل تكن أمه. بالسوية أو على قدر يسارهم 

  
وأوجب مجهور الفقهاء نفقة األصول على الولد وولد الولد ، خالفا للمالكية الذين 

   .�قصروها على الولد فقط
  

ديـن واألقربـني ، فإن الشارع احلكيـم ورعاية وزيادة على النفقـة الواجبـة للوال
. منـه ألوضاعهـم الصحيـة أجـاز اإلنفاق عليهـم حـىت مـن صدقـة التطـوع 

                                     
 ؛ الترمذي في البر والصلة ، باب ما 2/682 أخرجه أبو داود في األدب ، باب في بر الوالدين ، - �

 وقال حديث حسن ؛ ابن ماجه في األدب ، باب بر 3/206، ) 1959(جاء في بر الوالدين ، رقم 
  . 4/150؛ والحاكم وصححه الذهبي ،  553، ص ) 3658(الوالدين ، رقم 

   . 15/ لقمان- �
   .232 القوانين الفقهية ، ص - �
   . 9/256 المغني ، - �
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  : يقول احلق                      

                            

  � حبيث يعطـى الوالدان واألقربون ما حيتاجون إليه من هذه الصدقة ، وهم ، 
 فواجـب على الرجل الغين «: يقول القرطـيب . مرتبون قبـل غريهـم يف هذه الصدقة 

تاجني ما يصلحهما يف قـدر حاهلما من حاله ، من طعام وكسوة أن ينفـق على أبويـه احمل
   . � »وغـري ذلك

  
وقد يكون الوالدان واألقربـون غري مسلمـني أو غري أحـرار ، فإنه ال يعقل أن 

. فله أن يوصي هلم مجيعا من تركته . يتركـوا بـدون أي شـيء من مال ابنهم أو قريبهم 
 :  يقول احلق                      

                 �.   
  

وذهب كثري من العلماء إىل أن هذه اآلية حمكمة ظاهرها العموم ، ومعناها اخلصوص يف 
  . واألقربني إذا كانوا كفارا أو عبيدا حق من ال يرث من الوالدين

  
 أمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين «: قال ابن املنذر 

   .�»اللذين ال يرثان واألقرباء الذين ال يرثون جائزة 
  

قرن اإلحسان للوالدين بعبادته ، فال  والعقل واملنطق يؤكدان هذا احلكم ، ألن اهللا 
  .ترك هذا األصل بدون رعاية لسبب اختالفه مع نسله يف الدين أو يف احلرية يعقل أن ي

                                     
   . 215/ البقرة- �
   . 3/37 الجامع ألحكام القرآن ، - �
   . 180/  البقرة- �
   .2/262 الجامع ألحكام القرآن ، - �
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ولقد ذهب الفقهاء املالكية يف جمال توسيع دائرة هذه الرعاية إىل أن أوجبوا على الولد 

، وال حيرمه من املعاشرة الزوجية ، ألن فقدان األب �تزويج أبيه بقدر ما حيصل له من العفاف
 يلحق به الضرر ملا للغريزة اجلنسية من تأثري على اجلوانب الصحية والنفسية هلذه املعاشرة قد

  .لإلنسان
  
  تربية النشء على احترام الكبار وحسن معاملته : ثانيا
  

فيشبون على أن . ويكون ذلك ضمن التوجيهات التربوية اليت يزود ا اآلباء األبناء 
 على الشكل الذي مت توضيحه يف معرض واجبام احترام الكبري وتقدمي يد املساعدة له

ألن املسن يكون يف حاجة إىل مساعدة مجيع الناس ، . احلديث عن املركز االجتماعي للمسنني 
فقد حيدث أن يتغيب عنه أحد أوالده ، أو خيرج هو بدون رعاية منهم ، فيتعرض ملا يضره 

  .واه البدنية والعقلية كالسقوط يف احلفر ، أو حوادث املرور اليت حتدث له بسبب ضعف ق
  

فتسهيل الطريق أمام املسن ، وإزالة األذى عن طريقه ، كلها سلوكات تندرج ضمن 
يقول الرسول . رعايته ، ولذلك جاء يف احلديث أن إماطة األذى من اإلميان 

            
�.   

  
 النشء على هذه العناية تصبح رعاية املسن الصحية من ضمن اهتماماته ، فعندما يرىب

  .فإن مل يكن إجيابيا يف هذه السلوكات فإنه يترفع عن جوانبها السلبية 

                                     
   .2/523 حاشية الدسوقي ، - �
 ؛ مسلم في اإليمان ، باب شعب 1/11  أخرجه البخاري في اإليمان ، باب أمـور اإليمان ،- �

   . 1/36اإليمان ، 
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   املعاملة الطيبة : ثالثا
  

آلبائهم هي املعاملة الطيبة بالفعل والقول إن من أجل الرعاية الصحية اليت يقدمها األبناء 
ألن املسن كثريا ما يرتعج من سوء املعاملة ، وسواء أكان عند أبنائه أو يف . والسلوك احلسن 

  .وسوء املعاملة تزيد قلقه وتعل راحته فيمرض . دور املسنني 
  

 ما يرغبون وللمعاملة الطيبة وجوه متعددة ، منها خماطبة املسنني بلطف ، وموافقتهم يف
فيه ، واالستجابة لدعوام ، ألم يصريون كالصبيان يغضبون ألتفه األسباب ويرضون بأبسط 

ومنها أن يتذلل هلم االبن وخيفض هلم اجلناح بالعطف والرمحة والدعاء ، ويتجنب . األشياء 
ن وأ. خدش مشاعرهم أو جرح أحاسيسهم املرهفة ، أو يلحق األذى م مهما كانت تفاهته 

ومن وجوه مالطفتهم أيضا إشعارهم بأن دورهم يف اتمع ما زال قائما . ال يشعرهم بالتضجر 
   .�ومهما ، مع العمل على إخراجهم من دائرة الفراغ القاتل

  
واألصل يف . فكل  هذه اإلجراءات العملية تعد وسائل شرعية للرب باآلباء واألمهات 

 : ذلك قوله تعاىل              

         

           

   �ف العلمـاء يف أن هذا القضاء هو أمر وإلزام ووجـوب ـ، ومل خيتل .
   .�» وليس هذا قضاء حكـم بل هو قضاء أمر «: قال ابن عباس وغريه 

  



                                     
   . 71 دور اإلسالم في معالجة المشكالت االجتماعية واالقتصادية لألسرة ، ص - �
   . 24-23/ اإلسراء- �
   .10/237 الجامع ألحكام القرآن ، - �
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عث  على الفرع جتاه أصله ، فإا تبا وإلزاماوحيث تصبح هذه اإلجراءات العملية أمر
روح االنشراح والتفاؤل يف نفس املسن فتصونه من بعض املساوئ اليت تسلط عليه ، نتيجة 
تصوره أن اتمع ينظر إليه بعني االزدراء ، وأنه أصبح عالة مستهلكة ال مدرسة زاخرة 

  .بالتجارب 
  

   تقوية صلة املسن بربه : رابعا
  

 الكبري معرض نتيجة عوامل ال شك أن اإلميان ينقص ويزداد عند اإلنسان ، والشيخ
كثرية لضعف اإلميان ، ولذلك جيب على أقاربه ومن يرعونه تقوية إميانه وتعزيز صلته بربه ، 

 مبا جيب عليه من عبادات وأذكار ، خصوصا إذا -إما بالنصيحة أو باملمارسة أمامه-بتذكريه 
اله ، فهو صابر حمتسب كان قادرا على ذلك ، ولفت انتباهه إىل ما ينتظره من ثواب على أعم

متفائل بلقاء ربه غري مرعب من اية أجله ، ليصدق عليه قوله    
 �.   

  
ومثل هذا التوجيه يفيد املسن يف استغالل وقته كله ، فال يبقى منه وقت فارغ قاتل ، 

  .ويعاجل كثريا من أحاسيسه وأسقامه النفسية بل حىت العضوية 
  

   العبادات : خامسا
  

تتضمن كتب الفقه املختلفة أحكاما متعددة تراعي يف جمملها حالة املسن الصحية حىت 
وهو يؤدي العبادات املفروضة عليه ، وهي أحكام ال ختالف أحكام املريض اليت سبق وأن 

براز ومن التأكيد إ. وضحتها يف إطار الرعاية الصحية العامة يف الفصل األول من هذا الباب 
  : األحكام التالية 

  
تراعى حالة املسن يف اتقاء بعض النجاسات ، وجيري عليه ما جيري على  : يف الطهارة

  ..وإذا عجز عن استعمال املاء انتقل إىل التيمم . املريض ألن عجزه صريه مريضا 

                                     
وقال  3/387 ، )2431( أخرجه الترمذي في الزهد ، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن ، رقم - �

  . 2/398، ) 2742(؛ الدارمي في الرقاق ، باب أي المؤمنين خير ، رقم حسن صحيح 
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اد أو يطالب بأدائها بالشكل الذي يقدر عليه ، فإن مل يستطع بالقيام فباإلسن : يف الصالة

اجللوس أو اإلمياء ، فإذا مل يقدر على شيء من ذلك كله فعليه أن ينوي الدخول يف الصالة 
  :  يقول احلق . ويستحضرها ، ألن التقوى مقيـدة باالستطاعـة  

  �.   
  

 الصالة مع إمكان  وتعظيما لقـدر األم ورعايتها الزائـدة ، فإنه ينـدب اإلجابة هلا يف
. وتقطع الصالة ملساعدة مسن احتاج إىل ذلك ولو مل يستغث باملصلي ذاته  . �اإلعادة

وتسقط عن الشيخ اهلرم كاملريض صالة اجلمعة واجلماعة ، إذا عجز عن االنتقال إىل املسجد ، 
وإذا صلى . بالرغم من سنيتـها املؤكـدة عند املالكية والشافعية ، ووجوا عند احلنابلة 

املسنون يف املسجد وجـب على اإلمام مراعاة صحتهـم بالتجاوز يف الصالة بالتخفيف ، 
امتثاال لقوله           

 � . ألن نيأن من بني املأمومني هؤالء املسنيتأكد األمـر عندما يعلم اإلمام و ، 
  .يف احلديث عام األمر 

  
. يرخـص للمسنـني الذين ال يستطيـعون الصوم اإلفطار مع الفدية  : يف الصوم

 : يقول احلق           � قال ابن ، 
 هذه اآلية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم ، مث «: عباس 

                                     
   . 16/ التغابن- �
   .14/64 الجامع ألحكام القرآن ، - �
   .123 سبق تخريجه في الصفحة - �
   . 184/ البقرة- �



 
  

564

 :  بقوله تعاىل نسخت           � فزالت الرخصة إال ملن ، 
   . �»عجز منهم 
  

  وأمجعوا على أن «: وبعد أن استعـرض القرطيب آراء العلماء يف املوضوع قال 
ا املشائخ والعجائـز الذين ال يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقـة أن يفطروا ، واختلفو

   . �»فيما عليهم 
  

وقد يرخص للكبري يف اإلفطار يف فصل على أن يقضي يف فصل آخر يقدر فيه على 
القضاء ، حىت إذا عجز عن القضاء يف مجيع الفصول  فإنه يسقط عنه وعليه يف كل يوم فدية 

   .�طعام 
  

فقد . يسقط فرض احلج على الشيخ الكبري الذي يفقد االستطاعة الصحية  : يف احلج
:  فاستفتته فقالت روي أن امرأة من خثعم جاءت النيب     


 �.   

  
ويظهر من هذا النص أن االستطاعة ليس املقصود ا فقط اجلوانب املالية ، إمنا هي 

ومع ذلك . الفتوة والقدرة على امتطاء الراحلة ، حيث يعجز الشيخ الكبري اهلرم عن ذلك 
وهذا يظهر مدى الرعاية .  للمرأة أن تنوب عن أبيها يف أداء هذه الفريضة فقد أجاز النيب 

  .الصحية اليت أنيط ا مثل هذا الشيخ 

                                     
   . 185/ البقرة- �
  . 2/288 الجامع ألحكام القرآن ، - �
   .2/289سابق ،  المرجع ال- �
   . 1/301 بداية المجتهد ، - �
�   .353 سبق تخريجه في الصفحة - 
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امان مالك وأبو حنيفة إىل فذهب اإلم. واختلف الفقهاء يف حكم احلج بالنسبة للعاجز 
أن احلج غري واجب مع العجز وال يناب عنه ، خالفا للشافعية واحلنابلة الذين يقولون بلزوم 

ال النيابة عند االستطاعة مع العجز عن املباشرة ، وهي املسألة املعروفة باملعضوب وهو الذي 
   .�ةالراحلة لكرب أو زمانلى يثبت ع

  
وحيث كان املسن يف حكم . هاد فرض على كل مسلم قادر معلوم أن اجل : يف اجلهاد

فليس بواجـب عليهم رعاية لوضعهم . املريض ، فإنه يعـد من العاجزين عن اجلهاد 
  : يقول احلق  . �وضعفهم      

       � .  يقول
 فبينت هذه اآلية مع ما ذكرنا مع نظائرها أنه ال حرج على املعذورين ، وهم قوم «: القرطيب 

   . �»عرف عذرهم كأرباب الزمانة واهلرم والعمى والعرج ، وأقوام مل جيدوا ما ينفقون 
  

ال إذا كان من املشاركني برأيهم يف ومن أحكام اجلهاد أنه ال جيـوز قتل املسن فيه إ
يوصي املسلمني عند  وكان الرسول . وهذه رعاية له ورمحة به رغم أنه من األعداء . القتال 

: بعث اجليوش فيقول 
 �.   

                                     
   . 1/319 بداية المجتهد ، - �
   . 2/228 ؛ المهذب ، 150 القوانين الفقهية ، ص - �
   . 91/ التوبة- �
   .8/226 الجامع ألحكام القرآن ، - �
�    .2/39 ،  أخرجه أبو داود في الجهاد ، باب في دعاء المشركين- 
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فال جيلد اجللد . ترعى احلالة الصحية للكبري حىت يف حالة قيام احلد عليه  : يف احلدود
:  أنه قال يف حق شيخ زىن فقد روي عن النيب . الذي يضره 

�.   
  

 ، فيصبح عدد اجللدات  جلدةمبثابةويكون هكذا احلد قد نفذ باعتبار أن كل مشراخ 
وهذا احلكم يعد ختفيفا على ذلك الشيخ الفاين الذي ال تتحمل صحته . مائة والضربة واحدة 

  .فهي عناية متضمنة الغاية املقصودة من الرعاية الصحية. مائة جلدة الواحدة تلو األخرى 
  

تيجة وأخلص من هذا كله إىل أن املسن كثريا ما يتعرض إىل اإلصابات واحلوادث ن
ولذلك ترمي الدراسات احلديثة املتعلقة بالصحة ، واليت يهتم . الضعف البدين الذي آل إليه 

أصحاا حبماية املسنني ، إىل ذكر ما يلزم توفريه هلم من إجراءات مناسبة حسية ومعنوية ، 
ية ، كتمتني الروابط األسرية بني أفراد العائلة ، ليتوىل كل شخص وظيفة معينة يف هذه الرعا

واحلرص على عدم . اليت تشمل اإلطعام والكسوة واالستحمام وتنظيف أماكن إقامة املسنني 
قيامهم باألعمال اليت تعرضهم ملختلف احلوادث واإلصابات ، حىت وإن بدت هلم القدرة على 
حماولة ذلك ، مع توفري ما ميكن من أدوات الوقاية الضرورية كالنظارات لضعيفي البصر ، 

ات لضعيفي السمع ، واألرائك املناسبة وتفريش األرض اليت جيلسون عليها ، وتوفري والسماع
الوسط الصحي املناسب بالقضاء على الضجيج الذي يقلقهم ، ومنع التدخني حبضرم وتوفري 

   . �هلم وسائل التكييف املناسبة لكل فصل
  

عاصرة ، جيدها متارس واملتمعن يف هذه اإلجراءات املدنية اليت تنادي ا احلضارة امل
بشكل آيل يف اتمعات اإلسالمية ، اليت ختضع عالقاا مع املسنني إىل األحكام الفقهية اليت 

 .  سردت بعضها وغريها كثري 
   

                                     
   .383 سبق تخريجه في الصفحة - �
   . 307 الصحة والسالمة العامة ، ص - �
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  اخلــامتــة
    

الذي بنعمته تتم الصاحلات ، وأشكره على توفيقه إياي يف إمتام هذا القدر من            هللا  احلمد  
وذا الذي توصلت إليه أكون قد سامهت ولو بالقليل يف إبراز موضـوع الرعايـة   . البحث  

فهو موضوع يرمي إىل حفظ الصحة حفظا يعـني         . الصحية للفرد من خالل الفقه اإلسالمي       
فهو معلم من معامل إظهـار      . فحقيقته أكرب مما يتصور     . مقاصد الشريعة وإجناز التكاليف     على  

عظمة الدين اإلسالمي وسعة فقهه ، ومنهج تشريعه الذي فاق وأعجز كل املناهج البشرية يف               
  .جمال الرمحة والتيسري ورفع احلرج ، والتكافل والتضامن بني فئات اتمع الواحد 

  
دة تتوضح جبالء يف تلك الرعاية الصحية اليت كفلتها األحكام الفقهيـة            فالرمحة املقصو 

ولذلك فإن ما متكنت من مجعه يف هذه الرسالة ال ميثل إال            . لإلنسان يف جماالت حياته املختلفة      
  .عينة بسيطة ، ألن ما تضمنه الفقه اإلسالمي أوسع وأرحب من أن حيصر 

  
 من شأنه أن يقوي حلمـة التماسـك بـني           ولعل إظهار هذا اجلانب من الفقه الصحي      

املسلمني فيما بينهم من جهة ، ويوفر املناخ املناسب لتجسيد حق اهللا على العبـاد يف محايـة                  
أرواحهم ، وحق النفس يف حفظها من التهلكة ، وحق اتمع يف وقايته من مصادر العـدوى                 

خاطئة يف معارضة املنـهج     ومن جهة ثالثة قد جيلب انتباه من كانت فكرته          . من جهة أخرى    
  .اإلسالمي يف معاجلة مثل هذه القضايا 

  
وأخلص اآلن إىل سرد بعض ما توصلت إليه من نتائج أذكرها مرتبة حسب تسلـسل               

  .موضوعات البحث 
  
ـ    ـم الباح ـمن اخلطأ الفاحش أن يزع    -1 ري يف  ـوق بـش  ـث أن اإلنسان كمخل

خرى ، إال فيما يتعلق بالتقوى ، ألن        ه يف حضارة أ   ـحضارة ما يكون أفضل من اإلنسان نفس      
م أنعم اهللا ا على بين آدم مجيعهم ، وتفـاوم فيهـا ال              ـة نع ـة والذكاء والفطان  ـالعبقري

  .خيضع للزمان واملكان 
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لقد عرفت الرعاية الصحية عند األمم قبل اإلسالم وبنسب خمتلفة ، ألن الفرد كان             -2
أا مل تكن خالية من الدجل والشعوذة ، العتقادهم أن          يتوىل معاجلة نفسه بإهلام فطري ، غري        

املرض ال يصيب إال من ارتكب خطيئة ، فاستحق غضب اآلهلة اليت ال تـشفي املـريض إال                  
وظل هذا االعتقاد سائدا حىت عند األمم املـسيحية ، حيـث اسـتغلته              . بالتكفري عن ذنبه    

  .الكنيسة يف ترسيخ مبادئها وتسخري الناس هلا 
  
د سجل التاريخ لكثري من األطباء القدماء ريادم يف علم الطب ويف حـضارات             لق-3

خمتلفة ، وعلى بساطة تفكريهم كان هلم السبق يف اكتشاف كثري من األمراض وتشخيصها ،               
  .مث إجياد العالج املناسب هلا 

  
لقد متيزت احلضارة اإلسالمية عن غريها من احلضارات يف جمال الرعاية الـصحية             -4

عتمادها على قواعد منطقية ، مستلهمة من الكتاب والسنة صقلت اآلراء الطبية السابقة من              با
الشوائب اليت علقت ا ، وعاملت اإلنسان معاملة متالئمة مع فطرته ، األمر الذي جعلـها                

  .تكسب القدرة الفعلية إلصالح الفرد ومعاجلته من مجيع األمراض 
  
 وعمل على ترسيخها هي جعل الفرد يهتم بنفسه ،          إن الرعاية اليت قصدها اإلسالم    -5

والدولة تم مبجتمعها ، وجعل هذه الرعاية تشمل االعتقاد الصحيح واملمارسـة العمليـة ،               
وجتنب العصبية ، والتركيز على االهتمام بالنوع والكيف يف معاجلة األبدان ، وعدم إسـناد               

  .هذه املهمة لغري املؤهلني هلا 
  
الغربية طيلة العصور املظلمة مبا كان جيب عليها للمحافظة على التراث           مل تقم األمم    -6

فلوال الدور اإلجيايب الذي قام به املسلمون ، لظل طب اليونـان            . الطيب الذي تركه أسالفها     
  .والرومان حبيس السراديب واألقبية والكنائس 

  
 ، خـالل    رغم االختالسات العلمية اليت طبعت بعض أعمال العلمـاء األوربـيني          -7

االنبعاث احلضاري الذي عرفوه بعد القرون الوسطى ، فإن سلوكهم ظل ينبئ عن اعتـراف               
ضمين عما استفادوه من أساتذم املسلمني ، الذين مسوا عليهم بعض املدرجات اجلامعيـة ،               

  .وظلوا يستلهمون من كتبهم كمصادر أساسية لتطوير العلوم عندهم 
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 حققته احلضارة اإلسالمية يف جمال الرعاية الصحية ، وبني          إنه ومبقارنة بسيطة بني ما    -8
ذلك أن األوىل ربطت رعايتـها      . ما دف إليه احلضارة الغربية اليوم ، يتبني الفرق الشاسع           

بالبعدين الديين واألخالقي ، فكانا كفيلني جلعل الفرد واتمع حيرصان على جتـسيد هـذه               
 إىل االهتمـام باملنظومـة    –ا توصلت إليه من رقي      ممرغم  وبال–بينما عمدت الثانية    . الرعاية  

الصحية من حيث التنظيم والتشريع ، وبناء املؤسسات العالجية ، وإنتاج األدوية ، وتركـت    
مبادرة العالج إىل األفراد ، فال وازع ديين أو أخالقي يدفعهم إىل املسامهة الفعلية يف حتقيـق                 

  .هذه الرعاية 
  
 يستنتج أن حفظ الدين وهو كلية أساسية ، تربطه عالقة وطيدة            ويف ميدان املقاصد  -9

باملقاصد الشرعية األخرى ، باعتباره أصل املقاصد ، فحفظه ال يتأتى إال إذا كان الفرد املأمور           
  .بذلك يف حالة صحية جيدة 

  
فرعاية صحة الفرد هي اليت تؤهله ألن حيفظ هذا الدين ، من حيث الوجود ومن حيث                

  .هذا ما جيعل هذه الرعاية مقصدا بالتبعية و. العدم 
  

ومن مثة القول بأن الرعاية الصحية لإلنسان ، تعد فعال مقصدا من مقاصـد الـشريعة        
املعتربة ، ألا إما أن تربز يف حميط الضروريات اليت ختدم كل واحدة منها األخرى ، والرعاية                 

وإما أن تعترب ويف أدىن . افظة على الدين ذين ما تتم احمل  لالصحية حتافظ على النفس والعقل ال     
االحتماالت من املقاصد احلاجية والتحسينية ، اليت ختدم هي كذلك الضروريات ، فهـي ال               

  .ترتل عن ذلك دركة 
  

وما يؤكد هذه النتيجة كثرة النصوص القرآنية واحلديثية املتعلقة بوجوب احملافظة على            
  .الصحة 

  
إذ ال حياة بـدون صـحة ، ألن احليـاة        . فة للحياة   إن الصحة يف حقيقتها مراد    -10

وبدون صحة  . املطلوب عيشها هي تلك اليت يتذوق اإلنسان طعمها ، فيتخذها مطية لآلخرة             
ال يتمكن املؤمن من املقارنة بني لذة ال يعرف مذاقها ، وبني ما ينتظره من ال عـني رأت وال                    

  .ور بضدها تتميز أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ، خصوصا وأن األم
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حتفظ الرعاية الصحية من جهة األفراد بالتزامهم باألوامر والنواهي ، ويترمجـون            -11
م للمخاطر ، وعن تكليف أجسامهم بـأكثر مـن          ـض صحته ـم عن تعري  ـذلك بامتناعه 

طاقتها ، وإن يف العبادات ، باعتبار أن الدين مبين على التيسري وإعطاء كل ذي حق حقـه ،                   
  .حقه وإن للبدن 

  
الشريعة اإلسالمية بضمان الرعاية الصحية لإلنسان من خـالل فقههـا           تكلفت  -12

الثري ، الذي بلغ يف جتسيد ذلك أعلى درجات االهتمام ، فلم يترك جانبا يتوقع منه حصول                 
الصحة إال أمر به ، أو حصول الضرر إال سده بالنهي أو التحذير من عاقبته ، سـواء تعلـق                

مبطعمه أو ملبسه ، أو منكحه ، أو طبابة جسمه ، أو عالقته             األمر مبظهر اإلنسان وبيئته ، أو       
  .ببين جنسه ، وغريها من التدابري االحترازية اليت متثل أرقى وسائل احلجر الصحي اليوم 

  
بل حىت بعض العبادات تضمنت يف حكمها وأسرارها وطرق ممارستها ما يندرج ضمن             

  .املعاجلة احلسية واملعنوية لكثري من األمراض 
  

ووضعت من أجل حتقيق هذه الغايات آدابا وأحكاما ، قيدت ا سلوك اإلنسان يف كل        
  .هذه ااالت 

  
إن الرعاية الصحية مبفهوميها الوقائي والعالجي وجـدت صـداها يف الفقــه             -13

اإلسالمي ، وأن تكرمي اهللا هلذا اإلنسان جتلت معانيه فيما شرع له من أحكام حتفـظ صـحته      
ك واآلالم ، فأوجب تغذيته من احلالل الطيب ، ومنعه مـن تنـاول احلـرام                وتقيه من اهلال  

  .واملستقذر ، ونظم طريقة االستجابة ملتطلبات جسمه الفطرية 
  

إن رعاية الفقه اإلسالمي لصحة اإلنسان صاحبته يف كل أطوار حياته ، بل حـىت           -14
ة صاحلة ، وحمال خـصبا      قبل بدء خلقه ، حيث أمر الفرد بالبحث عن املرأة اليت تكون زوج            

  .إلجناب الذرية السليمة من مجيع العيوب احلسية واملعنوية 
  

إن الفقه اإلسالمي وكما اعتىن بالرعاية الصحية املوجهة للمحافظة على اجلـسد            -15
من داخله ، أوىل االهتمام نفسه للجانب الظاهري من جسد اإلنسان ، فحثه على ما يـضمن        

 لبعض أشكال الرياضة ، اليت ال تسبب يف إرهاقه ، وحثه على سـنن   صالبته باملمارسة الفعلية  
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الفطرة ، اليت تأيت الطهارة يف مقدمة مقاصدها وأسرارها ، حيث جعل منها الوسيلة األوىل يف                
جتسيد هذه الرعاية ، حىت أا ربطت بأغلب العبادات ، فجعل الوضوء والغسل وسنن الفطرة     

  .من معاملها 
  

لترابية اليت شرعت بدال عن الطهارة املائية ، جتعل من النفس الـسوية             وحىت الطهارة ا  
خترج من حال االضطراب والقلق املزعج الذي يصاحبها قبل أدائها العبـادة علـى الوجـه                

ألن منع املؤمن السوي من أداء هذه العبادة بسبب انعدام املاء ، يؤثر عليه سلبا ،                . املطلوب  
عوره بالثقل املعنوي ، الذي حيمله قبل أداء تلك الطاعة ، فلو مل       وقد يدفعه إىل أن ميرض من ش      

  .يؤمر بالتيمم لظل مرتعجا وقلقا ، وهنا يظهر أثر التيمم يف الرعاية الصحية
  

أناطت الشريعة اإلسالمية من خالل فقهها الثري املرضى وذوي األعذار بالرخص    -16
ذي ال حيرجهم ، وال يسبب هلـم زيـادة          الشرعية يف ممارسة العبادات ، فيؤدوا بالشكل ال       

ه ، بل حىت على مستوى تنفيذ العقوبات ، فالفقه اإلسالمي تضمن من       ئـمرض ، وال تأخر بر    
ر إقامة احلد علـى املـريض واحلامـل ،          ـكتأخي. ى ا صحة احملدودين     ـاألحكام ما تراع  

  .ومراعاة حتمل جسم املعتل 
  

شريعة إىل ضرورة التداوي واملعاجلة ، وفـرق        ويف جمال االعتناء باملريض دعته ال     -17
العلماء بني حقيقة التوكل على اهللا املتمثل يف األخذ باألسباب ، بعد االعتماد على اهللا بدايـة              

  .واية ، وبني التواكل مبفهوم االعتماد على اهللا دون األخذ باألسباب 
  

ة ، قلما تفطنت    وخصت الشريعة ومن خالل فقهها الفئات الضعيفة برعاية خاص        -18
فخصت الطفل برعاية مميزة وهو جنني يف بطن أمه ، فضمنت لـه             . إليها التشريعات األخرى    

وأوجبت إرضاعه ، وسنت له أحكاما تندرج . حق احلياة ، فقررت شق بطن احلامل إلخراجه        
ورعت خصوصيته ، فأعفته من بعض التكـاليف  . كلها ضمن رعاية صحته يف احلال أو املآل      

  .ملعامالت ومل تكلفه بالعبادات يف ا
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وخصت املرأة يف الفقه اإلسالمي برعاية تتناسب مع ضعفها يف األحـوال الـيت              -19
يعتريها ما مييزها كأنثى ، يف حاالت احليض واحلمل والنفاس واإلرضاع ، فأسقط عنها بعض               

  .العبادات ، وكلفها بقضاء أخريات 
  

. لى أساس أم أصل ، وغريهم فروع هلـم          ونظر الفقه اإلسالمي إىل املسنني ع     -20
فجعل من واجب الفروع االعتنـاء بأصـوهلم ،         . وبني الضعف الذي ينتام يف هذه املرحلة        

وأدرجت رعاية املسنني ضمن واجبات األبناء جتاه اآلباء ، فيلـزم           . وخفض جناح الذل هلم     
ة ، ومعاملتهم مبا يرتـاحون      الفرع باحترام خصائص هؤالء املسنني اجلسمية والعقلية والنفسي       

ومن مثة حكم الفقه باإلنفاق على املـسنني ، ورخـص هلـم يف    . إليه ، وعدم التضجر منهم  
  . العبادة مبا يطيقون ، ومل يكلفوا بأكثر من ذلك

  
  : وبناء على هذه النتائج أقدم التوصيات التالية 

  
 ، فـإنين أوصـي      وحيث أن الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراه إال املرضى          -1

األصحاء مبداومة االلتفات إىل إخوام وأقارم املرضى ، ومدهم باملعونة واملساعدة كضريبة            
واجبة عليهم جتاه من افتقد هذه النعمة اليت تتوج رؤوسهم ، وكعربون شكر هللا على نعمـة                 

  .الصحية اليت حباهم ا 
  
 هذا العصر الذي كثـرت      ضرورة توسيع ثقافة احملافظة على الصحة ، خصوصا يف        -2

وذلك بااللتزام بأوامر الدين اإلسالمي عقيـدة وشـريعة ، وبعقـد            . فيه األمراض والعلل    
  .ملتقيات وندوات قصد ترسيخ هذه الثقافة 

  
ضرورة انفتاح الدراسات املتعلقة بالرعايـة الـصحية علـى حمـيط اجلامعـات              -3

  .واملستشفيات ، وعدم حصر ذلك على حيز هذه املؤسسات
  
ضرورة إضافـة الثقافة الفقهيـة ملناهـج تكوين األطباء ، والدراسـة العلميـة            -4

جلسد اإلنسان ملناهج تكوين الفقهاء ، ليقوم كل من الطبيب والفقيه بـدوره علـى هـدى                 
خصوصا وأن مستجدات تتعلق باجلسد كثريا ما جتابه الفقيه ، فال يفقـه             . وبصرية من أمره    

لطبيب فيجهل فيها رأي الفقه ، مع أن املقصود بالعالج ويف مجيـع             فيها رأي الطب ، وجتابه ا     
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األحوال هو رد الصحة املفقودة ، شريطة أن ال خيرج ذلك عن اإلطار الـشرعي ليـصل إىل           
  .درجة تغيري خلق اهللا 

  
دعوة الباحثني إىل دراسة متعمقة يف الرعاية الصحية ، بانتهاج أسلوب التخصص يف        -5

  .ضمنته هذه الرسالة جزئيات معينة مما ت
  

وأسأل اهللا يف األخري أن جيعل عملي خالصا لوجهه ، وأن ينفعين به واملسلمني أمجعني ،                
  .وأن يدخر يل ثوابه ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون 

  
   .2006 ديسمرب 8 هـ املوافق 1427 ذي القعدة 17أدرار يف 
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  اآليات القرآنيةفهرس  - أوال
 

  سورة البقرة
  الصفحة  رقمها  اآلية

              29  245  

             83  274  

       110  323  

     125  352  

             127  131  

                   153  508  

         
     

172  117-259  

           173  115-116  

         178  115-116  

           179  88-107-388  

                   180  559  

         

        
183-184  114-120-333-

342-518-563  
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              185  106-107-136-
564  

        186  407  

              187  485  

       189  358  

     

  
194  370  

        195  
115-243-267-

348-370-  

          196  364  

     197  356-357  

       
   

198  358  

      215  328-559  

         219  117-328  

      220  107  

      222  
117-159-295-
345-512-515  

           223  293  
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                 226  526  

              228  483  

                 233  
274-437-452-
453-468-501-

521  

             247  152  

                259  537  

       
        

261-262  328-329  

              282  503  

     ...    
    

286  113-341-344-
449  

  سورة آل عمران

       19  85  

            46  538  

         85  85  

       

   
97  351  
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         102  ز  

        134  407  

                  195  488  

  ساءسورة الن

              01   477-ز  

           04  528  

     19  485  

         26  118  

         28  107-449  

        29  
115-122-176-
230-243-348-

415  

           

           
34  507-524  

          92  446-447  

          93  115  

        

   
95  131  
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           101  322  

  سورة املائدة

       02  277  

          03  116-257-374  

         04  165  

          06  
107-118-172-
183-189-414  

      32  115-448-466  

      45  388  

          87  289  

          

        
90-91  116-252  

           95  362  

  سورة األنعام

             119  115-370-404  

            140  479  

        

         
151-

152-153  108  



 
  

581

  عرافسورة األ

       

   
20-21-

22  236  

            

  
26  237  

             

            
31  

118-231-242-
243-246-267  

        32  231-243  

         85  217  

       189  489  

  سورة األنفـال

           11  162  

        60  492  

  سورة التوبـة

        91  113-114-565  

            103  323  

        108  118-159-179  



 
  

582

       

  
111  377-470  

  سورة الرعـد

                28  406  

  سورة إبراهيـم 

          07  354  

  سورة احلجــر

         09  85  

                  23  431  

           92-93  485-486  

  ورة النحـــلـس

            58  476  

           66  250  

         69  119-249-402-  

         70  551  

          78  118  

 
        97  478  
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  ســـورة اإلســــراء

            13  485  

       15  35  

           
       

23-24  109-540-541-
557-561  

              26  109-274  

                   31  431  

                 32  109-304  

           33  109-442  

                     70  113-448  

               82  119-402  

  سورة مريـــم

       04  550  

         25  521  

                29  424  

  سـورة األنبيـاء

      
  

30  276-328  



 
  

584

  سـورة احلــج

          05  424  

        28  354  

          46  33  

        
  

78  
107-136-317-
340-414-545  

  سـورة املؤمنون

         

    
1-2  311  

         

  
5-6-7  306  

       

   
12-13-

14  491  

  ســورة النـــور

           

             
  

31  424-529  

              59  424  
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  ســورة الفرقـــان

       48  162  

  ورة الشعــراءـس

           

          
78-79-

80  
  119-ب

  ســورة النمــل

       88  153  

  القصـصســورة 

      23  04  

       25  509  

        26  44-152  

         

  
73  282  

     77  243  

  العنكبــــوتســورة 
  

       08  379  

           45  
  

120-311  
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  الــــرومســورة 

          21  291-481-506  

              30  432  

            54  423-539-548  

  لقـمـــانســورة 

       

  
14  491-546  

       15  274-558  

  سـورة األحـــزاب
  

        
   

35  478  

      
    

59  529  

           
   

  ز  70-71

  
  يـــــــسسـورة 

  
           68  549  
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  ســورة الزمــــر
  

         53  408  

  ســورة األحقــاف
  

        15  453-481-491  

  فتـــــحســورة ال

         17  114  

  ســورة احلجــرات

        13  487  

  سـورة الذاريــات

           49  490  

          56  109-308  

  ســورة النجــم
  

           38  442-466  

          

    
45-46  477  

  ســورة املمتحنــــة
    

           12  478  
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  ســورة التغابــــن

        16  317-563  

  ســورة الطــــالق

           

    
06  451-520  

      07  274-520  

  ســورة التحريـــم

                  06  433  

          10  487  

      
    

11  486  

  ســورة امللـــك

       15  244-355  

  ســورة املعــــارج

      
    

19-23  310  

       

   
24-25  326  
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  ســـورة املدثــــر

     04  118  

     05  178  

  ســـورة عبــــس

       20  495  

  ســـورة التكويـــر

            8-9  431-476  

  التيــــنســـورة 

           04  113-153  
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 فهرس األحاديث واآلثار - ثانيا
  

  الصفحات  األثر أو طرف احلديث
  273   تعولابدأ بنفسك مث مبن 

  315   احلر من فيح جهنم ةبردوا بالظهر فإن شدأ

  215  رأت عليهم القرآن قأتاين داعي اجلن فذهبت معه ف

  220  قالوا وما الالعناناتقوا الالعنني 

  521  اتقوا اهللا يف النساء فإن عوان عندكم 

  372-220-219  ةاتقوا املالعن الثالث

  178   فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار  الغائط  النيب أتى

  222  سباطة قوم  أتى النيب 

  235  أيت بأيب قحافة والد أيب بكر الصديق يوم فتح مكة 

  192  غتسل أ اإلسالم فأمرين أن أريد  النيب أتيت

  53  اجعلوه يف خيمة رفيدة اليت يف املسجد

  224    البالد إىل اهللا مساجدهاأحب

  415-176-122  احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات السالسل

  202   اللحى اوأرخحفوا الشارب وأ

  200   عليه مثانون سنة أتتاختنت إبراهيم خليل الرمحان بعدما 

  146  ادرؤوا احلدود بالشبهات 

  147  ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم 

  185  يعاودإذا أتى أحدكم أهله مث بدا له أن 

  279-278  إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن 

  288-184  إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء

  185  إذا أصاب أحدكم املرأة مث أراد أن ينام 
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  514-512  قبلت احليضة فدعي الصالةأإذا 

  250    اللهم بارك لنافليقلإذا أكل أحدكم طعاما 

  263  إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم اهللا 

  265  إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 

  123   فالقاتل واملقتول يف النار بسيفيهماإذا التقى املسلمان 

  138   فآتوا منه ما استطعتم بأمر أمرتكمإذا 

  181  إذا بال أحدكم فال ميس ذكره بيمينه 

  498  حد احليض  سنة خرجت من نيإذا بلغت املرأة مخس

  193  سل تإذا جاء أحدكم إىل اجلمعة فليغ

  292   فزوجوه خلقهدينه وإذا جاءكم من ترضون 

  298  إذا جامع الرجل أهله فليقصدها 

  189   مث جهدها األربعإذا جلس بني شعبها 

  189  تان ـاخلتان اخلومس  األربعإذا جلس بني شعبها 

  178   أحجاره ثالثة إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب مع

  409  إذا مسعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوها 

  270  إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء 

  369-164  اء أحدكم إن يفإذا شرب الكلب 

  235   وجهه فليتق أخاهإذا قاتل أحدكم 

  509  ل ما شئت افع فيإذا مل تستح

  316   برأسه إمياء أمريض السجود أوإذا مل يستطع امل

  330   ةإذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث

  136  خرج منه شيء أإذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه 

  385   به إيتويناذهبوا به فاقطعوه مث احسموه مث 

  312-311-183-121   كل يوم هرا بباب أحدكم يغتسل من لو أن مأرأيت
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     311ا يا بالل أرحنا

  451-450  ة كان يدخل عليها غيبرأة ممر إىل ام عأرسل

  241-223  اإليهتقدمونه ن تكن صاحلة فخري  باجلنازة فإأسرعوا

  295  اصنعوا كل شيء باحلائض إال النكاح 

  384   كل عضو حقه واتق وجهه وأعطاضربه 

  228  ورة نبال  رسول اهللا طلىأ

  298   هي كائنة تعزلوا ما كتب اهللا تعاىل من نسمة أو الاعزلوا 

  552   والكسل وأرذل العمر البخل بك من أعوذ

  470  اغتربوا ال تضووا 

  193  كم ؤوساغسلوا يوم اجلمعة واغسلوا ر

  192  نير وكفنوه يف ثوبداغسلوه مباء وس

  313   اهللا احملرمشهرفضل الصيام بعد رمضان أ

  514   احلاج غري أال تطويف بالبيت يفعلافعلي ما 

  446-300    حبجر إحدامها األخرىفرمتيل ذه امرأتان من اقتتلت

  542  أال أنبئكم بأكرب الكبائر قالوا بلى يا رسول اهللا 

  94  ال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح ا سائر اجلسد أ

  200  لق عنك شعر الكفر واختنت أ

  514  إذا حاضت مل تصل ومل تصم أليس 

  234-206   الرأس ئر هذا خري من أن يأيت أحدكم ثاأليس

  267   فال أكل متكئا أناأما 

  514  أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 

  358  بأن خيرجوايف حجة الوداع  أصحابه  أمر النيب 

  566-383  مائة مشراخ أن يأخذوا أضىن مريض  رجل يفأمر

  225   ببناء املساجد يف الدور  رسول اهللا أمرنا
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  195   ما جند أجودأن نلبس  يف العيدين  رسول اهللا أمرنا

  365   من املزدلفة إىل مىن بيانهم أهله وصدأن ابن عمر كان يق

  461   إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحان أمسائكم أحبأن 

  128   ويف رواية استطلق بطنه  يشتكي بطنهأخيإن 

  246-245  كم تاش من انأطعميأن 

  401   به احلجامة  تداويتم ماأفضلأن 

  110  ن يسر إن الدي

  175  إن الصعيد الطيب طهور املسلم 

  403  واءالداء والدنزل أإن اهللا تعاىل 

  233  إن اهللا مجيل حيب اجلمال 

  362  حتل ألحد قبلي إن اهللا حرم مكة فلم 

  160  طهر ت ال عليكم الثناء يفأحسنإن اهللا سبحانه قد 

  218  إن اهللا طيب حيب الطيب نظيف حيب النظافة 

  293  عجازهن أ من احلق ال تأتوا النساء يف ي ال يستحيإن اهللا

  402-127-39  نزل له شفاء علمه من علمه أإن اهللا مل يرتل داء إال 

  230  ن اهللا ورسوله حرما بيع اخلمر وامليتة إ

  518-454   الصالة  وشطرضع عن املسافر الصوم وإن اهللا 

  350-344  إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه 

  297-171  ن ال ينجس ن املؤمإ

  345   احتجم وهو صائم أن النيب 

  196   واغتسل إلهالله جترد أن النيب 

     298ى عن العزل عن احلرة ن النيب أ

  205   القزع ى عن أن النيب 

  186-185  حمجلنيرا غ يدعون يوم القيامة أميتإن 
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  564-353  أن امرأة من خثعم جاءت النيب تستفتيه 

  303-302  ن مع فاجتنسائهبعث إىل  ل اهللا ن رسوأ

  273  دمسامضمض وقال أن له فأن رسول اهللا شرب لبنا 

  351  أن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه 

  443  أن عمر أمر بقتل امرأة بالزنا وهي حامل 

  127   خري أدويتكمإن كان يف شيء من 

  281-153-126  إن جلسدك عليك حقا 

  492  ه ب كسمن الرجل  أكلا مأطيبمن ن إ

  543  بائر شتم الرجل والديه لكمن اإن 

  499   اهللا على بنات آدم شيء كتبهن هذا إ

  523  امرأة سعفاء اخلدين كهاتني و أنا

  275  أنت ومالك لوالدك 

  565  انطلقوا باسم اهللا وباهللا وعلى بركة رسول اهللا

  515  م دهب ال لك الكرسف فإنه يذأنعت

     416لت النيب سأزندي ف إحدىانكسرت 

  461  أمساء آبائكم ب تدعون يوم القيامة بأمسائكم وإنكم

  268   كما جيلس العبد أجلسإمنا 

  143-135-38  إمنا األعمال بالنيات 

  401-128   جهنم يحإمنا احلمى أو شدة احلمى من ف

  189  إمنا املاء من املاء 

  477-473  منا النساء شقائق الرجال إ

  496   باحليضة تلك عرق وليسإمنا ذ

  239  من ال خالق له يف اآلخرةإمنا يلبس احلرير يف الدنيا 

  456   أذن يف أذن احلسن أنه 



 
  

595

  251   أصبحأول الليل ويشربه إذا له  كان ينتبذ إنه 

  245  ع إليه الذراع فم فرلح بأيتأنه 

  385  قطع رجله ف به ثانية سارق فقطع يده مث أيتب أنه أيت

  401   احلجام أجرته وأعطىه احتجم أن

  168   فيه أيديهماأنه اغتسل هو وزوجه مباء واحد ختتلف 

  459   املولود يوم سابعه بتسميةأنه أمر 

  205   فرأنه أمر بدفن الشعر واألظا

  166   يتوضأ به ن يصغي للهرة اإلناء فتشرب منه مثأنه كا

  124   نفسها إنقاذأا مضطرة إىل 

  223   طلحة إال وقد حدث فيه املوت إين ال أرى

  517-506-123   إطالتها أريددخل يف الصالة وإين ين ألإ

  165   يتهنكأوعلي من سبع قرب مل حتل أهريقوا 

  288  أوك سقاك واذكر اسم اهللا

  327   قال املاء أفضلأي الصدقة 

  218-170   والبول يف املاء الراكد إياكم

  482-480  لمها  رجل كانت عنده وليدة فعأميا

  560  اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 

  264  بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده 

  225  البزاق يف املسجد خطيئة 

  416   سرية فأصام الربد بعث رسول اهللا 

  98   ألمتم مكارم األخالق تبعث

  351-333-323   إال اهللا إله البين اإلسالم على مخس شهادة أن 

  310  بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة 

  111   على أن ال تشركوا باهللا شيئا وال تسرقوا وال تزنوا تبايعوين
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  269  ختللوا فإنه نظافة والنظافة تدعو إىل اإلميان 

  339   يف السحور بركة فإنتسحروا 

  461  تسموا بأمساء األنبياء 

  492  ة تناكحوا تناسلوا فإين مباه بكم يوم القيام

    418ادوا حتابوا 

  515  توضئي لكل صالة 

  527   النيب يسألون أزواججاء ثالثة رهط إىل بيوت 

  329   أجرا أعظم فقال يا رسول اهللا أي الصدقة جاء رجل إىل النيب 

  172  األرض كلها مسجدا لنا جعلت 

  318   على كل مسلم يف مجاعة اجلمعة حق واجب

  482   اتاألمه أقداماجلنة حتت 

  470  اجلهاد ماض إىل يوم القيامة 

  310-234   والطيب النساء من الدنيا إيلحبب 

  214   أميتحبذا املتخللون من 

  351   زاد فهو تطوع مناحلج مرة ف

  259  ي خملب من الطري ذحرم عليكم كل 

  193-121  سل يف كل سبعة أيام تلم أن يغكل مسحق على 

  263  كا فيه احلمد هللا كثريا طيبا مبار

  458-457  مبكةمحلت بعبد اهللا بن الزبري 

  508  احلياء من اإلميان 

  462-200  ة يف النساء ماخلتان سنة يف الرجال مكر

  275  خذي ما يكفيك وولدك باملعروف 

  480   إىل املسجد وهو حيملخرج رسول اهللا 

  346   عام الفتح إىل مكة يف رمضان خرج رسول اهللا 
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  415-121  ه يف رأسه جسفر فأصاب رجل منا حجر فشخرجنا يف 

  363  جناحمخس من الدواب ليس على احملرم يف قتلهن 

  198  مخس من الفطرة 

  408-407   من حق املسلم على املسلم مخس

  485   لنسائهم خياركم خياركم

  341  خري خصال الصيام السواك 

  489-481  خري متاع الدنيا الزوجة الصاحلة 

  562  ن طال عمره وحسن عمله خريكم م

  194-193   للمسجد يوم اجلمعة دخل رجل من أصحاب رسول اهللا 

  285-284   املسجد ذات يوم دخل رسول اهللا 

  284   أسد من بين امرأة وعندي دخل علي رسول اهللا 

  138  لك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم هم فإمنا كذروين ما تركت

  238   ميتأالذهب واحلرير حل إلناث 

  294  الذي يأيت املرأة من دبرها هي اللواطة الصغرى 

  222   قائما أبولوأنا  رآين النيب 

  380  الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلين وصله اهللا 

  240  يف لباس احلرير عند القتال  رخص رسول اهللا 

  239-96    العوام لعبد الرمحان بن عوف والزبري رخص رسول اهللا 

  292  التبتل على عثمان بن مظعون رسول اهللا رد 

  541  رضا الرب يف رضا الوالدين 

  542   من أدرك نف أرغم 

  427   ةرفع القلم عن ثالث

  401  فحسمه  قال أكحلهرمي سعد بن معاذ يف 

  224  زكاة األرض يبسها 
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  358  زمزم ملا شرب له 

  518  سئل عبد اهللا بن عمر عن املرأة احلامل

  400-39    أنتداوى فقالوا يا رسول اهللا  الرسول ألعراباسألت 

  322  سألت عمر بن اخلطاب قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا 

  480   يف العطية أوالدكمساووا بني 

  516  رض العجم وستجدون فيها محامات أستفتح 

  283  جلة وشيئا من الداوروحوسددوا وقاربوا واغدوا 

  208  ة للرب السواك مطهرة للفم مرضا

  280  شر الطعام طعام الوليمة 

  271   قائما من زمزم شرب النيب 

  410  املبطون والشهداء مخسة املطعون 

  336  صوموا تصحوا 

  334  الصيام يل وأنا أجزي به 

  128   إسرائيلئفة من بين  على طاأرسل زالطاعون رج

  482  طلب العلم فريضة على كل مسلم 

  164  ذا ولغ فيه كلب طهور إناء أحدكم إ

  219  عرضت علي أعمال أميت حسنها وسيئها 

  471  عرضت على رسول اهللا يوم أحد 

  198-126  عشر من سنن الفطرة 

  435  عنف  خري من املاملعلمعلموا وال تعنفوا فإن 

  249  نيعليكم بالشفائ

  371   أعمايل أوثق جيش العسرة فكان من غزوت مع النيب 

  193   حمتلمجب على كل غسل اجلمعة وا

  288  قاء س الوأوكواغطوا اإلناء 
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  461-459  الغالم مرن بعقيقته 

  110  فإمنا بعثتم ميسرين 

411  ذوم فرارك من األسدفر من ا  

  479   يا أم هانئ أجرت من أجرنافقد 

  284  فمن رغب عن سنيت فليس مين 

  329  نفق عليك أنفق يا ابن آدم أقال اهللا تعاىل 

  398  كبري ما به من الصيام قالت يا رسول اهللا إنه شيخ 

  223   فبال يف املسجد أعرايب مقا

        128-129 وعكل على النيب ةقدم رهط من عرين

  400-127-39  قلت يا رسول اهللا أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به 

  404   نعتصرها فنشرب منها ابانأعقلت يا رسول اهللا إن بأرضنا 

  558-557   أمكر قال باهللا من أقلت يا رسول 

  228  كان إذا أطلى بدأ بعورته فطالها  

  210  شوص فاهان الرسول إذا قام من الليل يك

  193  ايلونتابون اجلمعة من منازهلم من العكان الناس ي

  211   السواك ألغسله ين يستاك فيعطيكان النيب 

  357-356  ولون حنن املتوكلون كان أهل اليمن حيجون وال يتزودون ويق

  315  الصالة بكر ب اشتد الربد إذا كان رسول اهللا 

  188  غسل يديه فيسل من اجلنابة يبدأ تغا إذا كان رسول اهللا 

  178  فأمحل له أنا وغالم حنوي يدخل اخلالء كان رسول اهللا 

  205  طبسرجال ليس بال كان شعر النيب 

  195  غدو إىل املصلى ي يوم الفطر قبل أن سلت عمر يغعبد اهللا بنكان 

  233   ينتظرونه ن نفر من أصحاب رسول اهللا اك

  268  أصابع  بثالثة كان يأكل
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  297   إزارها حائضا أن تشد عليها إحداهنكان يأمر إذا كانت 

  514   فنؤمر بقضاء الصوم يصيبنا ذلك وتعين احليضكان 

  205  ة كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم اجلمع

  266   اليمىن لطهوره وطعامه كانت يد رسول اهللا 

  206   النيب مفارق الطيب يف وبيصنظر إىل أكأين 

  448-242   عظم امليت ككسره حيا كسر

  437  وت ق أن يضيع من يإمثاكفى باملرء 

  252-125  كل مسكر مخر وكل مسكر حرام 

  433  كل مولود يولد على الفطرة 

  486-433  سؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم م

  243  كلوا واشربوا وتصدقوا 

  319  ول اهللا يف سفركنا إذا كنا مع رس

     298كنا نعزل على عهد رسول اهللا 

  210  ال ختللوا بعود الرحيان وال الرمان 

  125  ال تشربوا اخلمر فإا مفتاح كل شر 

  270  ال تشربوا نفسا واحدا كشرب البعري 

  407  ال تغضب 

  120  ال تقبل صالة بغري طهور 

  471  ال تقتلوا امرأة وال ولدا 

  531-200  أحظى للمرأةال تنهكي فإن ذلك 

  529-137-110  ال ضرر وال ضرار 

  389  ف بالسيال قود إال

  221  ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه 

  408  صابه أال يتمنني أحدكم املوت لضر 
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  525   العبد ال جيلد أحدكم جلد

  525  ال جيلد أحدكم فوق عشرة أسواط 

  111  شهد أن ال اله إال اهللا يال حيل دم امرئ مسلم 

  531   ثالث  فوق تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتدمسلمةال حيل المرأة 

  279   ماشية أحد إال بإذنه  أحدحيلنبال 

  233  ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه 

  432  ستهل ال يرث الصيب حىت ي

  338  ر  يزال الناس خبري ما عجلوا الفطال

  304  من ؤ الزاين حني يزين وهو مال يزين

  170  ال يغسلن أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب 

  183  حدث حىت يتوضأ أال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا 

  293   يف دبرها امرأتهال ينظر اهللا إىل رجل جامع 

  411-145-5  وردن ممرض على مصح يال 

  448   ثيابه فتحرقألن جيلس أحدكم على مجرة 

  366-196   مناسككم عينلتأخذوا 

  123   من قتل مؤمن بغري حق أهونلزوال الدنيا عند اهللا 

  240  لعن اهللا املتشبهات من النساء بالرجال 

  532  لعن اهللا الوامشات واملستومشات والنامصات 

  240  لباس املرأة الرجل الذي يلبس لعن رسول اهللا 

  214  أدرد بالسواك حىت خشيت أن أمرتلقد 

  403-401-39   دواء الداء برأ بإذن اهللا عز وجل أصيبذا فإلكل داء دواء 

  305-125  هم الطاعون ا فيشفمل تظهر الفاحشة يف قوم حىت يعلنوا ا إال 

  124  لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما 

  407   الشايف واشف أنت البأسرب الناس اذهب اللهم 
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  233  اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي 

  456   قال بسم اهللا أهلهلو أن أحدكم إذا أتى 

  315  ألمرم أن يؤخروا العشاء أميت شق على ألوال أن 

  209-122   بالسواك ألمرم أميتشق على ألوال أن 

  347  يف السفر أن تصوموا ليس من الرب 

  545-540-435  ليس منا من ال يرحم صغرينا ويوقر كبرينا 

  154-152-44-10  املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف 

  506  من زوجة صاحلة له  اما استفاد املؤمن بعد تقوى اهللا عز وجل خري

  125  سكر كثريه فقليله حرام أما 

  545-540  ض اهللا له ي إال قنه شاب شيخا لسأكرمما 

  39  نزل له شفاء أنزل اهللا من داء إال أما 

  290   على الرجال من النساء أضرما تركت بعدي فتنة 

  139  ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن 

  389-124   أمر فيه القصاص إال أمر فيه بالعفو ع إىل رسول اهللا فما ر

  525   امرأة له وال خادما ما ضرب رسول اهللا 

  350-267-245-127  بطندمي وعاء شرا من آا مأل م

  410  ما من عبد يكون يف بلد فيه الطاعون فيمكث فيه 

  204  قلحاأنتم تدخلون علي  وسهوأ  ال ايلم

  152  مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد 

  229   برجل يبيع طعاما فأعجبه مر الرسول 

  177   املدينة أو مكة ن حيطانمر النيب حبائط م

  41-30    مفؤود فقال إنكمرضت فأتاين النيب 

  498  املستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصالة أعظم 

  458   عنه دما فأهريقوامع الغالم عقيقة 
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  293  رها بملعون من أتى امرأة يف د

  38  من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر 

  545   ذي الشيبة املسلم  اهللا إكراماللإجمن 

  380-379  ثره أأ له يف س وينرزقه أن يبسط له يف أحبمن 

  264   أن يكثر اهللا خري بيته فليتوضأأحبمن 

  276  من احتكر على املسلمني طعامهم

  546-481   أمك قال بيتصحب الناس أحقمن 

  180  من استجمر فليوتر 

  212  من استغسل يوم اجلمعة واستاك 

  278   خبنةي حاجة غري متخذ ذمنه من من أصاب 

  277  طر كلمة ش على قتل امرئ مسلم ولو بأعانمن 

  369-368   أجرهفإنه ينقص من شية تىن كلبا إال كلب صيد أو مامن اق

  226  من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا 

  226  من أكل من هذه الشجرة 

  265-214   شيء  ه فأصابريح غمرمن بات ويف يده 

  393-111  ردى من جبل فقتل نفسه فهو يف نار جهنم من ت

  165  م سم تصبح بسبع مترات عجوة مل يضره يف ذلك اليونم

  40  الطب معروفا  بب ومل يكن بمن تط

  360-352  من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق 

  553   ماال أو حقا فلورثته من خلف

  372  يمته فعليه لعنة اهللا خمن سل س

  126  رسلني احلياء ويروى اخلتان والتعطر والسواك والنكاح من سنن امل

  313  من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل 

  408  جله فقال عنده سبع مرات أمن عاد مريضا مل حيضر 
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  234  من عرض عليه طيب فال يرده 

  197  من غسل ميتا فليغسل 

  468    أحبتهبينه وبنيمن فرق بني والدة وولدها فرق اهللا 

  370  فهو شهيد دمه من قتل دون 

  124  من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة 

  234-205  من كان له شعر فليكرمه 

  318  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فعليه اجلمعة 

  332-331-280  واليوم اآلخر فليكرم ضيفهمن كان يؤمن باهللا 

  351   مل حيبسه مرض أو حاجة ظاهرة من

  391   له ية دمن مات من حد أو قصاص ال

  456   اليمىن أذنهمن ولد له مولود فأذن يف 

  247   اخلل امداإل نعم

  151  نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ 

  411  فر من قدر اهللا إىل قدر اهللا ن

  532   أن حتلق املرأة رأسها ى النيب 

  386   عن املثلة ى النيب 

  286   على سطح غري حمجر  عن النوم ى النيب 

  455   أن تسترضع احلمقاء ى

  221  ر حى أن يبال يف اجل

  272   أن يشرب من فم السقاء ى رسول اهللا 

  258   عن أكل اجلاللة ى رسول اهللا 

  376   بعد ثالث الضحايا عن أكل حلوم ى رسول اهللا 

  272   ثلمة القدحمن  عن الشرب ى رسول اهللا 

  471   عن قتل النساء والصبيانى رسول اهللا 
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    271ى عن الشرب قائما 

  340-260   الصيام يف الوصالى عن 

    254ى عن كل شيء مسكر ومفتر 

  347   املتنطعونهلك 

  455  ن الروم أيلة حىت ذكرت غ عن الىأمهمت أن 

  163   تههو الطهور ماؤه احلل ميت

  247  سيد طعام أهل الدنيا واآلخرة هو 

  220  ومتيط األذى عن الطريق صدقة 

  199   يف الشارب وتقليم األظافر ونتف اإلبط وقت لنا 

  315  وكان يكره النوم قبلها 

     457-461فأتيت به النيب  يل غالم ولد

  275  باملعروفوهلن عليكم رزقهن وكسون 

  398   الصيامب إال أصبت الذي  أصبتوهل 

  563-517-319-123  يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليجوز 

  282   تطيقونيا أيها الناس خذوا من األعمال ما 

  357  يا أيها الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا 

  487  يا أيها الناس كلكم آلدم وآدم من تراب 

  442  وحيك ارجعييا رسول اهللا طهرين فقال 

  265  م سم اهللا وكل بيمينك ال غاي

  175   ما منعك أن تصلي مع القوم نيا فال

  319  يا معاذ أفتان أنت 

  179-160   عليكم أثىنيا معشر األنصار إن اهللا قد 

  307-292-291  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

  313   رأس أحدكم ثالث عقد ةفيقايعقد الشيطان على 
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  رس القواعدفه : ثالثا
  

  الصفحات  طرف القاعدة

  138   األوامر وأبلغ يف القصد الشرعي من فعل آكداجتناب النواهي 

  138   أخفها ضررا بارتكاب أعظمهاإذا تعارضت مفسدات روعي 

ران ومل ميكن اخلـروج عنـهما        أو ضر  ن أو حمظورا  نإذا تقابل مكروها  
  وجب ارتكاب أخفهما

145  

  140  ب والنادر فإنه يلحق بالغالب إذا دار الشيء بني الغال

  143  ال  مأ ربدرج يف األكن هل ياألصغر

  136  األصل براءة الذمة 

  136   على ما كان كاناألصل بقاء ما 

  260-132   اإلباحة األشياءاألصل يف 

  406  األمر إذا ضاق اتسع 

  355-252-131  األمر للوجوب والنهي للتحرمي 

  135  األمور مبقاصدها

  147  نسان مستخلف يف األرض اإل

بعث الرسول بإصالح العقول واألديان وتكميل نوع اإلنسان وحرم ما          
   األلوانيغري العقل من مجيع 

148  

جلب املنفعة ودفـع املـضرة ال       احتياجهم إىل    على   ونمفطوربنو آدم   
  يعيشون وال يصلح هلم دين وال دنيا إال بذلك 

148  

  392-145-144  الترك هل هو كالفعل أم ال 

  396  تضمني املتسبب واملباشر معا 

  147   مرتلة الضرورة عامة وخاصة ترتلاحلاجة 

  146  احلدود تسقط بالشبهات 
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  137  احلرج مرفوع فكل ما يؤدي إليه فهو ساقط برفعه إال بدليل على وضعه 

  138  درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل 

  299-148-138  دم على جلب املصاحل قدرء املفاسد م

  403  دفع املضار مقدم على جلب املنافع 

  136  الذمة إذا عمرت بيقني فال تربأ إال بيقني 

  142  الرخص ال تناط باملعاصي 

  142   التخفيف عن املكلف ورفع احلرج عنه أصلهاالرخصة 

  147   أوصاف البشرية وأكرب مقاصدها لالسماحة أو

  534-139   األخف يزال بالضرر األشدالضرر 

  139  تحمل يف سبيل رفع الضرر العام يالضرر اخلاص 

  138  الضرر ال يزال بالضرر 

  403-138-137  الضرر يزال 

-405-404-137  الضرورات تبيح احملظورات 
531  

  139  العادة حمكمة 

  131   ما خيصصه جييء بعمومه حىت لالعام يعم

  232-230  العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 

  141  العلة إذا زالت هل يزول احلكم بزواهلا أم ال 

  140  الغالب هل هو كاحملقق أم ال 

  147   التكليف يسقط عنه بقدرها أدائه بعاهة مؤثرة يف أصيبكل من 

  147  كل من عجز عن شيء سقط عنه 

  135  ال ثواب إال بنية 

  529-137-110  ال ضرر وال ضرار

  444-405-137  بقدرهاقدر يما أبيح للضرورة 

  403-400-132  ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 
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  395  ما ال ميكن االحتراز منه ال ضمان فيه 

  230  ما يؤدي إىل احلرام فهو حرام 

  395  املباشر ضامن وإن مل يتعمد 

  137-136  املشقة جتلب التيسري 

  131  املطلق يعمل بإطالقه حىت يرد ما يقيده 

  141  ا أم ال سهو كاملعدوم حاملعدوم شرعا هل 

ن عليه وإن   افسد عبادة لنفع يعود إىل نفسه فال ضم       أتلف نفسا أو    أمن  
  كان النفع يعود إىل غريه فعليه الضمان 

149  

 مبـا قـدر   اإلتيانيلزمه هل من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها  
  عليه أم ال 

148  

  131  النص مقدم على الظاهر 

  146   التفكهاتن باب األقوات أو ل هو مهالنكاح 

  142  هل الرخصة معونة أم ختفيف 

  142  هل تبطل املعصية الترخص أم ال 

  395   ةيضاف الفعل إىل املتسبب ما مل يتخلل واسط

  136  اليقني ال يزول بالشك 
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  املراجـعفهرس املصادر  : رابعا

           


  األلفحرف 

  
 الزاحم ، دار املنار ، اهللاحممد بن عبد / اإلسالمية يف منع اجلرمية، دآثار تطبيق الشريعة )1

  .  م 1991/ هـ1412 ، 1القاهرة ، ط 
نور الدين بن خمتار اخلادمي ، / يته ، ضوابطه ، جماالته ، د ، حجاملقاصديجتهاد اال )2

، ضمن كتاب األمة سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن  م 1998/ هـ1419، 1ط
هـ 1419 ، مجادى األوىل ، 65وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، قطر ، العدد 

  .السنة الثامنة عشر 
إبراهيم ادهم ، دار البشائر /تعليق دكامل موسى ، /األطعمة يف اإلسالم ، دأحكام  )3

   . م1996/ هـ1416 ، 1اإلسالمية ، بريوت ، ط
األحكام السلطانية والواليات الدينية ، تأليف علي بن حممد حبيب البصري املاوردي ،  )4

   .1983 ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر
 ، حتقيق علي حممد ريب العبن عبد اهللا املعروف بابنحممد يب بكر أل ، أحكام القرآن )5

  .البجاوي ، دار املعرفة ، بريوت 
 1402علوم الدين ، اإلمام أبو حامد الغزايل ، دار املعرفة ، بريوت لبنان ، إحياء  )6

  . م 1982/هـ
 .اآلداب الشرعية واملنح املرعية ، حممد بن مفلح املقدسي ، عامل الكتب  )7
عطا ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، األدب املفرد للبخاري ، حتقيق حممد عبد القادر  )8

1996.   
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إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ، حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب  )9
  . م 1979/ هـ1389 ، 1اإلسالمي ، بريوت ، ط 

أساس البالغة ، الزخمشري ، دار بريوت للطباعة والنشر ودار صادر ،  )10
  .م1965/هـ1385

احلديث ، عايدة أمحد الرواجبة ، دار ابن زيدون للطباعة أسرار الطب العريب و )11
  . هـ 1416/ م 1996 ، 1والنشر والتوزيع ، بريوت ، ط 

، ، بريوتد شلتوت ، دار الشروق و حمماألكرباإلسالم عقيدة وشريعة ، اإلمام  )12
  .م 1983/ه1403 ، 11ط

أيب بكر ـه مالك جلامعاألئمة  شرح إرشاد السالك يف فقه إمام املدارك أسهل )13
بن حسن الكشناوي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت لبنان ، 

   .م2000/هـ1420
شباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان تأليف الشيخ العالمة زين األ )14

العابدين بن إبراهيم بن جنيم ، حتقيق عبد الكرمي الفضيلي ، املكتبة العصرية ، صيدا 
  . م 2003 / هـ 1424بريوت ، 

 أمساءصابة يف متييز الصحابة ، ابن حجر العسقالين ، ومعه االستيعاب يف اإل )15
  . للقرطيب املالكي ، دار الكتاب العريب ، بريوت األصحاب

 ، 1وهبة الزحيلي، دار الفكر ، اجلزائر ، دمشق ، ط/أصول الفقه اإلسالمي، د )16
  . م 1986/ هـ 1406

حسين الرودي ، سلسلة / د.أتأليف ، ملة إعداد الطبيب للرعاية الصحية الشا )17
  . م 1997/ هـ1416ة ، جامعة أم القرى ، يحبوث العلوم التطبيقية واهلندس

عالم املوقعني عن رب العاملني ، ابن القيم اجلوزية ، راجعه وقدمه وعلق عليه إ )18
 .طه عبد الرؤوف سعيد ، دار اجليل ، بريوت 

  . ابن القيم اجلوزية ، دار احلديث ، دون طبعة عالم املوقعني عن رب العاملني ،إ )19
اإلفصاح عن أحاديث النكاح البن حجر اهليثمي، حتقيق حممد شكور املياديين ،  )20

  .دار الشهاب ، باتنة اجلزائر 
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سعد الدين السيد صاحل ، مكتبة رحاب /د، مام اإلسالم أايار الشيوعية  )21
  .اجلزائر 

  .دار الشهاب ، باتنة اجلزائر  ، يوسف القرضاوي ، اإلميان واحلياة )22
      

  حرف الباء
  

بداية اتهد واية املقتصد، تأليف اإلمام حممد بن رشد القرطيب ، دار املعرفة ،  )23
  . م 1988/ هـ1409 ، 9بريوت ، ط

بلوغ املرام من أدلة األحكام، اإلمام احلافظ أيب الفضل أمحد بن حجر العسقالين  )24
 1414 ، 1ا ، دار املعرفة ، بريوت لبنان ، ط حتقيق الشيخ مأمون شيخ، 852ت 
  .  م 1984/هـ

املهندس التلوث رؤية إسالمية ، تأليف من بيئة مشاكلها وقضاياها ومحايتها ال )25
  . م 1993 ، سيناحممد عبد القادر الفقي ، مكتبة ابن 

  
  حرف التاء

تاريخ التمدن اإلسالمي ، تأليف جرجي زيدان ، منشورات دار مكتبة احلياة ،  )26
   .2بريوت لبنان ، ط

تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، تأليف العالمة برهان الدين  )27
 من العقود أيديهم فيما جيري بني لألحكامحممد بن فرحون، وامشه العقد املنظم 

  . هـ 1301، 1طون الكناين، دار الكتب العلمية، بريوت، للشيخ بن سلمواألحكام
ي ، دار رحتفة األحوذي بشرح سنن الترمذي ، حممد عبد الرمحان املباركفو )28

  .الكتب العلمية ، بريوت
 العشماوية ، نتالتحفة الرضية يف فقه السادة املالكية ، شرح وأدلة وتكملة م )29

  .ليلة اجلزائر مصطفى ديب البغا ، دار اهلدى ، عني م/تأليف د
لإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر بن القيم ، حتفة املودود بأحكام املولود  )30

  . للنشر والتوزيع ، رأس الوادي ، اجلزائر األمةاجلوزية ، دار 
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علي عبد احلليم /التراجع احلضاري يف العامل اإلسالمي وطريق التغلب عليه ، د )31
  . م 1994/ هـ1414 ، 1 مصر العربية ، طحممود ، دار الوفاء ، املنصورة مجهورية

   .3تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان ، دار الشهاب ، باتنة ، ط  )32
التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ، عبد القادر عودة ،  )33

  . م 1986/ هـ1406 ، 2مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط 
 املسالك إيضاح"كية من خالل كتايب تطبيقات قواعد الفقه عند املال )34

الصادق بن عبد الرمحان /د.أ، إعداد " شرح املنهج املنتخب للمنجور"و " للونشريسي
  . م 2002/هـ1423 ، 1اين ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية ، ديب ط بالغر

  . تفسري ابن كثري ، دار األندلس ، بريوت ، طبعة جديدة مصححة  )35
وير ، تأليف مساحة األستاذ العالمة اإلمام الشيخ حممد تفسري التحرير والتن )36

   .واإلعالنالطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر ، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع 
ي لصاحب الفضيلة األستاذ أمحد مصطفى املراغي ، دار إحياء غتفسري املرا )37

  .التراث العريب ، بريوت 
ل أمحد عبد املوجود وآخرون ، منشورات تكملة اموع شرح املهذب ، عاد )38

  .م 2003/هـ1423 ، 1حممد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط
العسقالين ، البن حجر التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  )39

  .لقاهرة مؤسسة قرطبة ، ا
حممد عبد : بن عبد الرب، حتقيق الالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  )40

  .2003 ، 2بريوت ، ط، القادر عطا ، دار الكتب العلمية 
لسنة الناس من احلديث ، عبد الرمحان أ الطيب من اخلبيث فيما يدور على متييز )41

 ، دراسة وحتقيق حممد عثمان عبيباين املعروف بابن الديبن علي بن حممد بن عمر الش
  .اخلشت ، دار اهلدى ، عني مليلة اجلزائر 

 يف فلسفة الغزايل ، عارف مفضي الربجن ، دار للنشءجيه اإلسالمي التو )42
  .األندلس 
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  حرف الثاء
  

واين ، الشيخ صاحل عبد السميع الثمر الداين ، شرح رسالة ابن أيب زيد القري )43
  . ري ، مكتبة رحاب ، اجلزائر هزاألاآليب 

  
  حرف اجليم 

  
حتقيق عبد القادر  جامع األصول من أحاديث الرسول البن األثري اجلزري ، )44

 .بريوت ، دار إحياء التراث العريب األرناؤوط ، 
حممد عبد الرمحان مرحبا ، منشورات /اجلامع يف تاريخ العلوم عند العرب ، د )45

   .1988 ، 2ويدات ، بريوت وباريس ، طعحبر املتوسط ومنشورات 
ح أمحد  القرطيب ، تصحياألنصارييب عبد اهللا حممد ألجلامع ألحكام القرآن ، ا )46

  . م 1952/ هـ1372 ، 2عبد العليم الربدوين ، ط
اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي املشتمل على عجائب بدائع املكونات وغرائب  )47

اآليات الباهرات ، تأليف األستاذ احلكيم الشيخ طنطاوي جوهري ، طبع مبطبعة 
  .  هـ 1350 ، 2 احلليب وأوالده ، طيبمصطفى البا

  
  حرف احلاء 

  
ي ملنت فة ابن عابدين على شرح الشيخ عالء الدين حممد بن علي احلصكحاشي )48

 1420 ، 1فة ، بريوت ، طار املعرد ، حتقيق عبد ايد طعمه حليب ، األبصارتنوير 
   .م2000/هـ

يب الربكات سيدي أمحد الدردير مع ألحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،  )49
 البايب ، دار إحياء الكتب العربية عيسى رات العالمة احملقق الشيخ حممد عليشيتقر

  .احلليب 
أيب بكر بن حممد بن حلاوي للفتاوى ، اإلمام جالل الدين عبد الرمحان ا )50

السيوطي ، حتقيق وتعليق  حممد حمي الدين عبد احلميد ، املكتبة العصرية ، بريوت ، 
  .م 1990/هـ1411
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 اهللا بن عبد الرحيم  ويلحجة اهللا البالغة، تأليف اإلمام الشيخ أمحد شاه )51
، بنانل، ضبطه ووضع حواشيه حممد سامل هاشم ، دار الكتب العلمية ، بريوت الدهلوي

  . م 1995/ هـ1415 ، 1ط
  .علي حممود عويضة ، وكالة املطبوعات ، الكويت /حق البدن ، د )52
عز / فقهية، دأصوليةحقوق اإلنسان العاجز يف الشريعة اإلسالمية، دراسة  )53

 دولة يف العلوم اإلسالمية ، إشراف حممد حسني مقبول ، دكتوراهطروحة الدين حيىي، أ
   .2000/2001جامعة اجلزائر ، كلية أصول الدين ، 

حكمة التشريع وفلسفته ، الشيخ علي أمحد اجلرجاوي ، تنقيح ومراجعة خالد  )54
، للطباعة والنشر والتوزيعالعطار ، إشراف مكتب التوثيق والدراسات ، دار الفكر 

  . م 1997/  هـ1418وت ، بري
، دار إحياء العلوم أمحد عسافحممد احلالل واحلرام يف اإلسالم ، الشيخ  )55

  .  م 1986/  هـ1406 ، 6، طبريوت
حممد عبد /  الدولية والشريعة اإلسالمية ، داملواثيق والطفولة يف األمومةمحاية  )56

  . م 1991/ هـ1412اجلواد حممد ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، 
  

  حرف اخلاء
  

عبد اخلالق حممد عفيفي، الطفولة، اخلدمة االجتماعية املعاصرة يف جمال األسرة و )57
   .1999/2000، مكتبة عني مشس، القاهرة

  .خلق املسلم ، حممد الغزايل ، شركة الشهاب ، اجلزائر  )58
    

  حرف الدال
  

الدين دور اإلسالم يف معاجلة املشكالت االجتماعية واالقتصادية لألسرة ، عز  )59
 والشؤون واملقدسات األوقافاخلطيب التميمي ، املركز الثقايف اإلسالمي ، وزارة 

  .م 1987/هـ1407 ، 1 ، طاألردناإلسالمية ، عمان 
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  حرف الذال
 ، دار حجيحممد /الذخرية ، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ، حتقيق د )60

   . 1994 ، 1الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط
  ءحرف الرا

 البن عابدين ، حتقيق وتعليق األبصارتار على الدر املختار شرح تنوير رد احمل )61
حممد بكر /الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ، الشيخ علي حممد معوض ، قدم له د

  .إمساعيل ، دار الكتب العلمية ، بريوت 
، عبد اخلالق حممد عفيفي ) املفاهيم ، النشأة ، ااالت(لرعاية االجتماعية ا )62

   .1997مكتبة عني مشس ، القاهرة ، 
طاش، عبد ايد الشاعر، عصام الصفدي ، ق ديرش/، داألوليةالرعاية الصحية  )63

  . م 2000 ، 1دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، ط
روح الدين اإلسالمي ، تأليف عفيف عبد الفتاح طبارة ، دار العلم للماليني ،  )64

   .1977  ،16بريوت لبنان ، ط
  

  حرف الزاي
  

وخرج زاد املعاد يف هدي خري العباد ، ابن قيم اجلوزية ، حقق نصوصه  )65
ؤوط ، مؤسسة الرسالة ، اؤوط وعبد القادر األرنارنأحاديثه وعلق عليها شعيب األ

  .  م 1988/ هـ1408  ،16بريوت ، مكتبة املنار اإلسالمية ، الكويت ، ط
  

  حرف السني
  

 ، دار السالسل ، الكويت ، النوريلشيخ عبد اهللا سألوين عن املرأة ، ا )66
  .م 1986/هـ1406
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سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام للشيخ اإلمام حممد بن  )67
يل ر أحاديثه فواز أمحد زمخرج عليه وصححه وعلق،  اليماين الصنعاين األمريإمساعيل 

   . 1990/ هـ1410 ، 5 ط وإبراهيم حممد اجلمل ، دار الكتاب العريب ، بريوت ،
سلسلة األحاديث الصحيحة ، حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ،  )68

  .بريوت 
األلباين ، املكتب اإلسالمي ، الدين سلسلة األحاديث الضعيفة ، حممد ناصر  )69

  . هـ 1398 ، 4بريوت ، ط
ابن حزم ، سنن ابن ماجة ، احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن زيد القزويين ، دار  )70

  .  م 2001/ هـ1422 ، 1بريوت ، ط
 ، 2 احلليب ، مصر ، طيبسنن أيب داود ، مكتبة مصطفى البا )71

  . م 1983/هـ1403
 احلافظ أيب عيسى حممد بن عيسى لإلماماجلامع الصحيح وهو سنن الترمذي ،  )72

حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار الفكر للطباعة ،  الترمذي  سورةبن
  . م 1983/ هـ1403 ، 2 والتوزيع ، بريوت لبنان ، طوالنشر

يله ذسنن الدارقطين ، شيخ اإلسالم احلافظ اإلمام علي بن عمر الدارقطين وب )73
 ، 4التعليق املغين على الدارقطين أليب الطيب حممد أبادي ، عامل الكتب ، بريوت ، ط 

  . م 1986/ هـ1406
بد الرمحان الدارمي السمرقندي ، سنن الدارمي ، اإلمام احلافظ عبد اهللا بن ع )74

يل، خالد السبع العلمي، دار الكتاب ر أمحد زمواز وفهرسه فأحاديثهحقق نصه وخرج 
  . م 1997/ هـ1417 ، 2العريب ، بريوت ، ط

السنن الكربى ، أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ، مكتبة دار الباز ، مكة ،  )75
1994.   

ين السيوطي وحاشية اإلمام السندي ، سنن النسائي ، شرح احلافظ جالل الد )76
 دار املعرفة ، بريوت حققه ورقمه ووضع فهارسه مكتب حتقيق التراث اإلسالمي ،

  . م 1991/ هـ1411 ، 1لبنان ، ط



 
  

617

  حرف الشني
  

 ، حتقيق شعيب األرناؤوط ، 516شرح السنة ، احلسني بن مسعود البغوي ت  )77
  .  م 1983/  هـ1403 ، 3املكتب اإلسالمي ، بريوت ، ط 

، تأليف أيب عبد اهللا احلسني بن أمحد الزوزين، دار الثقافة ، شرح املعلقات السبع )78
  . م 1959/ هـ1379 ، 4بريوت ، ط

شرح فتح القدير للعاجز الفقري ، تأليف الشيخ اإلمام كمال الدين حممد بن عبد  )79
  .الواحد املعروف بابن اهلمام ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت 

عبد العزيز السريوان ، : ابن دقيق العيد ، تقدمي ، نت األربعني النووية شرح م )80
   .1984بريوت ، ، دار الرائد العريب 

 ، املستشرقة أوروباثر احلضارة العربية يف أمشس العرب تسطع على الغرب ،  )81
 فاروق بيضون وكمال دسوقي راجعه ووضع األملانية زيغريد هونكة ، نقله عن األملانية
   . 1969 ، 2ه مارون عيسى اخلوري ، املكتب التجاري ، بريوت ، طحواشي

  
  حرف الصاد

  
لصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إمساعيل بن محاد اجلوهري ، حتقيق أمحد ا )82

  . م 1984/ هـ1404 ، 3عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني ، بريوت ، ط 
عصام /صالح أبو الرب و د/و دعبد ايد الشاعر /الصحة والسالمة العامة ، د )83

دي ررشدي قطاش وليلى أبو حسني ، دار اليازو/عروبة املوسى و د/الصفدي و د
   .2001 ، 1العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، ط

حممد مصطفى .د: صحيح ابن خزمية حملمد بن إسحاق بن خزمية ، حتقيق  )84
   .1970األعظمي ، املكتب اإلسالمي ، بريوت 

 ، حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، صحيح ابن ماجة )85
1986 .   
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حباشية السندي للعالمة أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل ، صحيح البخاري  )86
  .البخاري ، دار املعرفة ، بريوت لبنان 

، حممد ناصر الدين األلباين ، ) الفتح الكبري(صحيح اجلامع الصغري وزيادته  )87
  . م 1982/  هـ1402 ، 3 بريوت ، طاملكتب اإلسالمي ،

، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، داود ، حممد ناصر الدين األلباينصحيح سن أيب  )88
1986 .   

  .صحيح مسلم ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، جزءان  )89
 ، 2صحيح مسلم بشرح النووي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ط )90

  .م  1972 /ه1392
  

  حرف الضاد
  

، حممد ناصر الدين األلباين ، ) الفتح الكبري(ضعيف اجلامع الصغري وزيادته  )91
  . م 1979/  هـ1399 ، 2املكتب اإلسالمي ، بريوت لبنان ، ط

ضعيف سنن ابن ماجة ، حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، بريوت  )92
   . 1986لبنان ، 

  حرف الطاء 
  

  . ، املكتبة الثقافية ، بريوت الطب النبوي ، ابن القيم اجلوزية )93
  

  حرف العني     
  

عبد الكرمي بكار ، دار القلم ، دمشق ، / د.عصرنا والعيش يف زمانه الصعب، أ )94
  . م 2004/  هـ1425 ، 2ط

  .زهرة ، دار الفكر العريب أبو حممد العقوبة يف الفقه اإلسالمي ، اإلمام  )95
محد القامسي احلسين وقدمه  أتأليفعالمات احلياة واملمات بني الفقه والطب ،  )96
  .أمحد بوساق ، دار اخللدونية ، اجلزائر /د
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حممد صاحل : حتقيق  هـ ، 327علل احلديث أليب حامت حممد بن إدريس ت  )97
  . 2003 ، بريوت ، ابن حزمدار الدباس ، 

العلل املتناهية لعبد الرمحان بن اجلوزي ، حتقيق خليل امليس ، دار الكتب  )98
  . هـ 1403 ، 1 ط العلمية ، بريوت ، 

  حرف الفاء
    

  . تقي الدين السبكي ، دار املعارف ، بريوت، الفتاوى  )99
 األكربشكالت املسلم املعاصر يف حياته اليومية العامة ، اإلمام ملالفتاوى دراسة  )100
  . م 2001/ هـ1421 ، 18د شلتوت ، دار الشروق ، القاهرة ، طوحمم
 اإلسالمي ، بريوت ، دمشق ، يوسف القرضاوي ، املكتب/فتاوى معاصرة ، د )101
  . م 2000/  هـ1421 ، 1ط
ن حجر العسقالين ، حتقيق بفتح الباري شرح صحيح البخاري ، أمحد بن علي  )102

عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ، ختريج وإشراف حمب 
  . الدين اخلطيب ، دار املعرفة ، بريوت 

   .1969 ، 10تاب العريب ، بريوت ، طدار الكفجر اإلسالم أمحد أمني ،  )103
 املشهور بالقرايف الصنهاجيالفروق ، اإلمام العالمة شهاب الدين أيب العباس  )104

عبد احلميد هنداوي  / الفروق البن الشاط ، حتقيق دأنواء الشروق على إدراروامشه 
  .  م 2003/ هـ1424املكتبة العصرية ، صيدا بريوت ، 

أدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، اجلزائر ، دمشق  الفقه اإلسالمي و )105
  . م 1991/  هـ1412 ، 1ط
 ، 7يوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط/فقه الزكاة ، تأليف د )106

  .م2001/هـ1422
  3الفقه املالكي وأدلته ، احلبيب بن طاهر ، مؤسسة املعارف ، بريوت لبنان ، ط )107

  .  م 2003/ هـ1423
  .ه النساء ، عبد اهللا حجاب ، دار الشهاب ، باتنة ، اجلزائر فق )108
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علي خليل مصطفى أبو العينني ، /فلسفة التربية اإلسالمية يف القرآن الكرمي ، د )109
   .1988/  هـ1408 ، 3مكتبة إبراهيم حليب ، املدينة املنورة ، ط

 .1994 ، 1فيض القدير للمناوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط )110
 ، 10 ، القاهرة ، طتالل القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق ، بريويف ظ )111

1402/1982.   
 حرف القاف

  . ، دار اجليل أباديفريوز الالقاموس احمليط ،  )112
القوانني الفقهية ، أيب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي ، تصحيح  )113

  .لة اجلزائر وترقيم وتنظيم حممد موهوب بن حسني ، دار اهلدى ، عني ملي
القواعد يف الفقه اإلسالمي ، للحافظ أيب الفرج عبد الرمحان بن رجب احلنبلي ،  )114

  .دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت لبنان 
القواعد ، تأليف أيب عبد اهللا حممد املقري ، حتقيق ودراسة أمحد بن عبد اهللا بن  )115

  .محيد ، شركة مكة للطباعة والنشر ، مكة 
ام يف مصاحل األنام ، عبد العزيز بن عبد السالم ، مراجعة وتعليق قواعد األحك )116

  . م1980/هـ1400 ، 2، طالرؤوف سعد ، دار اجليل ، بريوت طه عبد 
 ، 3حممد عثمان جنايت ، دار الشروق ، القاهرة ، ط/القرآن وعلم النفس ، د )117

  .م 1987/هـ1408
 دار اهلناء ، اجلزائر ، الغزايل ، حممد  ،والوافدة الراكدةقضايا املرأة بني التقاليد  )118
  .م 2001/هـ1422 ، 1ط

  حرف الكاف
الكامل يف ضعفاء الرجال ، اإلمام أيب أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين ،  )119
  . م 1985 ، 2 هـ ، دار الفكر ، بريوت ، ط365ت
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فقه الشافعية ، تأليف جالل الدين عبد وفروع كتاب األشباه والنظائر يف قواعد  )120
ن بن أيب بكر السيوطي ، حتقيق عبد الكرمي الفضيلي ، املكتبة العصرية ، صيدا الرمحا

  . م 2003/ هـ1424بريوت ، 
كتاب التعريفات ، السيد الشريف علي بن حممد اجلرجاين ، دار إحياء التراث  )121

  . م 2004/ هـ1424 ، 1العريب ، بريوت ، ط
ن اجلزيري ، دار إحياء كتاب الفقه على املذاهب األربعة ، تأليف عبد الرمحا )122

  .3التراث العريب ، بريوت ، ط
 ، 1 لشمس الدين السرخسي، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ططاملبسوكتاب  )123

  . م 1993/ هـ1414
  . دار الفكر ، القاهرةبن أيب شيبة ، الالكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار  )124
 ، األندلسيكثري الليثي كتاب املوطأ ، اإلمام مالك ، برواية حيىي بن حيىي بن  )125

  .  م 2002/ هـ1422 ، 3دار الفكر ، بريوت ، ط
كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، تأليف اإلمام عالء الدين أيب بكر بن  )126

 ، 2لعريب ، بريوت لبنان ، ط احلنفي ، دار الكتاب االكاساينمسعود 
  .م 1982/هـ1402

يف اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن كتاب مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ، تأل )127
عبد الرمحان املغريب املعروف باحلطاب وامشه التاج واإلكليل ملختصر خليل ، أليب 

  .م 1978/ هـ1398 ، 2عبد اهللا حممد الشهري باملواق ، دار الفكر ، ط
 ، حتقيق يتكشاف القناع عن منت اإلقناع ، منصور بن يونس بن إدريس البهو )128

  .هـ1402صطفى هالل ، دار الفكر ، بريوت ، هالل املصيلحي م
عبد احلميد هنداوي ، املكتبة : لعجلوين ، حتقيق لء ومزيل األلباس اخلفاكشف  )129

  . 2000 ، 1 بريوت ، ط ،العصرية
  

  حرف الالم
  

  .لسان العرب ، ابن منظور ، دار بريوت للطباعة والنشر  )130
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  حرف امليم
ي ، دار و الندحلسن علي احلسينماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ، أبو ا )131

  . م 1987 ، 5الشهاب ، اجلزائر ، ط
جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، علي بن أيب بكر اهليثمي ، دار الكتاب العريب ،  )132

   .1982 ، 3بريوت ، ط
إبراهيم بن علي بن يوسف اموع شرح املهذب، اإلمام أيب إسحاق  )133

يا حيىي بن شرف النووي ، حتقيق وتعليق ، تأليف اإلمام حمي الدين أيب زكرالشريازي
 ، منشورات حممد علي بيضون ، دار الكتب  وآخرونالشيخ عادل أمحد عبد املوجود

  .م 2002/ هـ1423 ، 1العلمية ، بريوت لبنان ، ط
ابن تيمية ، مجع وترتيب املرحوم عبد الرمحان أمحد جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )134

  .ف ، الرباط بن حممد بن قاسم ، مكتبة املعار
احملرر يف الفقه اإلسالمي على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، تأليف الشيخ  )135

ة على مشكل احملرر د اإلمام جمد الدين أيب الربكات ومعه النكت والفوائد السني
 احلنبلي املقدسي ، حتقيق حممد حامد ح تيمية ، تأليف مشس الدين بن مفلابنالدين 

  .ريب الفقي ، دار الكتاب الع
  .احمللى ، ابن حزم ، حتقيق أمحد حممد شاكر ، مكتبة دار التراث ، القاهرة  )136
خمتار الصحاح ، اإلمام حممد بن أيب بكر الرازي ، ضبط وختريج وتعليق  )137
  . م 1990 ،4مصطفى ديب البغا، دار اهلدى، عني مليلة اجلزائر ، ط/د
لقرآن ، اختصار خمتصر تفسري الطربي املسمى جامع البيان عن تأويل آي ا )138

   .وحتقيق الشيخ حممد علي الصابوين والدكتور صاحل أمحد رضا، مكتبة رحاب ، اجلزائر
حممد حامد الفقي، ط السنة احملمدية ، : خمتصر سنن أيب داود للمنذري ، حتقيق  )139

  . م 1941
ح ألحاديث اجلامع الصحيح يخمتصر صحيح البخاري املسمى التجريد الصر )140

لدين أمحد بن عبد اللطيف الزبيدي ، مراجعة أمحد راتب عرموس ، تأليف اإلمام زين ا
 . حتقيق إبراهيم بركة ، الشركة اجلزائرية 
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خمتصر صحيح مسلم ، للحافظ املنذري ، حتقيق حممد ناصر الدين األلباين ،  )141
  . م1977/هـ1397 ، 3املكتب اإلسالمي ، دمشق وبريوت ، ط

 جديد بتطوير يف الترتيب إخراجقا ، رز ، مصطفى أمحد ال العاماملدخل الفقهي )142
  . م 2004/ هـ1425 ، 2والتبويب وزيادات دار العلم ، دمشق ، ط

 للنشر ةاجلماهريياملدخل لرعاية الطفولة ، عبد السالم بشري الدوييب ، الدار  )143
   .1988 ، 2، ليبيا ، طواإلعالن والتوزيع 

ة اإلمام سحنون بن نس األصبحي ، روايأاملدونة الكربى ، اإلمام مالك بن  )144
معها مقدمات ابن رشد ، دار الفكر ، وسعيد التنوخي عن اإلمام عبد الرمحان بن قاسم 

  . م 1986/ هـ1406بريوت ، 
 ، 1مصطفى السباعي ، دار السالم ، القاهرة ، ط/املرأة بني الفقه والقانون ، د )145

  .م 1998/هـ1418
مضان حممد سعيد ر/الرباين ، داملرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع  )146

  . م 2000 / هـ1425 ، 2بريوت ، طوالبوطي ، دار الفكر ، دمشق 
مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واملعتقدات ونقد مراتب اإلمجاع البن  )147

 ، 3 اجلديدة ، بريوت ، طاآلفاقتيمية ، تأليف ابن حزم ، منشورات دار 
  .م 1982/هـ1402

حممد عبد الرمحان مرحبا ، دار العودة ، /لعلوم عند العرب ، داملرجع يف تاريخ ا )148
   .1998بريوت ، 

املركز القانوين للطفل املهمل يف املواثيق الدولية والقانون اجلزائري ، محليل  )149
تشوار اجلياليل ، جامعة اجلياليل / يف القانون اخلاص إشراف ددكتوراهصاحل ، رسالة 

   .2003/2004اليابس سيدي بلعباس ، 
املسؤولية اجلسدية يف اإلسالم ، عبد اهللا إبراهيم موسى، دار ابن حزم، بريوت،  )150
  . م 1995/ هـ1416 ، 1ط
املستدرك على الصحيحني وبذيله التلخيص للحافظ الذهيب ، أبو عبد اهللا  )151

  .احلاكم النيسابوري ، دار الكتاب العريب ، بريوت 
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 ومعه لغزايل ،ا بن حممد مدحماملستصفى من علم األصول ، اإلمام أيب حامد  )152
 دار الكتب كتاب فواتيح الرمحوت للعالمة عبد العايل حممد بن نظام األنصاري ،

   .2العلمية ، بريوت لبنان ، ط 
  .املسند لإلمام أمحد بن حنبل ، دار الكتب العلمية ، بريوت  )153
د بن املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ، تأليف العامل العالمة أمح )154

  .طباعة والنشر والتوزيع لحممد بن علي املقري الفيومي ، دار الفكر ل
املعجم العريب األساسي ، تأليف مجاعة من كبار اللغويني العرب بتكليف من  )155

   . 1989، توزيع الروس ، طبعة ALESCOاملنظمة العربية للتربية والثقافة 
 ، واملغرب واألندلسقيا املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفري )156

، دار حممد حجي /ة من الفقهاء بإشراف داعريج مجختأمحد بن حيىي الونشريسي ، 
  . م 1981/هـ1401الغرب اإلسالمي ، بريوت ، 

مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ، اخلطيب الشربيين ، دار الكتب العلمية ،  )157
  .بريوت

 ومشس الدين بن قدامة قدامةوفق الدين بن املغين ويليه الشرح الكبري لإلمامني م )158
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 ملخص الرسالة 
  
 ن الرحيمبسم اهللا الرمح

  
ومن سيئات ، إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده . مضل له ، ومن يضلل فال هادي له أعمالنا ، من يهده اهللا فال
  :أما بعد . وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  له،ال شريك 
وأكرمه بالعقل ، وجعل له من احلواس ما ، لقد خلق اهللا اإلنسان فأحسن صورته ف

، ومن عليه بالنعم ما يستوجب الشكر ، ومن ذلك متتعه بصحة بدنه . يتذوق به طعم حياته 
  . ابتلي بضدها ن إال مهاقدريوهي نعم ال . وسالمة أعضائه 

دواء بإهلامه الفطري باملعاجلة مبا فكان جيابه األ، ولقد عمل اإلنسان على حفظ صحته 
  .أويت من وسائل وتقاليد 

وكان أنه كلما تطور هذا . وجاءت الشرائع السماوية وأقرته على منهجه ذلك 
وهو يعيش يف بيئة ،  فكان لزاما عليه أن يعتين بصحته .إلنسان تطورت معه أمراضه وتنوعت ا

إىل ،  وظل اإلنسان يتدحرج عرب التاريخ  .وال قوة بدون صحة. يسودها منطق البقاء لألقوى 
فوقاه من شرور هذه األسقام بتشريع ، أن عمه اإلسالم حبضارته وتشريعه الغين بالثروة الفقهية 

 هذا ما جعلين .فأصبحت رعايته لصحته طاعة يثاب عليها ،  الصلة بني روحه وبدنه يقوي
ليكون ميدانا هلذه الرسالة املوسومة بـ ودفعين الختيار جماله ، أفكر يف هذا املوضوع جبدية 

   .» الرعاية الصحية للفرد يف الفقه اإلسالمي«
  .وأجنزا ضمن خطة تضمنت مقدمة وبابني وخامتة 

  :  وأخلص فيما يلي حمتوياا 
وبينت أمهيته مث وضحت إشكاليته ، وتطرقت فيها إىل التعريف ذا املوضوع  : املقدمة

هل يتضمن الفقه اإلسالمي من األحكام ما يكفل : ى سؤال مفاده اليت تتضمن اإلجابة عل
واألهداف املتوخاة منه ، ، لإلنسان رعاية صحية ؟ مث بينت أسباب اختياري هذا املوضوع 
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والدراسات السابقة اليت مشلته ، ووضحت فيها أيضا املنهج العلمي والعملي الذي انتهجته يف 
  . املعترضة ، وأيت املقدمة باستعراض خطة البحث إعدادها ، مث تطرقت إىل الصعوبات 

  :وعنوانه الرعاية الصحية رؤية تارخيية ومقاصدية ويتضمن فصلني  : الباب األول
الفصل األول ويتعلق بإعطاء نظرة تارخيية عن الرعاية الصحية لإلنسان وتطورها يف 

م عن الرعاية الصحية املبحث األول تضمن الكال: اتمعات القدمية ، ويتضمن مبحثني 
يث تضمن املطلب األول حبلإلنسان يف اتمعات قبل ظهور اإلسالم ، واحتوى على مطلبني 

تطرقت فيه إىل الكالم عن و .منهما الرعاية الصحية لإلنسان يف بعض احلضارات القدمية 
ضارة ما بني مث انتقلت إىل بعض احلضارات القدمية منها ح، الرعاية يف عصور ما قبل التاريخ 

مث احلضارة اليونانية ، واكتفيت ذه العينات من احلضارات ، وحضارة وادي النيل ، النهرين 
  .وجعلت من املطلب الثاين حمال للحديث عن هذه الرعاية يف اتمع العريب اجلاهلي . القدمية 

من وتض، وأما املبحث الثاين فتضمن الرعاية الصحية لإلنسان بعد ظهور اإلسالم 
ا إلبراز الرعاية الصحية لإلنسان يف احلضارة مفاختص املطلب األول منه: مطلبني أيضا 

االعتقاد ، املمارسة ، البحوث العلمية ، إقامة : وذلك على مستويات متعددة منها ، اإلسالمية 
أما املطلب الثاين فخصص إلبراز الرعاية .  وتطور عملها تالصيدليا، إنشاء دور العالج 

حيث توضح كيف .  ذلك إىل ما قبل انبعاثها وما بعده بتقسيم، ية يف احلضارة الغربية الصح
من حيث املؤلفات الطبية ودور ، ة الصحية لإلنسان ـتعاملت هذه احلضارة مع الرعاي

  . مع إعطاء مناذج من عملية التطبب يف تلك العصور املظلمة ، الكنيسة 
تطرق إىل الرعاية الصحية باعتبارها مقصدا من وأما الفصل الثاين من هذا الباب فقد 

تضمن املبحث األول تأصيل مقصد الرعاية : وعليه فقد قسم إىل مبحثني . مقاصد الشريعة 
جعل املطلب األول للحديث عن عالقة املقاصد : ومت ذلك من خالل مطلبني ، الصحية 

  .كمالا احلاجية والتحسينية ومويتعلق األمر باملقاصد الضرورية و، الشرعية بالرعاية الصحية 
من خالل ، أما املطلب الثاين فقد تضمن إبراز التأصيل الشرعي للرعاية الصحية 

 وأما املبحث .والنصوص املتعلقة بالرعاية الصحية لإلنسان ، النصوص املتعلقة باملقاصد العامة 
ا تعريف من األول منهتضم: الثاين فقد تضمن إبراز قواعد الرعاية الصحية من خالل مطلبني 

هية ذات العالقة بالرعاية وتضمن الثاين مناذج من القواعد الفق. القواعد وبيان أنواعها 
  .الصحية



 3 

وتضمن . وعنوانه معامل الرعاية الصحية لإلنسان يف الفقه اإلسالمي  : الباب الثاين
  .ن أربعة مباحث الفصل األول واختص بالرعاية الصحية املشتركة بني األفراد وتضم: فصلني 

ومت ذلك من خالل ، تناول الطهارة ومسامهتها يف الرعاية الصحية : املبحث األول 
 وعاجل املطلب .من ماء وتيمم واستنجاء ،  عاجل املطلب األول وسائل الطهارة :ثالثة مطالب 

  . واملطلب الثالث عاجل سنن الفطرة .جماالت ممارسة الطهارة كالوضوء والغسل الثاين 
فقد اختص بالرعاية الصحية من خالل االهتمام ببيئة اإلنسان : ما املبحث الثاين أ

ضوع البيئة وحيث عاجل املطلب األول م: ومت ذلك من خالل مخسة مطالب ، ومظهره 
الصحية املطلوبة ، وعاجل املطلب الثاين موضوع االعتناء مبظهر اإلنسان ، أما املطلب الثالث 

فأبرزت فيه الفوائد : من خالل االعتناء باملأكل واملشرب لصحية افعاجل موضوع الرعاية 
باإلضافة إىل . واألضرار الصحية النامجة عما حرم أكله وشربه ، الصحية مما يباح أكله وشربه 

مع سرد بعض األحكام الفقهية املتعلقة بضمان ، ما يستفاد صحيا من آداب األكل والشرب 
.  من خالل االعتناء براحة اجلسم ابع فعاجل موضوع الصحة أما املطلب الر.األكل والشرب 

  .وأما املطلب اخلامس فعاجل هذه الرعاية من خالل االهتمام باملنكح 
فاشتمل على إبراز الرعاية الصحية املستفادة من خالل ممارسة : أما املبحث الثالث 

لب عوجلت فيها واشتمل على ستة مطا. وبعض العقوبات ، وبعض املعامالت ، العبادات 
  : الرعاية الصحية على الشكل التايل

  .الصالة وحفظ الصحة : املطلب األول 
  .الزكاة وحفظ الصحة : املطلب الثاين 

  .الصوم وحفظ الصحة : املطلب الثالث 
  .احلج وحفظ الصحة : املطلب الرابع 

ة ركاإلجا، الرعاية الصحية من خالل ممارسة بعض املعامالت : املطلب اخلامس 
، واإلكراه ، ودفع الصائل ، واملمارسات الضارة واقتناء الكالب ، ة ـواملزارع، واملساقاة 

  .اخل ... بالغري ، الذكاة والذبائح ، 
  .الرعاية الصحية من خالل تنفيذ احلدود والتعازير والكفارات : املطلب السادس 
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ويعاجل ، ء باملريض فيشمل الرعاية الصحية من خالل االعتنا: وأما املبحث الرابع 
والثاين خيصص ، ا يربز أمهية الدعوة إىل التداوي ماألول منه: املوضوع من خالل مطلبني 

  .ملراعاة حالة املريض من خالل بعض األحكام الفقهية 
ة اخلاصة ببعض ـالرعاية الصحي: أما الفصل الثاين من هذا الباب الثاين فيتضمن 

  : وينقسم إىل ثالثة مباحث، الفئات 
 يتطرق :، ويتضمن ثالثة مطالب خيص هذه الرعاية عند الطفل : املبحث األول 

وأما ، وخيص املطلب الثاين إبراز خصائص هذه املرحلة ، املطلب األول إىل مفهوم الطفولة 
، وهو جنني . املطلب الثالث فيتضمن األحكام الفقهية املتعلقة بالرعاية الصحية عند الطفل 

مع إبراز مناذج من املعامالت اليت تضمنت أحكاما فقهية تناولت رعاية ، يز وطفل مم، ورضيع 
  .الطفل الصحية 

ويتضمن كذلك ثالثة ، فقد اختص بالرعاية الصحية عند املرأة : أما املبحث الثاين 
 ويربز املطلب الثاين اخلصائص .مفهوم املرأة ومركزها االجتماعي  املطلب األول يربز .مطالب 
  . أما املطلب الثالث فيتناول األحكام الفقهية املتعلقة بالرعاية الصحية عند املرأة . هلا املميزة

ويتضمن هو كذلك ثالثة ، الرعاية الصحية عند املسنني بص تفيخ: أما املبحث الثالث 
 ويتناول املطلب الثاين .فيتعلق املطلب األول بإبراز مفهوم املسن ومركزه االجتماعي : مطالب 
بالرعاية الصحية املتعلقة  وخيتص املطلب الثالث بإبراز األحكام الفقهية .ص هذه الفئة خصائ

والعبادات من ، وحسن املعاملة ، واالحترام ، واإلحسانالسيما يف جمال النفقة ، عند املسنني 
  .وجهاد ، وتنفيذ احلدود طهارة وصالة وصوم وحج 

 ما عكستاليت ، ستنتاجات والتوصياتاشتملت على جمموعة من االفقد  : اخلامتةوأما 
  :ومنها على وجه التمثيل ، مت التوصل إليه يف هذه الدراسة اخلاصة بالرعاية الصحية لإلنسان 

غري أا مل تنج من ، أن الرعاية الصحية قد عرفت عند األمم املختلفة وبنسب متغايرة -
جلة والتطبب طاعات وعبادات حيث جعل من املعا. الدجل والشعوذة إال بعد ظهور اإلسالم 

مستلهمة من الكتاب ، وجعل الرعاية الصحية معتمدة على قواعد منطقية . يثاب فاعلها 
األمر الذي جعلها تكتسب القدرة الفعلية . الشوائب اليت علقت ا ساملة من ، والسنة 
  .ومعاجلته من األمراض ،  الفرد إلصالح
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هي تلك اليت جتعل الفرد يهتم ،  على ترسيخها إن الرعاية اليت قصدها اإلسالم وعمل-
واملمارسة ، وجعل هذه الرعاية تشمل االعتقاد الصحيح ، والدولة تم باتمع ، بنفسه 
وعدم ، والتركيز على االهتمام بالنوع والكيف يف معاجلة األبدان ،  العصبيةوجتنب ، العملية 

  .إسناد هذه املهمة النبيلة لغري املؤهلني هلا 
. فإن الرعاية الصحية تعد مقصدا من مقاصد الشريعة املعتربة ، ويف ميدان املقاصد -

حميط املقاصد يف أو أن تظهر ويف أدىن االحتماالت ، فهي إما أن تربز يف حميط الضروريات 
  .فهي ال ترتل عن ذلك دركة ، احلاجية أو التحسينية 

الذي ،  بضمان صحة اإلنسان تكلفت الشريعة اإلسالمية ومن خالل فقهها الثري-
فلم يترك جانبا يتوقع منه حصول الصحة إال أمر ، ة االهتمام ـبلغ يف جتسيد ذلك أعلى درج

  .التحذير من عاقبته  وأبالنهي سده أو حصول الضرر إال و، به 
وضرورة ، وأما التوصيات فأمهها ضرورة توسيع ونشر ثقافة احملافظة على الصحة 

 ملناهج تكوين اإلنسانسد ، والدراسات العلمية جلقهية ملناهج تكوين األطباء إضافة الثقافة الف
    . ليقوم كل منهم بدوره على هدى وبصرية من أمره ، الفقهاء 
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Au nom de dieu, clément, miséricordieux 
 

Nul, ne peut ignorer le développement contemporain 
du droit de santé dans le monde entier et spécialement 
dans le monde arabo-musulman. 
 

Mais malheureusement beaucoup de gens pensent que 
ce développement est un dérivé de la civilisation national 
occidental uniquement en ignorant la participation 
humaine et universelle et leurs expériences, chaque société 
a laissé ses traces à travers leurs savoirs faire dans tous les 
domaines… 

Chaque génération a laissé ses traces qui se 
manifestent dans leur littérature. 

Cette intervention succincte a mon objet une synthèse 
du contenu de notre recherche présentée pour l'obtention 
du doctorat en sciences islamiques spécialité Oussoul el 
Fiqh caractérisée par le thème : «la sauvegarde sanitaire 
de l'individu dans le droit islamiques». 

Etudes historique démonstrative en droit islamique 
basée sur la présentation des textes coraniques et les 
traditions de prophète Mohammed... et la jurisprudence 
islamique à travers les contestes du savants et médecin 
arabo-musulman. 

Mon travail consiste à démontrer que la civilisation 
musulmane à participer dans le développement de droit de 
santé ainsi que la prévention sanitaire de l'individu. 

 
La problématique de la thèse : 
Mon travail consiste à répondre sur cette question : 

(est-ce que le droit islamique a pris en charge la 
sauvegarde sanitaire de l'individu? Et quelles sont les 
moyens utilisés dans ce domaine ? 
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Les buts de la thèse : 
- rassembler tous les données qui concernent le droit de 

santé dans la jurisprudence islamique, pour avoir une 
base de données qu'ion peut développer en matière de 
recherche scientifique. 

- Défendre l'idée de richesse de droit islamique matière 
de droit et prévention sanitaire de l'être humaine. 

- Démonte de tout préjudice envers le droit islamique 
dans le domaine sanitaire d'une manière scientifique 
et rationnelle en basant sur des faits historiques. 

 
La méthode de recherche : 

Mon plan de travail et ma problématique 
m'obligèrent à utiliser une méthode de recherche qui se 
base sur : 

- la vérification des données. 
- Le développement des idées de contexte. 
- Le raisonnement des résultats de recherche. 
 

Notre thèse à classifier les titres et les chapitres dans 
les plus importantes sont : 

- vision historique sur la sauvegarde sanitaire de l'être 
humaine. 

- La sauvegarde sanitaire telle que révèle le droit 
islamique. 

- La sauvegarde sanitaire commune des individus. 
- La sauvegarde sanitaire privée des individus. 
- La sauvegarde sanitaire individuelle. 
 

Enfin de thèse, j'ai fait une conclusion qu'il ya matière 
à comparaitre entre le droit de sauvegarde sanitaire 
individuelle dans le droit islamique et le droit 
contemporaine tel que le représente les savants de droit 
islamique dans le sens juridique, philosophique et 
humanitaire. 


