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 متهيد
 ومن وصحب  آل  وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل، احلمد

 وبعد، وااله
 وضبطها معلومات  مجع يف اإلخوة بعض جهود مثار من هو الكتاب هذا

 مث والتدقيق املراجعة سوى لنا يرتكوا ومل إخل... موضوعاهتا وإحكام وحتقيقها
 يف بنيِّ  هو كما ابخلري مشرقاً  أصبح حىت الفقرات بعض من واحلذف التعديل

 .الكتاب اهذ ثنااي
 ﴿ أن هللا حنمد إننا              ﴾، َداء   ِلُكل ِ » وجعل 

اءِ  َدَواءُ  ُأِصيبَ  فَِإَذا ،َدَواء    هللا أمت مث مسلم، أخرج  ،«َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  ِبِِْذنِ  بـََرأَ  الدَّ
 فال هللا بشرع حيكمنا إمام خليفة بيعة علينا فرض أبن علينا نعمت  الرحيم ر  الب َ 

َعة   ُعُنِقهِ  يف  َولَْيسَ  َماتَ  َوَمنْ » جاهلية ميتة منوت  أخرج  ،«َجاِهِليَّة   ِميَتة   َماتَ  بـَيـْ
َمامُ » وكرامتنا وعزتنا وعافيتنا صحتنا يف هللا، أمر كما ويرعاان مسلم،  رَاع   اإْلِ

 ﴿ وآخرتنا، دنياان يف فنفوز البخاري، أخرج  ،«َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئول     

         ﴾. 
 الذين اإلخوة جلميع األوىف اجلزاء سبحان  هللا سألأ فإين اخلتام، ويف

 ﴿: العظيم هللا وصدق الكتاب هذا يف طيباً  جهداً  بذلوا          

                                      ﴾. 
 ينفعنا ما تعلمنا وأن علمتنا مبا تنفعنا أن اللهم نسألك اخلتام وخامتة

 .العاملني رب هلل واحلمد علماً، دانيتز  وأن
 م26/07/2022املوافق  ه1443 ةاحلج ذي من نوالعشرو  لسابعا
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 مقدمة

 دولة عليها ستسري اليت الصحية الرعاية سياسة الكتاب هذا يبني
 مع التحرير حزب يعمل اليت الدولة وهي ،هللا شاء نإ اً قريب ئمةالقا اخلالفة
 اً تطبيق اإلسالم قلتطب ،إلقامتها وإخالص وتفان   جبدّ   نشأت  يوم من األمة
 املسلمني، حياة يف ماملتحكِّ  عل جتو  ،واإلدارة احلكم يف شامالً  جذرايًّ  اً بيّ انقال
 يتوقون الذي احلقيقي ابلتغيري كل  والعامل املسلمون في  يشعر جديد عصر ليبدأ

 عن اإلسالم غاب منذ تعاين فالبشرية. والشقاء والبؤس الظلم من للتخلص ل 
 ىلإ ابإلنسان أودتف الفاسدة وأنظمت  الكفر عقائد يطرتوس احلياة معرتك

 هي العقائد تلك كانتأ سواء ومعيشت ، وحيات  عقيدت  يف احلضيض
 يف تغلغلت اليت الدميقراطية ومنها الرأمسالية أم الشيوعية، ومنها االشرتاكية

 من وحرمان وهتجري وتشريد قتلف :لإلنسان هاوء  وس عوارها ولهر العامل،
 منو  سكن،املو  لب املو  أكلامل من واجلماعة للفرد األساسية احلقوق أبسط
 .منواأل والصحة التعليم

 امنظ هللا إبذن بتطبيقها اخلالفة دولة ستقوم اليت اإلدارية األنظمة ومن
 ،كلهم للرعية واملعافاة الصحة على حملافظةا إىل هتدف اليت الصحية الرعاية
 العامل يرىو  ؛اجملال هذا يف قوالتفو   زابلتمي   العامل دول طليعة يف اخلالفة لتصبح
 مبثابة ذلك يكونف الناس، شئون رعاية يف واإلخالص اإلسالم تطبيق حسن
 ىلإ العباد عبودية من العامل خراجإو  علي  قبالواإل اإلسالم العتناق دعوة

 ضيق ومن ورمحت  اإلسالم عدل ىلإ األداين جور ومن العباد، رب عبودية
 .واآلخرة الدنيا سعة إىل الدنيا
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 حيث من العامل دول تعيش  الذي الواقع بذكر الكتاب هذا يف نشرعوس
 نبيابو  الرئيسية، عناصرها أبسط من الشعوب وحرمان الصحية الرعاية سوء

 املادية القيمة جعلت حني الرأمسالية ابألنظمة تبطار  الذي الفساد أسباب
 رعايةال ففسدت ؛الصحية الرعاية رأسها وعلى ،املشاكل لعالج اً أساس

 الطب جماالت يف والتكنولوجي العلمي التقدم رغم العموم على الصحية
 وحتقيق تكلفةال ابرتفاع اً غالب ارتبطت الصحية الرعاية ألن الصحية، والوقاية
 .الفقراء دون األغنياء وعالج املادية، األرابح

 اإلسالم، منظور من الصحية والرعاية الصحة مفهوم بعد فيما ونبني
 ،اهب املتعلقة الشرعية كامحاألو  ،عنها اإلسالمية والدولة اخلليفة ومسؤولية
 لتزمت حيث ،لتنفيذها اإلسالمية الدولة تستخدمها اليت واألساليب والوسائل

 على احلفاظ ألن ؛كلها للرعية جماانً  الصحية الرعاية بتقدمي اخلالفة دولة
 على الرعاية هذه عبء عن النظر بغض ،الناس لكل أساسية حاجة الصحة
 ال إنسانية مشكلةبوصفها  الصحية املشكلة ىلإ تنظر فهي الدولة، خزينة

 وج  أحسن لىع الصحية الرعاية توفري هو هدفها فيكون ؛اقتصادية مشكلة
 . كملأو 

 الذي احمليط بصحة املتعلقة العامة الصحية الرعاية الكتاب يتناول مث
 ،كافة بعناصرها البيئة وصحة وغذاء، وماء هواء من نساناإل في  يعيش

 مستوى على سياسات طريق عن الصحة تعزيز إىل الرعاية هذه وهتدف
 أكثر األمراض من الوقاية ىعل الغالب يف العامة الصحية الرعاية فرتكز الدولة،

 وأكثرهاًا نفع وأعّمها الصحية الرعاية أقسام أهمّ  من الوقاية ألن ،العالج من
 كاحملافظة العامة، الصحة على املخاطر من الرعية محاية تشمل هيو  ،اً نتاجإ
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 أفضل من املعايري هذه لتكون اجلهد اخلالفة تبذل حيث الصحية املعايري على
 نساناإل بكرامة الالئق الكرمي الصحي ابلعيش رعيتها لتنعم ةالعاملي املعايري
 .وعافيت 

 ،الفردية الصحة منظور من اخلالفة يف الوقائي الطب الكتاب يعرض مث
 الفردية الصحية احلاالت على تؤثر اليت اجملتمعية الصحية التدابري على ويركز
 املرض من للوقاية ريتداب من هبا يتعلق ما كل علىو  اثنوية، وأ أولية وقاية من

 ،بياانت قاعدة نشاءإ خالل من وذلك ،وقوع  احتمال من التقليل وأ
 ضنياملعرَّ  تابعةمبو  املسحية، لفحوصاتابو  ،السكان من يلزم ملنو  للمرضى

 الصحية اخلدمات الوقائي الطب يتناول كما. وتدبريهم لألمراض منهم
 الفم وصحة املدرسي ريضكالتم اجملتمع يف اخلاصة الرعية لفئات الضرورية

 ومتابعة والتطعيمات املهنية، والصحة والطفل، املرأة صحة ومراكز سنانواأل
 .املناسب الوقت يف منها والوقاية الوابئيات، تفشي

 لألفراد الصحية االحتياجات رعاية مسئولية اخلالفة دولة على تقعو 
 توفري ذلك يشملو  األفراد، لعالج فعالة أنظمة وإنشاء ابألمراض املتأثرين

 جزء الطبية فاملعاجلة ،للعالج املستخدمة العامة واملرافق واملستشفيات العيادات
 وذلك الدولة، تتوالها أن جيب اليت العامة واملرافق العامة املصلحة من أساسي

 كزا املر  من ابتداءً  الصحية، ابلرعاية العالج تقدمي يف متدرجة مراحل عرب
 املستشفيات اً وأخري  احمللية، املستشفيات يف الثانوية ايةالرع مث األولية، الصحية
 األطباء من كاف   وبعدد   للمرضى، الصحية احلاجة تقتضي ما وفق املركزية
 تقدمي تكفل اليت واملعدات التجهيزات حدثأبو املساعدة، الطبية واملهن
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 التعايف بفرتة االهتمام على عالوة وكفاءة، وسرعة بسهولة العالجية اخلدمة
 .واملعاقني واملسنني العجزة وخدمة ض،يللمر 

 األحكام جمموعة من اخلالفة دولة يف الصحية الرعاية نظام نيتكوَّ و 
 للرعاية اإلدارية القوانني أما ،الرعاية هبذه املتعلقة اإلدارية والقوانني الشرعية
 نفيذت يف انجعة األمر ويل   يراها اليت املباحة واألساليب الوسائل فهي الصحية

 اخلالفة دولة يف الصحية للرعاية اإلداري النظام ويقوم من ، الغاية وحتقيق لنظاما
 على يقوم كما والعالج، الصحية اخلدمة تقدمي يف واإلسراع البساطة على

 مدير يرأسها اليت العامة الصحة مصلحة تقومو . اإلدارة نيتولو  فيمن الكفاية
 هاوتطبيق اخلالفة دولة يف الصحية ةالرعاي سياسة إبدارة الصحة مصلحة عامّ 

 والعالجية الوقائية الصحية اخلدمات بتقدمي العامة الصحة على واحلفاظ
. هلا التابعة واإلدارات الدوائر مجيع على ويشرف فراد،واأل للمجتمع والرقابية
 يتبعها وعّما مباشرة، عنها مسؤوالً  يكون مدير   إدارة، ولكل دائرة، لكل وي عنيَّ 

 اجلودة ضبط بضمان العامة الصحة مصلحة تقوم كما وأقسام، روعف ِمن
 جلان خالل من وتشرف الصحية، الرعاية خطط لتنفيذ االسرتاتيجيات ورسم

 الصحي، والتثقيف الطيب، للتعليم الالزمة املعايري وضع على خربائها
 كتشرت  اليت األخرى الدولة أجهزة مع ابلتنسيق تقوم كما الطبية، واملسؤوليات

 .الكوارث إدارة مثل لزم مالك الرعاية هذه عناصر تنفيذ يف معها
 الصحية الرعاية لتمام لةمكمِّ  وضوابط مسائل على الكتاب أييت مث

 مزاولة تراخيص منح ومعايري ،ومناهج  الطيب التعليم :ومنها وج ، أفضل على
 طبية،ال املهنة أبخالقيات املتعلقة والضوابط الطبية، واالختصاصات املهن

 .الطبية املمارسة سوء ومسؤولية
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 دولة يف الدوائية والصناعات الدواء موضوع الكتاب يتناول كما
 تتعلق موجزة كلمة اً وأخري  .األولية سعافاتواإل الكوارث إدارة ومسألة اخلالفة،
 على اإلسالمية الدولة قيام منذ التاريخ عرب هاومالحم الصحية الرعاية بشكل

 اخلالفة عرب واحلضارات األمم ابقي عن ومتيزها السريع مهاوتقد  الرسول يد
 البيمارستاانت ستأسّ  حيث ،اخلالفة لدولة املختلفة الزمنية احلقب مث الراشدة
 عنهم حتدثت الذين فذاذاأل والعلماء العلمية والدراسات األحباث ووجدت

 .اإلسالمية وغري اإلسالمية التاريخ كتب
 ابألفق، تلوح بشائرها ابتت اليت اخلالفة، لةدو  قدرة من يقني على إننا

 اإلجنازات رتسخ حبيث ابلبشر، تليق ومتميزة متقدمة صحية برعاية القيام على
 رعاية برامج جانب ىلإ صحية، خدمات أفضل تقدمي يف الطبيةو  العلمية

 العقيدة على بناء بتنفيذها اخلالفة دولة تقوم اليت ملتميزةا األخرى ونئالش
 .عنها املنبثقة نظمتهاأ وفقو  يةاإلسالم
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 احلايل الصحية الرعاية واقع
 هاوأهداف اخلالفة دولة يف الصحية الرعاية أسسو 

 العامل يف الصحية الرعاية واقع

 خالقيةاأل القيم من عمالاأل دتجرَّ  حبضارة الزمن هذا يف الناس ابتلي
 وكان ،النفعية املادية القيم حتقيق حول يدور العامل وجعلت نسانية،واإل والروحية

 رله أن ،احلياة عن الدين فصل عقيدة ،الرأمسالية العقيدة انتشار جراء من
 واجملتمعية، والنفسية البدنية صحتهم يف الناسَ  فأصاب ،والبحر الرب يف الفساد

 والعقاقري الدواء صناعة والفساد االحتكار وساد سقام،واأل مراضاأل لهرت إذ
 سكنوال واملشرب املأكل يف حقوقهم أبسط من الناس رموح   واملطاعيم،
 مراضاأل انتشار يف تساهم اليت عواملال وانتشرت ،هبم يليق الذي الصحي
 وحرم غنياءاأل فرادواأل لدولا يف الوقائية خالتالتد وحصرت اهتا،ومضاعف

 عيتدَّ  اليت الدول يف حىت - الصحية الرعاية أنظمة وختلفت الفقراء، منها
 جراء وذلك ؛اخلدمات هبذه كافة سكاهنا مشول نع - اتاخلدم أفضل تقدمي
 ملن إال الصحية الرعاية قدميت عن العاجزة النفع دودةاحمل الصحي منيأالت أنظمة
 ال من وحيرم ،يدفع ما مع اخلدمة تتناسب حيث املفروضة، لرسوماب يساهم

 هتماما تركز ذلك إىل أضف. الصحية اخلدمات هذه من الدفع يستطيع
 الرعاية على رأمسالية، مؤسساتو  دول من الصحية الرعاية تقدمي على القائمني

 الطائلة رابحواأل املادي الكسب تدر   اليت دويةاأل وصناعة الصحية واخلدمات
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 والدول لألغنياء لفرديةا ابلرفاهية بل احلياة، على ابحلفاظ ابلضرورة تعلقي ال مما
 واألوبئة مراضاأل فيها تنتشر اليت الفقرية العامل دول يف الناس رتكي   فيما الغنية،
 األدوية بصناعة املتعلقة العلمية حباثاأل انحية من خاصة اهتمام أي دون

 هنم يشبع مادي ربح ذلك من يتحقق ال ألن  ؛األمراض هذه ملعاجلة
 .الرأمساليني

 العامل تسود اليت الرأمسالية احلضارة سوء من الصحية الرعاية سوء
 واجملتمعية واجلسدية النفسية الصحة على كبري سليب أثر الرأمسايل لنظامل
 ،الوسط احلل على وتقوم احلياة عن الدين تفصل اليت عقيدت  فسادل وذلك

 ،الفطرة ويوافق العقل يقنعًا صحيح حالً  نساناإل عند الكربى العقدة لحت فال
 على وتركز نسانية،واإل ةخالقيواأل الروحية القيم من وختلو احلرايت، تطلق هيو 

 ،النفسي واالضطراب الروحي اخلواء لهور إىل حتماً  يؤدي وهذا ؛املادية القيمة
 واهللع ابلوحدة والشعور االكتئاب مثل العامة النفسية االعتالالت وانتشار

 التعطل إىل تفضي اليت العميقة النفسية اآلفات تنتشر كما والقلق، واالنطواء
 .النتحاريةا وامليول واجلنون

 الراب انتشار إىل االقتصادية املشكلة حل يف الرأمسالية فشل أدى وكذلك
 موال،األ وركود الثروات، توزيع وسوء املدقع، والفقر الفاحش والغىن واالحتكار

 ذلك على فرتتب ؛والبطالة الباطلة، املال وشركات االفرتاضي، املال وتعالم
 كثرو  العيش، يف حقوق  أبسط من نساناإل جتريدو  نسانيةاإل احلياة اضطراب
 بضائعها تتعلق اليت الصناعات أنواع يف والغش والتالعب والسرقات االحتيال
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 وأمراضها، التغذية وسوء اجلوع فانتشر ؛وماء ودواء غذاء من نساناإل حبياة
 .فاهتاوخملَّ  الصناعية والنفاايت وآفاهتا، والسمنة

 فروع ب والتطبيب ،مرافقها بكل املالع يف الصحية الرعاية فإن وعموماً 
 الغرب يف حىتو  ابلبشر، الالئقة الصحية الرعاية مستوى عن هبطت وأبعاده
 املدنية جماالهتا يف والتقدم االرتقاء بعض من الصحية النواحي ختل   مل حيث

 أكان سواء ،املادي الكسب يف اً حمصور  يكون يكاد ذلك أن إال ،والتكنولوجية
 يف مأ ،الطائلة موالاأل عليها تصرف اليت العلمية حباثواأل الدراسات يف ذلك

 والتجهيزات دويةاأل تصنيع وشركات وشركات  الصحي التأمني أنظمة جماالت
 أكرب من الرأمسالية فحش لل يف الصحية الرعاية قضية ضحتأو  .الطبية

 وتكنولوجيا والسالح النفط شركات لتضاهي رابحاأل حتقيق مصادر
 وزيرة ذكرت  ما الرأمسايل العامل يف الصحية الرعاية فسادَ  زربِ وي   .املعلومات

 عام نوفمربتشرين الثاين/ 27 يف جارسيا ابتريشيا بريو دولة يف السابقة الصحة
 الصحة يف الفساد": عنوان حتت الشهرية، الطبية النسيت جملة يف م2019
 النظم من يتجزأ ال جزء "الفساد :قالت حيث "،الشائع السر: العاملية
 متكنت - للصحة ووزيرة عامة صحة وعاملة كباحثة - حيايت طوال .الصحية

 مشكلة حجم أوجز احملاضرة هذه يف .املتغلغلني واالحتيال اخلداع رؤية من
 حول الناس خماوفًا أيض أوجز اآلن، حيدث وماذا ،بدأت وكيف ،الفساد
 يظل أن جيب فال ،الفساد ملعاجلة مطلوب هو وما املوضوع، هذا عن احلديث
 ملستقبل هتديد أكرب هو الفساد .اً مكشوفًا سرّ  العاملية الصحة يف الفساد
 .العامل" مستوى على الصحة
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 يف للطب الوطنية كادمييةاأل يف اً عضو  انتخبت اليت السابقة الوزيرة
 الفساد أوج  من الكثري على أتت ،م2016 عام مريكيةاأل املتحدة الوالايت

 :يلي ما منها نذكر الصحية عايةالر  منظومة يف
 غري من تدريبية دورات حلضور الصحية للكوادر موالاأل دفع -
 .احلوافز على للحصول فقط تارونوي   ؛للتدريب احملتاجني
 ملنظمةًا وفق مستوطن بشكل فاسدة تعترب الدول ثلثي من أكثر -
 .الدولية الشفافية
 الصحة قطاع يف والفساد اً.ضعف واألكثر الفقراء على الفساد يؤثر -

 .الكلمة معىن بكل مميت ألن  ؛آخر قطاع أي من أخطر
 عن يقل ال ما حبياة يودي عام، كل الفساد، أن إىل التقديرات تشري -

 مجيع ضويقوِّ  امليكروابت، مضادات مقاومة من ويزيد طفل، ألف 140
 ةجائح فالفساد املعدية، وغري املعدية األمراض على للسيطرة جهودان
 .لةمتجاهَ 

 دوالر تريليوانت 7 من أكثر ينفق العامل أن إىل التقديرات تشري -
 اإلنفاق من ٪25-10 عن يقل ال ما وأن الصحية، اخلدمات على أمريكي
 من املليارات مئات ميثل ما وهو الفساد، خالل من مباشرة يضيع العاملي

 .عام كل املفقودة الدوالرات
 يف: النظام من خمتلفة نقاط يف صحيةال الرعاية يف الفساد يظهر -

 شراء ويف األخرى، الصحية واملهن الطيب الطاقم قبل من اخلدمات تقدمي
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 جودة تنظيم ويف ،هاواستخدام هاوتوزيع ابملعدات اخلاصة واملستلزمات األدوية
 .املنشآت بناء ويف البشرية، املوارد توليف ويف واخلدمات، املنتجات

 املتحدة الوالايت يف العايل تعليمها تلقت اليت الباحثة الوزيرة وتقول
 يف يسود ن إ :الصحية النظم يف الفساد عن حديثها سياق يف مريكيةاأل

 ؛األقل املساءلة وآليات الشفافية، وعدم ابلقانون، األقل التقيد ذات اجملتمعات
 ،األوج  املتعدد الفساد هذا يتيح الذي احلقيقي السبب عن اً متام تغفل ولكنها

 الرعاية وتركها الدولة مبسؤولية االضطالع عن دول  وقصور الرأمسايل النظام وهو
 .اجلشعة اخلاصة املؤسسات بيد الصحية

 العامل يف الصحية النواحي احنطاط مظاهر

 على الكارثية وآاثره الفردية الصحة الرعاية لىع الرأمسايل الفساد مظاهر
 الرعاية هذه اقعو  ملعرفة مجاهلاإ ميكن ن أ الإ ؛حتصى تكاد ال اجلماعية، الصحة
 :للحضيض وهتاويها

 النفسية مراضاأل وبني الرأمسالية بني للعالقة متعددة جوانب هناك -
 ملعهد دراسة وقدرت والليربالية، الرأمسالية انتشار منذ تضاعفت اليت والعقلية

 يعيشون شخص مليون 792 أن م2017 لعام ميو والتق الصحية ياساتالق
 أشخاص عشرة كل من واحد من بقليل أكثر أي ،العقلية الصحة يف اضطراابً 

 .واالكتئاب القلق اضطراابت أغلبها ٪(،10.7) العامل مستوى على
 ؛الرأمسايل اجملتمع منوذج علي  يقوم اليت السمة هي الفردية النزعة -

 وحافز واالستقاللية الذات على واالعتماد الفردي اجلهد تقدير ميثل حيث

https://ourworldindata.org/mental-health
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 هذه وتؤدي اجملتمعية، الناحية من النظام هلذا املميزة العالمات جمموعة املنافسة
 الكحوليات شرب إىل تقود اليت الوحدة مثل وخيمة عواقب إىل للفرد النظرة

 االستهالكية النزعة وتفاقم االجتماعية، الروابط تضعف هناأ كما واملخدرات،
 .إليها الدائمة النفسية احلاجة لتعزيز ابلعقول التالعب على الرأمسالية تعمل اليت

 كانت مهما اً رحب حتقق اليت األشياء تصنيع على تعمل الرأمسالية إن -
 ذاوه فقر، يف يعيشون الذين لألفراد الالزمة األشياء توفري تجاهلت بينما اتفهة،
 مفهوم غياب على عالوة. والعقلية النفسية الصحة يدمر املعيشي النمط

 عليا م ث الً  بوصفها تعاىل هللا ورضوان والنار واجلنة والعقاب واحلساب خرةاآل
 .وطمأنينة رضا حيات  وميأل احتقيقه يف فينشغل نساناإل اإليه يسعى

 كارثية، نساناإل صحة على الرأمسالية احلياة لنمط السلبية العواقب -
 انتشارو  ابملراهقني ونيسمَّ  من بني اً وخصوص اجلن  ممارسة حرية فمثالً 

 ابألمهات نيسمَّ ي   من عدد ازدايد إىل أدى والعابرة القصرية اجلنسية العالقات
 عام يف %41 إىل املتزوجات غري النساء مواليد نسبة ارتفعت وقد العازابت،
 من احدو  يعيش املتحدة، اململكة ويف .م1960 عام يف %5 من م2010

 على يرتتب ما وعادة ب،األ أو ماأل وحيدة أسر يفًا تقريب أطفال أربعة كل
 دراسة توصلت إذ ؛والعقلية اجلسدية الصحة يف وتدهور مالية صعوابت ذلك

 غري أبناء عندهم )الذين ابالعزَّ  اآلابء أن إىل أوروبية دولة 27 يف أجريت
 ابلوحدة والشعور املزمن، توترابل تتمثل سيئة، صحية حالة من يعانون شرعيني(

 .اً أيض العازابت األمهات أطفال تصيب املعاانة وهذه. واالكتئاب
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 عام يف "منها والوقاية مراضاأل على السيطرة مركز" تقرير رصد -
 من وأكثر البشرية، املناعة نقص بفريوس إصابة مليون 1.2 وجود م2016
 عن املركز وأعلن املتحدة، الوالايت يف اإليدزحالة يف  وفاة ألف 700

 كان ،م2019 عام املتحدة الوالايت يف ابإليدز مصاابً  34800 تشخيص
 .الرجال نيب اجلنسية العالقات نتيجة %66 بينهم من

 رةمدمِّ  فهي الرأمسايل العامل يف الكحولية املشروابت تعاطي عواقب أما -
 هم ممن %85 يتناول األمريكي الوطين للمسحًا ووفق نفاق،واإل الصحة على
 يف شخص ألف 88 سنوايًّ  وميوت الكحول، وأكثر عشرة الثامنة سن يف

 العاملية الصحة منظمة وقالت .ابلكحول مرتبطة حاالت يف املتحدة الوالايت
 م2012 عام يف توفوا اخلمر يتعاطون ممن شخص ماليني ثالثة من أكثر إن

 يف مشاكل اخلمر أضرار وتشمل العنف،و  السرطان بني ما ترتاوح ألسباب
 مركز أصدره) تقرير ووصف والسرطاانت، االلتهاابت من عدة وأنواعاً  القلب
 اإلدمان عاصمة أصبحت أبهنا (م2013 عام لندن يف االجتماعية العدالة
 أكثر بريطانيا يكلف اإلدمان أن إىل اً مشري  أورواب، يف واملخدرات اخلمر على
 .سنوايًّ  دوالر مليار 55 من

 عام هلا رتقري يف تقول العاملية الصحة فمنظمة ،االنتحار عن أما -
 حالة يف عام كل حتف  يلقى شخص ألف 800 من يقارب ما إن ،م2019

 إىل م2020 عام سرتتفع اثنية 40 كل انتحار حالة هناك وأن االنتحار،
 حالة أهم اثين بوصف  االنتحار جلس   وقد اثنية، 20 كل انتحار حالة

 العاملي دالصعي على اً عام 29و 15 بني ما أعمارهم ترتاوح من بني للوفيات

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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 تعاجل مل عامة صحية مشكلة هعد  تَ  العاملية املنظمة أن غري ،م2016 عام يف
 املشكلة أساس أن تدرك وال ،ابالنتحار الوعي ضعف بسبب كاف لبشك

 منط يف آاثرها تظهر اليت واحلرايت احلياة عن الدين فصل عقيدة يف كمني
 أً خط إما وإشباعها همؤ واوأه همغرائز   الناس يف متحتكَّ  حبيث ؛الغريب العيش

 كلها النفسية املشكالت أساس هو الذاتو  الفردية على الرتكيزف اً.شذوذ أو
 سعي  عند املرء فيصدم ؛الدنيوية املتع من قسط أكرب نيل فردال هم جيعل ألن 
 يؤدي عاطفي أو نفسي صراع يف فيقع ؛حتقيق  يستطيع ال سراب وراء اث وهل
 .هلا حدّ   وضع طلبو  ياة،احل وبؤس االضطراب ىلإ ب 

 من ٪7 يلحوا نإ الربيطاين النفسي الطب جلورانل حبثية ورقة وتقول
 اً واحد أن اً أيض وتكشف ،اً عام 17 سن بلوغ قبل االنتحار حاولوا األطفال

 وقد .املاضي العام يف أنفسهم إليذاء تعرضواًا تقريب أشخاص أربعة كل من
 وانداثر الوحدة انتشار ىلإ العائلية والعالقات الزواج جتاه املواقف تغري أدى
 فهي نسان،اإل صحة على السلبية اثراآل من العديد املنفردة للمعيشةف .سرةاأل

 األشخاص مع مقارنة %80 إىل تصل بنسبة االكتئاب خلطر صاحبها تعرض
 لدى الوفيات معدل اعابرتف ترتبط االجتماعية العزلةو  أسر، يف يعيشون الذين
 .هلم اخلفي القاتل هو ابلوحدة الشعورف السن، كبار

 العامة الصحة على الفاسدة وأنظمتها للرأمسالية املدمرة راثاآل أما -
 العامل بلدان يف أم ابملتقدم يوصف الذي عاملها بلدان يف سواء واجلماعية
 على وأنيت ،حتصى نأ من أكثر فهي الفقرية وأ ابلنامية توصف اليت األخرى
 :جوانبها بعض

https://www.theguardian.com/society/2021/feb/21/uk-17-year-olds-mental-health-crisis
https://www.theguardian.com/society/2021/feb/21/uk-17-year-olds-mental-health-crisis
https://www.theguardian.com/society/2021/feb/21/uk-17-year-olds-mental-health-crisis
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 يقرب ما أن إىل احلالية التقديرات تشري ،والتغذية ابلطعام يتعلق فيما
 يف 8.9 يعادل ما أي اجلوع، من يعانون العامل يف شخص مليون 690 من
 مليون 750 من يقرب ما تعرض ،م2019 عام يفو  .العامل سكان من املئة

 ريقدَّ  ما لدى نيك ومل الغذائي، األمن انعدام من حادة ملستوايت شخص
 .وكاف   ومغذ ّ  آمن طعام إىل املنتظم الوصول إمكانية شخص ملياري بنحو
 األغذية على احلصول العامل يف شخص مليارات 3 من أكثر مبقدور ولي 

 فريقيا،أو  آسيا يف يعيشون هؤالء ومعظم ،املناسبة الغذائية القيمة ذات الصحية
 كمقياس النمو يؤخذ عندما خاصة ،الصحة يف مباشر أتثري هلا األرقام وهذه

 .للصحة
 هو بل العاملي الغذاء إنتاج كفاية عدم لي  العامل يف اجلوع سبب إن

 تقرير أحدث ويف. الغذاء إلنتاج ةالالزم املوارد توزيع سوءو  الغذاء، توزيع سوء
 11 حوايل إنف ،الربيطانية اخلريية "(Oxfam) "أوكسفام منظمة أصدرت 
 وتقول األرجح، على التغذية وسوء اجلوع حالة يف دقيقة كل ميوتون اً شخص
 كوروان جائحة نأب - أوكسفام ملنظمة التنفيذية املديرة - بوشي  غابرييال
 10 أغىن ثروة ارتفعت فقد عاملنا؛ يف العميقة الالمساواة عن كشفت
 ويفوق (،م2020) املاضي العام دوالر مليار 413 مبقدار العامل يف أشخاص

 مساعداهتا ابلكامل متول كي املتحدة لألمم املعلنة احلاجة اً ضعف 11 ب  ذلك
 .العاملية اإلنسانية
 للشرب يستعمل ألن  ابلصحة يرتبط فهو ،النظيف ملاءاب يتعلق ما أما

 ألف 801 أن قدَّري  و  ،متعددة حيوية وألغراض يلاملنز  واالستخدام والطعام

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692en/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22579125/
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 معظمهم عام، كل اإلسهال من ميوتون سنوات مخ  عن أعمارهم تقل طفل
 الكافية املياه توفر وعدم املأمونة، غري الشرب مياه وتساهم النامية، البلدان يف

 من ٪88 حوايل يفاً مع تساهم ،الصحي الصرف إىل الوصول ونقص للنظافة،
 .اإلسهال أمراض عن النامجة الوفيات

 من أكثر ابلرتبة املنقولة املعوية الديدان تصيب العامل، أحناء مجيع ويف
 هوف الرتاخوما وكذلك .املناسب الصحي الصرف نقص بسبب شخص مليار

 الصحي، والصرف النظافة سوء عن ينتجو  للعمى العامل يف الرئي  السبب
 يلحوا ويعاين النشطة، الرتاخوما من شخص مليون 41 من يقرب ما ويعاين

 الرتاخوما، نتيجة في  رجعة ال عمى أو بصرية إعاقة من شخص ماليني 10
 الوج  نظافة زايدة خالل من الرتاخوما عدوى من الوقاية ميكن أن  مع

 .الصحي الصرف وحتسني النظيف واملاء ابلصابون
 درامص شخص ملياري عن يقل ال ما استخدم ،العاملي الصعيد علىو 

 مليار 2 زالي ما كان،  م2017 عام وحىت .ابلفضالت ملوثة شرب مياه
 يف يعيشون نهمم %70 األساسي، الصحي الصرف إىل يفتقرون شخص
 شخص مليون 673 وكان ،اً منوّ  البلدان أقل يف يعيشون وثلثهم الريفية، املناطق
 3 ويفتقر ،وآسيا فريقياأ يف متزايد بشكل ويرتكزون العراء، يف طالتغو   ميارسون
. املنزل يف والصابون ابملاء اليدين لغسل األساسية املرافق إىل شخص مليارات

 الصحية الرعاية مرافق من ٪22 كان ،اً منوّ  البلدان لأق ويف ،م2017 عام ويف
 صحي، صرف خدمة فيها يوجد ال منها ٪21و مياه، خدمة فيها لي 

 .نفاايت إدارة خدمة فيها يوجد ال منها ٪22و

https://www.who.int/health-topics/soil-transmitted-helminthiases#tab=tab_1
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
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 القومية، الدولة منوذج على مبين احلايل العاملي السياسي النظام إن
 حلل مناسب غري اهليكل وهذا ،العاملي الليربايل الرأمسايل االقتصاد ويسود

 النظام فكرة ألن ؛العاملية الصحة مشاكل ذلك يف مبا العاملية، املشاكل
 منافسة يف شاركت أمة أو جمموعة أو فرد كل أن هي الرأمسايل االقتصادي

 .اخلاصة مصلحتها حقيقلت الذعة شرسة
 ىنوأغ ،الثروة من ٪12 ميتلكون ٪1 أغىن املتحدة، اململكة يف ،اليومف

 ميتلكون ٪1 أغىن املتحدة الوالايت يفو . الثروة من ٪44 ميتلكون 10٪
 التفاوت هذا يستمرو  الثروة، من ٪74 ميتلكون ٪10 وأغىن ،الثروة من 34٪
 مدفوع الكبري التفاوت هذا أن نفهم أن املهم منو  .عام بعدًا عام النمو يف

 من ومحايت  علي  احلفاظ ويتم ،الرأمسايل االقتصادي ابإلطار منهجي بشكل
 العظمى الغالبية تستطيع ال لذلك، نتيجةو . املستفيدين واألثرايء النخبة قبل
 قدراهتمف ،والرفاهية اجليدة الصحة حتمل الرأمسالية االقتصادات يف السكان من

 ابلرعاية املرتبطة داتاحملدَّ  جبميع يتعلق فيما مناسب غري وضع يف جتعلهم املالية
.. .والبيئة العقلية، والصحة والتعليم، النظيفة، واملياه ،الغذاء مثل الصحية

 أمناط أفرزت اليت االستهالك ثقافة الشركات سلطة قادت ذلك، على عالوةو 
 املخدرات وتعاطي لرايضةا ممارسة قلة مع سيئة خياراتو  صحية غري حياة

 .املتقدم العامل يف عامة صحية مشاكل إىل أدى ما ؛الرتوحيي

 الصحية الرعاية يف املؤثرة قوماتامل همأ فساد
 يف اً:تقريب كلها الصحية الرعاية ينواح يف الفساد لهر الرأمسالية لل يف

 امللكية يفو  وأحباثها، األدوية شركات يفو  وشركات ، الصحي التأمني نظام
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 الربح لتحقيق الصحية املنظومة هذه لاستغال ويف االخرتاع، وبراءات الفكرية
 أن إال قصورها على للتغطية ترقيعات ابتكرت الرأمسالية أن ومع ،املادية واملنفعة
 ألهرت حبيث ؛وغش سوء من اليوم علي  هي ما ىلإ وصلت الصحية الرعاية
 االهنيار، حد إىل أركاهنا وزلزلت الرعاية هذه اشةهش مدى كوروان مثل جائحة

 التالية تالفقرا ويف .العامل يف عدة دول يف اهنارت الصحية الرعاية نإ بل
 :فاسدة أمور من الرأمسالية لل يف الصحي النظام عرتىا ما أهم على نأيتس

 يكونو  ،الصحية الرعاية تكاليف لتغطية وسيلة هو الصحي فالتأمني
 اخلدمات من استفادهتم لضمان لسكاهنا توفره اليت احلكومات طريق عن إما

 دفعها املواطن يستطيع معينة بتكلفة أتمني نظام طريق عن وذلك الصحية
 ،احلكومة متّول  برانمج وضمن ،املواطن يتحمل  ما مع تتناسب خدمات مقابل
 يظهر وهنا ،الصحي التأمني شركات طريق عن وإما الضرائب، على قائم وهو
 ب  توكل ألهنا الصحية الناس شئون رعاية يف مسئوليتها عن الدولة ختلي

 ،والغين للفقري توفرها حبيث الصحية ابلرعاية هي قيامها من بدالً  شركات
 عقودها التأمني شركات جتعل ما وعادة. بسواء سواء ،والقوي وللضعيف

 من لوالتحل   الثغرات لتصي د شروطاً  وتضع ،التأمني دفع من بتتهرَّ ل دةم عقَّ 
 العمل أرابب يطلبو  ،الصحي التأمني صيتقلَّ  كثرية حاالت ويف. االلتزامات

 .أبنفسهم التكاليف نم املزيد دفع العمال من

 الرعاية يف اً موحتك   تغواّلً  األكثر فهي األدوية صناعات ركاتش أماو 
 لعالج تطويرلل حباجة وكون  للدواء املاسة احلاجة تستغل فهي الصحية،

 واالحتكار، االخرتاع برباءة يسمى ما ذلك إىل ويضاف مرضية، مستجدات
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 بني رحبية األكثر السلعة  جتعلو  ةعالي بقيمة يتمتع الدواء جتعل اخلصائص وهذه
 سعر ترفع فهي الربح، لغري وزانً  ت قيم ال ةاألدوي شركاتف. املشروعة السلع مجيع
 حتت السعر يف ومنافستها تصنيع  من اآلخرين ومتنع فاحشة، بصورة الدواء
 دول أو الفقراء، األفراد هم احلال بطبيعة واملتضررون .االخرتاع" "براءة حجة
 .لسكاهنا الثمن باهظةال األدوية أتمني تستطيع ال اليت الثالث العامل

 األدوية" شركات حول "احلقيقة :عنوان حتت م2004 عام مقال يف
 منصب تتوىل امرأة أول كانت أمريكية طبيبة وهي ،أجنيل مارشا للدكتورة

 - مرموقة طبية جملة أقدم - "ميديسن وفأ رانلو ج جنالندإ نيو" حترير رئيسة
 الفاحش ورحبها هاضغط ولوبيات األدوية شركات أالعيب يفضح ما في  جاء

 .وأمراضهم املرضى بؤس على تقتات اليت املافيات ىلإ أقرب هي حيث
 أسعارو  ،الصحية الرعاية فاتورة يفًا منو  األسرع اجلزء هي العقاقري إن

 ،سنةال يف عدة مرات أحياانً  روتيين، بشكل رفعها يتمًا شيوع األكثر األدوية
 األدوية شركات ميزانيات منًا نسبي اً صغري  اً جزء ،والتطوير البحث عدي   فيما

 اليت فاألسعار واإلدارة، التسويق على اهلائلة نفقاهتا أمام يتضاءلو  الكربى
 وميكن ،األدوية تصنيع تكاليف إىل راجعة غري األدوية شركات تتقاضاها
 األدوية شركات عوتتذرَّ  ،والتطوير البحث هتديد دون كبري بشكل خفضها

 قاملدقِّ  لكن ؛األحباث وإجراء األدوية لتطوير النفقات من الكثري تدفع أبهنا
 كانت ،م2001 عام فيف ،األدوية شركات عي تدَّ  ملا لبتةا صحة ال أن جيد

 قد ثروة األعلى الشركات قائمة يف املدرجة العشر األمريكية األدوية شركات
 متوسط يف األخرى األمريكية الصناعات مجيع من بكثري أعلى مرتبة احتلت
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 عام ويف .الصناعات سائر مع ابملقارنة مذهلة هبوامشو  العائد، صايف
 دوالر، مليار 35.9 العشر األدوية لشركات اجملمعة األرابح بلغت م،2002
 عائدات من فقط %14 والتنمية البحث على األدوية صناعة نفقات وكانت

 .املبيعات

 مل األخرية السنوات ففي ابرزة، ابتكارات فيها توجد ال دويةاأل وصناعة
 يف تعتمد وكانت ،اً حق املهمة األدوية من قليل عدد سوى للسوق يقدم

 أو األكادميية، املؤسسات يف الضرائب دافعي من لةاملموَّ  األحباث على الغالب
 غلبوأ .للصحة الوطنية املعاهد أو الصغرية، احليوية التكنولوجيا شركات
 م1995 العام ويف .احلكومية املختربات يف اكتشفت ،مثالً  اأمريك يف األدوية

 األدوية من دواء 14 بني من أن  للتكنولوجيا ماساتشوست  مؤسسة اكتشفت
 11 هناك الفائت القرن من األخري الربع يف األدوية مصانع نظر يف الواعدة

 .احلكومات مّولتها أعمال عرب اكتشاف  مت دواء
 تطويرها، جيب اليت األدوية حتديد حرية هلا األمريكية الدوائية لصناعةاو 

 املمنوحة االحتكارات علىًا متام تعتمد وهي ؛تسعريها يف احلرية هلا أن كما
 عليها املوافق احلصرية التسويق وحقوق االخرتاع براءات شكل يف - اً حكومي

 الصناعة هذه تخدموتس - (FDA) ةمريكياأل والدواء الغذاء إدارة قبل من
 ذلك يف مبا طريقها، يف تقف قد مؤسسة كل الستقطاب وقوهتا ثروهتا

 ومهنة األكادميية، الطبية واملراكز والدواء، الغذاء وإدارة األمريكي، الكونغرس
 جيوز ال حيث الصناعة هلذه احلياة شراين مها واحلصرية التفردف. نفسها الطب
 حقوق صالحية انتهاء بعد الإ حمددة رتةف  نفس الدواء بيع أخرى شركة ألي
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 السوق، إىل نفس  لدواءل األخرى النسخ تدخل عندهاو  احلصرية، التسويق
 .علي  كان مما ابملائة 20 من أقل إىل السعر ينخفض ما وعادة

 تسويق آلة فهي لالبتكار،ًا حمرك األدوية شركات تكون أن من وبدالً 
. االحتكار حقوق منو  احلكومة من ةلاملموَّ  البحوث على تعيش وهي. ضخمة

 األمريكي، الصحية الرعاية نظام يفاً أساسياً دور  الصناعة هذه حتتل ذلك، ومع
 صناعة أن الواضح من أن أضافت اليت أجنيل مارشا الدكتورة قول حد على

 وراء ما إىل اإلصالح ميتد أن جيبو  هذا. جذري إصالح إىل حتتاج األدوية
 الغذاء إدارة ذلك يف مبا اختارهتا، اليت واملؤسسات التالوكا ليشمل الصناعة
 .التعليمية ومراكزها الطب ومهنة والدواء

 على والسيطرة لالحتكار أداة فهي ،الفكرية امللكية محاية قوانني وأما
 تمنعل وشعوب  العامل دول على الكربى الرأمسالية الدول فرضتها وقد األسواق،

 حىت اجلديدة، واألدوية االخرتاعات نم احلقيقية االستفادة من األخرى األمم
 م1980 عام بعد الكوجنرس سنَّ  فقد هتم،ملنتجا استهالكية اً أسواق تظلّ 

 من املدعومة األساسية البحوث ترمجة لتسريع مةاملصمَّ  القوانني من سلسلة
 بقانون القوانني هذه أهم ويعرف - مفيدة جديدة منتجات إىل الضرائب

 الصغرية والشركات اجلامعات ميكن الذي وهو (Bayh-Dole) دول-ابي
 ترعاها اليت األحباث عن املنبثقة لالكتشافات اخرتاع براءات على احلصول من

 وهذه .األدوية لشركات حصرية تراخيص منح مث ومن للصحة، الوطنية املعاهد
 أحباثها على االعتماد إىل مضطرة تعد مل األدوية شركات أن تعين القوانني

 من القوانني من أخرى سلسلة الكوجنرس أصدر مث اجلديدة، لألدوية خلاصةا
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 القوانني هذه ووسعت األدوية، لصناعة كبرية ثروة مبثابة كانت م1984 عام
 الفعلي العمر أن هي والنتيجة .التجارية العالمات ذات األدوية احتكار حقوق
 سنوات مثاين يلحوا من دزا قد التجارية األمساء ذات لألدوية االخرتاع لرباءات

 إىل ابلنسبة ،م2000 عام يفًا عام عشر أربعة يلحوا إىل م1980 عام يف
 مليار من أكثر مبيعات  تبلغ عقار أن  على عادةً  ي عرَّف الذي ،الرائج املنتج
 الست السنوات هذهو  ،زولوفت( أو سيليربيك  أو لبيتور )مثل سنوايً  دوالر

 .ذهبية األدوية لشركات لنسبةاب تعد اإلضافية احلصرية من

 القوة ارتفعت والتسعينات، الثمانينات خالل أرابحها ارتفاع ومع
 بشأن يعجبها ال ما تغيري على قادرة فأصبحت األدوية، لشركات السياسية

 يف أصدقائها خالل من أو املباشر لضغطاب وذلك والدواء، الغذاء إدارة
 الضغط مجاعات على كيةرياألم دويةاأل شركات إنفاق إمجايل بلغو  .الكوجنرس

 ضئيل مبلغ وهو دوالر، مليون 477.6 - م2002 وسنة م1997 سنة بني
 لألدوية شركات عشر أهم سجلت حيث حققتها اليت األرابح مع ملقارنةاب

 اً.أرابح دوالر مليار 36 يقارب ما وحدها م2002 سنة
 نظر يف رعيةش غري شروط هي دويةاأل بيع واحتكار االخرتاع براءة إن

 األدوية منتجي أمام السوق بفتح كفيل وهذا هبا، االلتزام جيب الو  سالم،اإل
 يف ويصبح كبرية، بصورة الدواء سعر فينخفض ؛الدواء أنواع كل إلنتاج
فَّز   بل اجلميع، متناول  حيازة بسبب اً متحجر  يبقى ال الذي العلمي البحث وحي 
 أمراض وإمهال الربح جماالت على تركيزه بسبب أو تداوهلا، ومنع األفكار
 العديدة العلمية وأحباثهم اخرتاعاهتم يف املسلمني علماء كان قدو  ،الفقراء
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 القيمة على يركزون يكونوا ومل الناس مبنفعة  ورضوان تعاىل هللا من جراأل يبتغون
 الضعيف إعانة عينهمأ ن صب يضعون كانوا بل ،وحده الربح على وال املادية،
 العلمي البحث عناصر أفسدت الرأمسالية احلضارة لكن. ريضامل وعالج
 هاصر حل وتريت  من رتوأخَّ  ،دويةاأل وصناعة الطبية العلوم ومنها العلوم وتطور

 نيوسيلت والتزوير الغش وصار واملنفعة، ابلربح العلمية األحباث من األهداف
 واءس ،اً مسبق املرجوة النتائج لتحقيق الدراسات وصممت ،نيمشروعت

 اخليارات ونوع الدوائية جلرعاتاب مأ للعالج املالئمني أبعداد ابلتالعب
 قد اليت الشرعية غري العالقة حول األمثلة بعض وهذه. العالجية والتوصيات

 :األدوية بشركات والباحثني األطباء بعض تربط

 كيسر جملموعة املساعد التنفيذي املدير ليفني، شارون الدكتورة قالت -
 عشرين على واحلصول واحد جزيء تغيري وميكنين ،اً صانع كنت   إذا: الطبية
 إقناعو  األدوية بوصف األطباء وإقناع االخرتاع، براءات حقوق من أخرىًا عام

 قرب مع ،مثالً  اليومي بروزاك عالج من التايل ابلشكل للمطالبة املستهلكني
 أقل مسعى على الامل أنفق فلماذا يب، اخلاصة االخرتاع براءة صالحية انتهاء
 ؟اً متام جديدة أدوية عن يبحث والذي ،اً أتكيد

 سلون ميمورايل" ملستشفى الطيب املدير هبا ارتبط عالقة ف  ش  كَ  -
 على السرطان مراكز أهم أحد يعد الذي - املتحدة الوالايت يف "كيتريينج
 على خالهلا من حصل األدوية، شركات من العديد مع - العامل مستوى
 العديد يف بنشرها قام اليت الطبية أحباث  نزاهة على أثر ما ؛الدوالرات ماليني

 ."النسيت"و "جورانل دنالجنإ نيو" ومنها املرموقة اجملالت من
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 لديهم الباحثني ثلث من أكثر أن ىلإ خلصت الدراسات حدىإ -
 الطبية اجمللة ذهبت كما األدوية، بشركات أبخرى أو بصورة ارتباطات

 يف قساماأل رؤساء من %60 حوايل أن ىلإ سنوات لقب كيةمرياأل
 مع - مصاحل تضارب عليها يرتتب قد - عالقة لديهم التعليمية املستشفيات

 نأ ىلإ خلصت نفسها لمجلةل خرىأ دراسة دت أيَّ  ما وهذا ،دويةاأل شركات
 .دويةاأل شركات من هدااي تلقوا قد الباحثني من %40 حوايل

 شركات - الربيطانية الدولية التنمية زيرةو  - شورت كلري انتقدت -
 الفقراء، أمراض تعاجل اليت األدوية يف االستثمار يف فشلت ألهنا األدوية

 على تنفق لألحباث املخصصة األموال من فقط %10 أن الوزيرة وأضافت
 .العامل يف الفقراء من املئة يف تسعني على تؤثر اليت ابألمراض املتعلقة األحباث

 يف النفعية فكرة بسبب الغش من الطبية األحباث تسلم مل وهكذا
 الغش، اإلسالم حّرم بينما األحباث، ونزاهة العلمي ابلتقدم ذلك أضرَّ ف ،الغرب
 عن مسلم رواه ،«ِمنِ   فـََلْيسَ  َغشَّ  َمنْ » : قال العلمية، األحباث تزوير ومن 
  هللا رسول نع هريرة أيب عن يضاً أ مسلم ىورو  عن ، هللا رضي هريرة أيب
 .«ِمنَّا فـََلْيسَ  َغشََّنا َوَمنْ »: قال

 العامل يف الصحية األنظمة وتداعي كوروان تداعيات
 العالج خطيئة على مثال خري هي كوروان فريوس جائحة تداعيات

 على ابلتكتم :أوالً  املسألة هذه وأشباههم الرأمساليون عاجل فقد ،الرأمسايل
 ابحلجر اً:واثني .من  التحذير وأتخري نيالص قبل من اً وخصوص ،املوضوع



38 

 ابستثناء بيوهتم نيمالزم الناس ماليني ابت حبيث ،اجلزئي والعزل الصحي
 اً:واثلث. االقتصادية احلياة تعطيل مع الضرورية احلاجات وقضاء ابلتسوق القيام
 يف الناس من املاليني مئات إخضاع مت حيث ،البيوت يف الكامل شب  ابلعزل
 أن تبني وقد. كوروان فريوس انتشار من احلد أمل على بيوهتم يف لعزلة العامل
 االقتصاد فشل إىل زادت بل ،حتلها ولن املشكلة حتلَّ  مل الثالث املعاجلات هذه
 من  ومات ،البشر من ماليني صابأو  املرض هذا تضاعف مث آخر، فشالً 

 اجملتمع يف سأموال امللل من الناس وعاىن ،هم اءاهتمصإح وفق نو خر آ ماليني
 .الوابء مع التعامل يف حذوه حذت اليت خرىاأل واجملتمعات الرأمسايل

 هللا شرع يف جاء ما وفق هو املرض هذا مع الصحيح التعامل كانو 
 مكان يف املرض حصر على وتعمل ،بدايت  من املرض الدولة تتابع أبن سبحان 
 ...واإلنتاج العمل يف األخرى املناطق يف األصحاء ويستمر ،ابتداءً  نشوئ 
 نعو ويتابَ  ،اً صحي املرضى على وحيجر ،مكان  يف املعدي املرض يعزل وهكذا
 كما احلياة وتستمر ،عملهم يف األصحاء ويستمر ،جماانً  والعالج ابلرعاية
 يف اويعزلو  العامة الناس حياة تتوقف أن ال ،املعدي املرض قبل علي  كانت
 وتظهر استفحاالً  األزمة فتزداد تكاد أو تصاديةاالق احلياة ت شل مث ومن ،البيوت

 !...أخرى مشكالت
 علي  تقوم الذي الزيف عمق العامل يف كوروان وابء انتشار كشف لقد

 عن وأابن ،الصحية للسياسات الدول خمصصات قلة وألهر الصحية الرعاية
 استيعاب يف الصحي القطاع اهزيةوج املستشفيات إمكانيات ضعف مقدار

 توفري يفو  التنف ، وأجهزة املركزة للعناية احملتاجني املرضى من املتزايدة عداداأل
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 فال. والتعقيم التنظيف ومواد طبية واقية لبسةأ من البسيطة الوقائية الوسائل
 انتشار مواجهة عن وتعجز الصحية الدول هذه منظومات تنهار أن عجب

 جماالت يف لعاملا دول تتصدر اليت املتحدة الوالايت وحىت. الوابء هذا
 مواجهة يف ذريعاً  فشالً  فشلت الطبية العلمية البحوثو  الطبية التكنولوجيا

 دولة وكأهّنا بدت حبيث  مع التعامل عن اً واضح اً عجز  عجزتو  كوروان مرض
 .الثالث العامل دول يسموهنا امم

 شركات أمام مصراعي  على الوابئية الكارثة هذه جراء الباب فتح وقد
 دويةاأل نتاجإ على العلمي والبحث دويةاأل بشركات املتمثلة لصحية،ا التجارة
 جديدة أسواق وفتح اللقاح، صناعة على والتناف  ،املصابني على وجتريبها

 احتكار مع ابملليارات مكاسب لتحقيق النفوذ واستغالل واالحتكار للمضاربة
 التاريخ، يف األكرب كوروان وابء ضد احلالية العاملية التطعيم محلة وتعد .التوزيع

 اً وفق - العامل حول دولة 180 يف جرعة مليار 2.5 من أكثر استخدام مت وقد
 العامل سكان من %16.4 لتطعيم يكفي ما وهو ،بلومبريغ نشرهتا اليت للبياانت
 ذات البلدان تطعيم مت حيث ؛اً جد متفاواتً  كان التوزيع أن غري كامل، بشكل
 .مرة 30 من أبكثر األدىن الدخل ذات لدانالب من أسرع املرتفع الدخل
 ارتفعت إذ ؛دوالر مليار 26 إىل السنوية مكاسبها تصل أن فايزر شركة وتتوقع
 بنسبة م2020 عام علي  كانت عما م2021 عام من األول الربع أرابح
 للمرة بذلك لتحصل دوالر مليار 18.4 حتقيق رانيمود تتوقع وابملثل، ،44%

 إىل رانيمود شركة سهم سعر وارتفع. الدوالرات مبليارات أرابح على األوىل
 "بيونتك" ارتفعت حني يف ،م2020 فربايرشباط/ منذ %700 من أكثر
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 9 عن يقل ال ما 19-كوفيد جائحة أوجدت لذلك ونتيجة ؛%600 بنسبة
 .للقاحات املنتجة الشركات أسهم اعارتف بعد جدد مليارديرات

 وأصبح كبرياً  حداً  هاوفساد رأمساليةال الصحية الرعاية سوء وصل لقد
 املعافاة فعالً  حتقق صحية رعاية سياسة عن يبحثون الناس وصار ،للعيان ماثالً 

 هو املتوحشة الرأمسالية هلذه الصحيح والبديل. والعدل والرمحة والطمأنينة
 بيد الشؤون رعاية وحيصر الصحية الرعاية خصخصة مينع فهو ،اإلسالم
 اخلالفة دولة ترعاه بل للرأمساليني، هنباً  الصحي القطاع نيكو  فال اخلليفة،
 .جماانً  لرعاايها الصحية الرعاية وتوفر والعدل ابحلق

 الصحية ابلرعاية املتعلقة واجملتمع لإلنسان اإلسالم نظرة

 الزمةال اإلنسان أعمال مجيع ينظم كامل، شامل بنظام اإلسالم جاء
 ما مع يتالءمو  ،الفطرة يوافقاً صحيحاً باعإش العضوية، وحاجات  غرائزه إلشباع
 ذلك ألن النظام هذا خمالفة من وحذر .اإلسالمي اجملتمع علي  يكون أن جيب
 ايَ »: قال  هللا رسول عن عنهما هللا رضي عمر ابن عنف الفساد، إىل يؤدي
ُتِليُتمْ  ِإَذا ََخْس   اْلُمَهاِجرِيَن، َمْعَشرَ   َتْظَهرِ  ملَْ  ُتْدرُِكوُهنَّ؛ نْ أَ  اِبّللَِّ  َوَأُعوذُ  ِِبِنَّ  ابـْ

 ملَْ  الَّيِت  َواأْلَْوَجاعُ  الطَّاُعونُ  ِفيِهم َفَشا ِإالَّ  ِِبَا ُنوايـُْعلِ  َحّتَّ  َقط   قَـْوم   يف  اْلَفاِحَشةُ 
ُقُصوا َوملَْ  َمَضْوا، الَِّذينَ  َأْساَلِفِهمْ  يف  َمَضتْ  َتُكنْ   ِخُذواأُ  ِإالَّ  َواْلِميَزانَ  اْلِمْكَيالَ  يـَنـْ

ةِ  اِبلسِ ِننيَ   ُمِنُعوا ِإالَّ  َأْمَواِلِِمْ  زََكاةَ  ََيْنَـُعوا َوملَْ  َعَلْيِهْم، الس ْلطَانِ  َوَجْورِ  ونَةِ ؤ اْلمَ  َوِشدَّ
ُقُضوا َوملَْ  َُيَْطُروا، ملَْ  اْلبَـَهاِئمُ  َوَلْواَل  ،السََّماءِ  ِمنْ  اْلَقْطرَ   ِإالَّ  َرُسوِلهِ  َوَعْهدَ  اّللَِّ  َعْهدَ  يـَنـْ
 ََتُْكمْ  ملَْ  َوَما أَْيِديِهْم، يف  َما بـَْعضَ  فََأَخُذوا َغرْيِِهمْ  ِمنْ ا  َعُدو   َعَلْيِهمْ  اّللَُّ  َسلَّطَ 
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نَـُهمْ  َبََْسُهمْ  اّللَُّ  َجَعلَ  ِإالَّ  اّللَُّ  أَنـَْزلَ  ِمَّا َويـََتَخيـَُّروا اّللَِّ  ِبِكَتابِ  أَِئمَّتُـُهمْ  ابن  رواه «بـَيـْ
 اجملاالت ومن. اإلسناد( )صحيح: وقال مستدرك  يف اكمواحل سنن  يف ماج 
 املصاحل من هي إذ والتطبيب الصحية الرعاية هبا واعتىن اإلسالم نظمها اليت

 ِسْرِبهِ  يف  ا  آِمن ِمْنُكمْ  َأْصَبحَ  َمنْ »:  قال الناس، عنها يستغين ال اليت واملرافق
َافَ  يـَْوِمهِ  ُقوتُ  ِعْنَدهُ  َجَسِدهِ  يف  ُمَعاف   َيا َلهُ  ِحيَزتْ  َكَأَّنَّ نـْ : وقال الرتمذي رواه «الد 

 اإلنسان نف  على احملافظة اإلسالم وجعل .(غريب حسن حديث اهذ)
 ضمن واألمن اإلنسانية الكرامة وعلى اإلنسان نوع وعلى العقل وعلى

 :اجملتمع لصيانة الثابتة العليا األهداف

 ،حق بغري عليها االعتداءو  قتلها اإلسالم حرم ،النفس فظحل فتحقيقاً 
﴿: تعاىل قال ،القصاص وسنَّ             ﴾ وقال : « َّاّللََّ  ِإن 

بُونَ  الَِّذينَ  يـَُعذِ بُ  نـَْيا يف  النَّاسَ  يـَُعذِ   ما بعض لإلنسان رخصو  ،مسلم رواه «الد 
 ﴿: تعاىل قال ،اهلالك من نفس  حلفظ علي  حرم               

        ﴾، قال نفس ، دون يقاتل أن لإلنسان احلق هللا وأعطى : 
 حسن حديث): وقال الرتمذي اهو ر  ،«َشِهيد   فـَُهوَ  َدِمهِ  ُدونَ  قُِتلَ  َوَمنْ »

 .(صحيح
 ب ، تليق اليت املرموقة منزلت  العقل اإلسالم أنزل فقد ل،العق فظوحل

 للوصول والتفكر التدبر فطلب استعمال ، على وحث التكليف، مناط فجعل 
 احلكم إىل للوصول االجتهاد من  وطلب هبا، يقتنع اليت الصحيحة العقيدة إىل

 ﴿: تعاىل قال العلماء، منزلة من اإلسالم ورفع الشرعي،           

            ﴾، عمل على يؤثر أن شأن  من ما كل وحرم 
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 من على عقوابت وشرع السحر، وامتهان املخدر وتناول اخلمر كشرب العقل،
 .للعقولاً حفظ ذلك يتعاطى
 النسل، تكثري إىل اإلسالم ندب فقد ،اإلنسان نوع على لمحافظةلو 

 الزان فحرم النسب على وحافظ. اخلصاء وحرم الولود، الودود تزوج على فحثَّ 
 تربية على وحث ل ، املولود على النفقة وأوجب زاجرة، عقوبة علي  ورتب
 وتربية األسرة بناء يف أساسي ركن فهن البنات سيما وال الصاحلة، الرتبية األبناء

 َثاَلثُ  َلهُ  ُكنَّ  َمنْ » :قال  الرسول أن عن  هللا رضي هريرة أيب فعن األطفال،
ُهنَّ  ِبَرمْحَِتهِ  اجْلَنَّةَ  اّللَُّ  َأْدَخَلهُ  َضرَّاِئِهنَّ وَ  أَلَْواِئِهنَّ  َعَلى َفَصبَـرَ  بـََنات    فَ َقالَ : قَالَ  ،«ِإايَّ
؟ َرس ولَ  ايَ  َواب  نَ َتانِ : َرج ل   نَـَتانِ  َوِإنِ »: قَالَ  اَّللَِّ ، َرس ولَ  ايَ : َرج ل   قَالَ  «ابـْ  اَّللَِّ

 صحيح ديثح): وقال مستدرك  يف احلاكم رواه ،«َوَواِحَدة  »: قَالَ  َوَواِحَدة ؟
 .(اإلسناد

 حيث خلق  منذ إلنسانا هللا فكرم اإلنسانية الكرامة اإلسالم حفظو 
 ﴿: تعاىل قال آلدم، يسجدوا أن املالئكة من طلب             

                                              

        ﴾، تعاىل قال خلق، مماًا كثري  ل  وسخر :﴿         

                      ...﴾، ذلك اإلسالم أكد مث 
 ،اً للم إنساانً  ضرب نمَ  ابللعنة وأنذر حق، بغري اإلنسان ضرب حرم حني

 اهلمز وحرم واغتياب ، من ، السخرية فحرم لإلنسان، املعنوي اإليذاء حرمو 
 يقذفون للذين جلدة مثانني اجللد حد وشرع ابأللقاب، والتنابز واللمز

 عليهم شهد أو الناس بكرامة طعن ملن تعزيرية عقوابت وشرع ابلزان، احملصنات
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 االحرتام ل  كفل بل ت ،حيا يف اإلنسان كرامة حبماية اإلسالم يكتفِ  ومل ،اً زور 
 عنف جثت ، على االعتداء عن ىوهن ودفن ، وتكفين  غسل  فشرع ت ،مما بعد

 حبان ابن رواه ،«ا  َحي   َكَكْسرِهِ  اْلَميِ تِ  َعْظمِ  َكْسرُ »: قال  النيب عن ،عائشة
 .صحيح  يف

 شرع قدف العامة األساسية احلقوق من اإلسالم يف األمن وحفظُ 
 على ويعتدون الطريق فيقطعون ابألمن، ونيلّ  لذينل بةاحلرا حد اإلسالم
 ﴿: تعاىل قال الناس، وييفون األنف ، أو األموال           

                                           

                     ...﴾،  تعزيرية عقوابت شرعو 
 األمن وتوفري. املرعبة الشائعات أو الفنت طريق عن ابألمن يلون لذينل رادعة

 أن اإلسالم دار يف طرت  شا بل ،الرئيسة الدولة واجبات من للرعية واألمان
 أخرب عندما  هللا رسول فإن وهلذا ؛بقواهتا أمنها حفظ على قادرة تكون

 مكة يف ألصحاب   فقال ذكر، ما أول األمن ذكر هجرهتم بدار املسلمني
ا  َوَدار  ِإْخَواان   َلُكمْ  َجَعلَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللََّ  ِإنَّ »: سريت  يف ابن إسحاق رواه فيما

 قالوا بكر، أاب وصاحب   هللا رسول األنصار استقبل وعندما ،«ِِبَا ََتَْمُنونَ 
 ََخِْسمائة   زَُهاءُ  فَاْستَـْقبَـَلُهَما» :أن  عن صحيح إبسناد أمحد رواه كما ،هلما
تَـَهْوا حّت األَْنَصارِ  ِمنَ  . «ُمطَاَعنْيِ  آِمنَـنْيِ  اْنطَِلَقا: األنصارُ  فقالت. ِإَلْيِهَما انـْ
 يةالرأمسال العقيدة آفات لهور إىل أدت اليت األجواء تزول اإلسالم تطبيقبو 

 والنفسية، والبدنية الصحية املعافاة فقدان مثل اوتداعياهت اواضطراابهت الفاسدة
 سبحان  هللا على واعتماد توكل في  بل ،التدين لغريزة في  كبت ال اإلسالم ألن



44 

 واحلرايت، لعضويةا واحلاجات للغرائز في  إطالق وال األعمال، كل يف وتعاىل
 هبذه يل   ملن جابرة زاجرة وعقوابت عية،الشر  ابألحكام مقيد منظم إشباع بل
 كأفراد ومعامالهتم الناس، حلياة املدبر اخلالق من دقيق وتنظيم حكام،األ

 وفقر، عوز من العيش ضنك احلياة مظاهر عن غيبيف ؛ودولة ومجاعات
 اإلسالم هبا جاء اليت القيم ي ف وتسمو ...مفككة سرأو  وزان وانتحار، واكتئاب

 عن وتغيب ؛املادية القيم جانب إىل واإلنسانية واألخالقية حيةالرو  القيم وهي
 مراقب أن  يعلم وهو هللا برضوان اً مطمئنّ  اإلنسان ويعيش األاننية الفردية اجملتمع

 الرذيلة عن الرادع تعاىل هللا من واخلوف التقوى فتكون القيامة، يوم وحماسب
 هللا جعل فقد ذلك بعد داء من  يصيب ما أن املسلم يعلمو  واملنكر، والفحشاء

 وتعمل ،املناسب الدواء عن والبحث املرض معاجلة على فيحرص دواء، ل 
 على وتسمو العلم لي إ توصل ما فضلأب فرتتقي الناس صحة رعاية على الدولة
 تكن مل اإلسالمية الدولة لل يف املستشفيات أن نعلم أن ويكفي .األمم سائر

 أو أدوية من مشفى يل   ومل ،الطبية خلدماتا لقاء مال أي املريض من تطلب
 األطباء لتدريب ل  اتبعة جامعة للمشفى كان ذلك فوق بل ،طبية مستلزمات

 الغرب بالد وكانت والرتحال، واملأكل وامللب  املسكن من حاجتهم ريتوفو 
 اإلسالمية، الدولة يف األطباء اخلرباء أيدي على الطب ملتعل   أبناءها ترسل

 رعاية يف مهم دور من ب  ونيقوم ملا واملعلمني األطباء تكرم ولةالد وكانت
 والتطبيب الصحة جعل اإلسالم ألن كان ذلك وكل ،الصحية الناس شؤون

 لرعاايها توفرمها أن اإلسالمية الدولة على جيب اليت األساسية احلاجات من
َمامُ »:  الرسول بقول الً مع جماانً   رج أخ ،«َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع   اإْلِ

 .عمر بن هللا عبد عن البخاري
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 سالماإل نظر يف والرعاية الصحية الصحة

 الصحة يف نظر اإلسالم

 ةالرباءًا يضأ وهي ،املرض ذهاب هيو  الس ق ِم، خالف اللغة يف الصحة
 على امعه أفعال  يجتر  يعيةطب ةحال البدن يف والصحة ،وريب عيب كل من

 كان أن بعدف ،الصحة مفهوم سعاتَّ  احلديث االصطالح ويف .الطبيعي اجملرى
 من تتعطل أن ميكن الطبيعية الولائف من حالة هناأ على الصحة ىلإ ينظر
 املعافاة من حالة أبهنا اً حديث الصحة تعرف صارت ؛املرض بسبب آلخر وقت

 ووفق. االعتالل أو املرض غياب جمرد ولي  ،واالجتماعية والنفسية البدنية
 وجود وعدم ،الفاعلية مستمرة حالة هي السيئة أو اجليدة الصحة نفإ ذلك
 .جيدة أبهنا صحية حالة لوصف ضروريني وال كافيني ليسا اعتالل أو مرض
 فيها غ ِبَ  عظيمةً  نعمةً  الصحة وعدّ  ابلغة أبمهية الصحة ىلإ اإلسالم نظر وقد
 هللا رسول أن عباس ابن عن صحيح  يف البخاري روى فقد ،الناس من كثري  
 أي صحة  «َواْلَفَراغُ  الصِ حَّةُ  ؛النَّاسِ  ِمنَ  َكِثري   ِفيِهَما َمْغُبون   نِْعَمَتانِ »: قال

البدن والنف  وقوهتما، والفراغ؛ أي خلو اإلنسان من مشاغل العيش ومهوم 
احلياة. ويف احلديث الرتغيب يف استغالل النعم من صحة وفراغ وغريمها. وحث 

 فقال ،على اغتنام الصحة قبل زواهلا املؤمنني أيضا  :« ْا  ََخْس اْغَتِنم 
 فـَْقِرَك، قـَْبلَ  َوِغَناَءكَ  َسَقِمَك، قـَْبلَ  َوِصحََّتكَ  ِهَرِمَك، قـَْبلَ  َشَباَبكَ : ََخْس   قـَْبلَ 

رواه احلاكم يف املستدرك وقال:  ،«َمْوِتكَ  قـَْبلَ  َوَحَياَتكَ  ُشْغِلَك، قـَْبلَ  َوفـََراَغكَ 
املؤمنني  صحيح على شرط الشيخني(. كما حث الرسول )هذا حديث 
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فيما  على سؤال هللا سبحان  املعافاة، وجعلها خري األمور بعد اليقني فقال 
 اْلَيِقنيِ  ِمْثلَ  َأَحد   يـُْعطَ  ملَْ  فَِإنَّهُ  اْلُمَعافَاَة، اّللََّ  َسُلوا» رواه ابن حبان يف صحيح :

 من البدن وسالمة الفتنة من الدين سالمة شملت واملعافاة ،«اْلُمَعافَاةِ  بـَْعدَ 
 اتَـَّقى، ِلَمنِ  اِبْلِغَن  َبَْسَ  اَل »: موالسال الصالة علي  وقال واحملن، األسقام
ر   اتَـَّقى ِلَمنِ  َوالصِ حَّةُ  رواه احلاكم يف  ،«النَِّعيمِ  ِمنَ  النـَّْفسِ  َوِطيبُ  اْلِغَن  ِمنَ  َخيـْ

  اإلسناد(. وكان رسول هللا  مستدرك  وقال: )هذا حديث مدين صحيح
كثريا ما يتعوذ من سيئ األسقام، فقد روى أبو داود عن أن  بن مالك رضي 

 َواجْلَُذاِم، َواجْلُُنوِن، اْلبَـَرِص، ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ » قال: هللا عن  أن النيب 
 سائر مثل لصحةا نعمة إن مث. صحيح  يف حبان ابن رواه «اأْلَْسَقامِ  َوَسيِ ئِ 
 رسول قال فقد أمهيتها، على أتكيد ذلك ويف القيامة يوم املرء عنها سألي   النعم
 َلكَ  َأِصحَّ  َأملَْ : َلهُ  يـَُقالَ  َأنْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اْلَعْبدُ  ِبهِ  ُُيَاَسبُ  َما َأوَّلَ  ِإنَّ »  : هللا

 صحيح حديث): وقال اكماحل رواه .«اْلَباِردِ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَأْرِوكَ  ِجْسَمكَ 
 .(سناداإل

 اإلسالم يف الصحية الرعاية

أما الرعاية الصحية، فهي القيام على صحة الرعية مبراقبتها وحفظها 
وتدبري شؤوهنا مبا من شأن  أن يوصل إىل العافية اجلسدية والسالمة النفسية. 

ت، وهي تشمل الوقاية من األمراض قبل أن تقع، ومتابعتها وعالجها إن وقع
اً عملي هناأ على الصحية الرعاية ىلإ وينظر .سواء على صعيد الفرد أم اجملتمع

 يف واجملتمع الفرد علي  يكون نأ جيب ما ىلإ النظرة حتقق ومستمرة فعالة رعاية
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 ومتكين  والنفسية اجلسدية ابلصحة التمتع من الفرد حاجة إشباع من اإلسالم
 اإلسالمي اجملتمع علي  يكون أن جيب ما وإىل الشرعية، بواجبات  القيام من

 ما وأفضل والوسائل األساليب أحدث ابتكار يف رقي من اإلسالمية والدولة
 حلمل اهزيةاجل وحتقيق الرعاية، هذه حتقيق يف العلمي والبحث العلم لي إ توصل
 من الصحية الرعاية الشرع جعل وقد. واجلهاد ابلدعوة للبشرية اإلسالم رسالة

َمامُ »:  فقال ،مباشرة واخلليفة ولةالد مسؤولية  ،«َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع   اإْلِ
رواه البخاري. فالصحة من احلاجات األساسية للرعية كالقوت واألمن؛ حيث 

 ِعْنَدهُ  َجَسِدهِ  يف  ُمَعاف   ِسْرِبهِ  يف  ا  آِمن ِمْنُكمْ  َأْصَبحَ  َمنْ »: قال  إن الرسول
َاَفكَ  يـَْوِمهِ  ُقوتُ  َيا َلهُ  ِحيَزتْ  َأَّنَّ نـْ هذا حديث حسن ): وقال الرتمذي رواه «الد 
 وأدلة عامة أدلة الشرع يف تورد وقد .صحيح  يف حبان ابن وأخرج  ،(غريب
 :الدولة على واجبة الصحية الرعاية كون على خاصة

 :العامة األدلة أما
 رمهاتوف أن الدولة على اليت الواجبات من مها والتطبيب الصحة إنف
 يف املسلمون هبا يرتفق مرافق واملستشفيات، العيادات إن حيث للرعية،

 واملصاحل. واملرافق املصاحل من هو حيث من الطب فصار والتداوي، االستشفاء
 عمالً  فيها الرعاية عليها جيب مما ألهنا هبا تقوم أن الدولة على جيب واملرافق
َمامُ »:  الرسول بقول  عبد عن البخاري رج أخ «َرِعيَِّتهِ  َعنْ  ول  َوَمْسئُ  رَاع   اإْلِ

أن عدم توفري الرعاية الصحية للرعية يؤدي إىل الضرر،  كما .عمر بن هللا
 َضارَّهُ  َضارَّ  َمنْ  ِضَراَر، َواَل  َضَررَ  اَل » : وإزالة الضرر واجبة على الدولة، قال
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،ُ حديث ): وقال املستدرك يف ماحلاك رواه ،«َعَلْيهِ  اّللَُّ  َشاقَّ  َشاقَّ  َوَمنْ  اّللَّ
صحيح اإلسناد على شرط مسلم(، فمن هذه الناحية أيضا كانت الرعاية 

 الصحية واجبا على الدولة.

 :الوجوب على اخلاصة األدلة أما

 ْبنِ  ُأَبِ   ِإىَل   اّللَِّ  َرُسولُ  بـََعثَ »: قال جابر طريق من مسلم أخرج -
 عن املستدرك يف احلاكم وأخرج ،«َعَلْيهِ  َكَواهُ  ثَّ  ا  ِعْرق ِمْنهُ  فـََقَطعَ ا  طَِبيب َكْعب  

طَّابِ  ِبنَ  ع َمرَ  َزَمانِ  يف  َمِرض ت  ": قال أبي  عن أسلم بن زيد اً َشِديدًا َمَرض اخلَ 
ةِ  ِمن   الن ََّواةَ  أَم ص   ك ن ت   َحىتَّ  َفَحَماين ًا طَِبيب ع َمر   يل  َفَدَعا َية ِشدَّ م   ."احلِ 

 هللا رضي وعمر ،عن  هللا رضي أيبّ  إىلاً طبيب بعثاً حاكم بوصف   فالرسول
 يدل ما ليداوي ، عن  هللا رضي أسلم إىل بطبيب دعا الثاين الراشد اخلليفة عن 
 الدولة على جيب اليت للرعية األساسية احلاجات من والتطبيب الصحة أن على

 .الرعية من حيتاجها ملن جماانً  توفريها
دب املفرد والتاريخ الصغري عن حممود بن لبيد روى البخاري يف األ -

َحل   يبَ أ صِ  َلمَّا: قال َرأَة   ِعن دَ  َحوَّلوه   فَ ثَ ق َل، اخلَن َدقِ  يَ و مَ  َسع د   َأك  : هَلا ي قال   ام 
 َكْيفَ » :يَقول   ِب ِ  َمرَّ  ِإذا  النَّيب   َفكانَ  اجلَر حى، ت داوي وَكاَنت   ر فَ ي َدة،

رب ه   «َأْصَبْحَت؟ َكْيفَ : َأْصَبحَ  َوِإذا َأْمَسْيَت؟  كان عن  هللا رضي  يلوحتو . فَ ي خ 
 ا مل عن  هللا رضي عاذم بن سعد قصة يف ابن إسحاق ذكر فقد ، من  أبمر
ْيَدةَ  َخْيَمةِ  يف  اْجَعُلوهُ »: قال  الرسول أن ابخلندق السهم  أصاب  َحّت   رُفـَ

رأة من أسلم كانت تداوي اجلرحى ورفيدة هذه هي ام ،«َقرِيب   ِمنْ  َأُعوَدهُ 
وحتتسب بنفسها على خدمة الضائع )أي ذي الضياع من فقر أو عيال أو 
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ابن  ركذ  كما ،حال قصر عن القيام هبا( والذي ال أحد ل  من املسلمني
 احلادثة هذه مسلم اإلمام روى وقد. املغازي يف والواقدي السرية يف إسحاق
 َرَماهُ  اخْلَْنَدِق، يـَْومَ  َسْعد   ُأِصيبَ »: التق عنها هللا رضي عائشة عن خمتصرة

 اّللَِّ  َرُسولُ  َعَلْيهِ  َفَضَربَ  اأَلْكَحِل، يف  َرَماهُ  اْلَعرَِقِة، اْبنُ  َلهُ  يـَُقالُ  قـَُرْيش   ِمنْ  رَُجل  
   وهذا يدل على أن اخليمة بنيت  ،«َقرِيب   ِمنْ  يـَُعوُدهُ  اْلَمْسِجدِ  يف  َخْيَمة

 املسجد، أي يف مكان عام، فهي مبثابة مستشفى عام، ، وكانت يفأبمره 
رواية ابن إسحاق السابقة دليل على أن  كان يرعى  يف «ْجَعُلوهُ ا»:  وقول 

رضي هللا عن  كان  بوصف  رئي  دولة، والقائد الفعلي للجيش، ومع أن سعداً 
كل من أفراد اجليش؛ إال أن املستشفى مل يكن خاصا ابجليش وإمنا كان عاما ل

 من ب  ضيعة من املسلمني كما ورد يف رواية ابن إسحاق.
ورفيدة هذه مساها ابن سعد كعيبة كما قال البخاري يف األدب املفرد، 
واملهم أهنا كانت مديرة مستشفى الدولة الذي كان مكوان من خيمة واحدة 
مضروبة أبمر رئي  الدولة يف املسجد. ويف احلديث إشارة إىل أن مديرة 

ى مل أتخذ أجرا من املرضى، بل كانت حتتسب بنفسها على من كانت املستشف
ب  ضيعة من املسلمني، أي على فقراء املسلمني، مبعىن أهنم مل يكونوا يدفعون 
أجرة التطبيب وإمنا كان عالجهم دون مقابل. وهذا التطبيب اجملاين مل يكن 

ن ب  ضيعة خاصا ابلفقراء فقط؛ ألن سعدا وهو سيد بين عبد األشهل مل يك
وتلقى التطبيب أيضا دون مقابل. فعلى الدولة توفري التطبيب للرعية كلها، 

 فقريها وغنيها.
ل   ِمن   أ اَنس   َقِدمَ : ويف البخاري ومسلم عن أن  بن مالك قال -  ع ك 

تَ َوو ا ع َري  َنةَ  َأو    أَبـَْواِِلَا ِمنْ  واَيْشَربُ  َوَأنْ  ،ِبِلَقاح    النَِّب   فََأَمَرُهمْ » ال َمِديَنَة، فَاج 
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ُتمْ  ِإنْ »: هلم قال  أن  مسلم وعند ،للبخاري هنا واللفظ .«َوَأْلَباِِنَا  َأنْ  ِشئـْ
َفَعُلوا اَوأَبـَْواِلَِ  اأَْلَباِنَِ  نْ مِ  فـََتْشَربُوا الصََّدَقةِ  ِإِبلِ  ِإىَل  ََتُْرُجوا  )فاجتووا ،«َفَصح وا فـَ
 واجلوهري عبيد أبو قال ،سقم من نوعو  لضجر هبا املقام كرهوا معناه املدينة(
 :اخلطايب قال ،نعمة يف كنت وإن ب  املقام كرهت إذا البلد اجتويت :وغريمها
أي أن جو املدينة مل يوافقهم  ،اجلوف يصيب داء وهو ىاجلو  من وأصل 

بتهيئة مكان هلم يتداوون في ، ففي  وكرهوها لسقم أصاهبم، فاهتم الرسول 
َزَِلُمُ ف»  ند البخاري أن الرسولرواية أخرى للحديث ع وهي أرض  «احْلَرَّةَ  أَنـْ

خارج املدينة، ولعلها أوفق لطبعهم من أرض املدينة. وقد  سة حجارة سوداً ملبَّ 
يف شرب لب إبل الصدقة وهي من أموال بيت املال،  أذن هلم رسول هللا 

يها من بيت ويف هذا داللة على أن التطبيب من مصاحل املسلمني اليت ينفق عل
 املال.

  اخلالفة دولة يف الصحية الرعاية أسس

عند مقارنة الفساد الصحي الرأمسايل يف زمن التقدم املدين احلديث 
وتطور العلوم الصحية، مع الرعاية الصحية اإلسالمية يف القرون اليت سبقت 
 الثورة الصناعية، جند اإلسالم بعقيدت  العقلية وشريعت  حقق السعادة والصحة

 ﴿: وتعاىل سبحان النفسية يف نفوس معتنقي ، قال                  

                                   ﴾، 
 ﴿: تعاىل وقال                              

               ﴾ .عليها تقوم اليت األس  أهم على هنا وأنيت 
 .اخلالفة دولة يف الصحية الرعاية
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 ابلروح املادة مزج هي اإلسالم فلسفة

 هلل خملوقاً  بوصف  الشرعية ابألحكام اإلنسان أعمال اإلسالم ينظم
 وهي سبحان  ابهلل صلت  إبدراك  مادة وهي ساناإلن أعمال زجمي أي سبحان ،

 خبالق ، صلت  يدرك ابلعمل قيام  عند اإلنسان أن أي أخرى وبعبارة ،الروح
 ذلك، حتت تندرج الصحية لرعايةوا ابلروح(، املادة )مزج ب عن  يعرب ما وهذا

 ابهلل صلت  متمثالً  ب  يقوم شرعي حكم اإلمام قبل من الصحية شؤونال رعايةف
 اجملال هذا يف والعاملون اخلليفة فيها يبذلف تعاىل، هللا رضوان من  وغايت  اىل،تع

 من يلزم ما ألجلها ونويوّفر  اجلهود، أقصى هلا ونويسّخر  القدرات، أقصى
 .إمكانيات

 املشاكل معاجلة يف اإلسالم نظرة

 لدي  إنسان مشكلة أهنا لىع يعاجلها اليت املشكلة إىل اإلسالم نظري
 مأ اقتصادية املشكلة كانتأ سواء إشباع، إىل حتتاج وغرائز ضويةع حاجات
 كوهنا إال ابالعتبار يف أيخذ ال فهو ذلك، غري مأ تعليمية مأ سياسية مأ صحية
 إليها ينظر الصحية للرعاية املريض حاجة فمثالً  ملعاجلة، حتتاج إنسان مشكلة
 العيش، من معني ازطر  على يسري جمتمع يف إنسانية مشكلة أهنا على اإلسالم

 ولذلك االقتصادي، اجلانب على وال الصحي اجلانب على نظره يقصر ال فهو
 اإلنفاق يوجبو  ،والتأهيل للعالج الالزمة واجلهود تاإلمكاان توفري إىل يدعو
 ويطلب املرض، ينتشر ال حىت اجملتمع وشؤون املرضى شؤون رعاية على

 ،األمر كّلف مهما كالكوارث احملن لتجاوز الكافية الطبية اإلمكاانت تسخري
 .االقتصادية أو الصحية الناحية على نظره يقصر فال
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 الرعاية حني الرعية أفراد إىل النظرة وحدة
 دولة تفّرق فال واحدة، الرعية ألفراد النظرة تكون أن اإلسالم أوجب

 اعتبار فال التابعية، حيملون ممن وشخص شخص بني الشؤون رعاية يف اخلالفة
 بدليل السكن، ملكان وال للعمر وال للعرق وال للجن  وال للدين الرعاية يف

َمامُ »: السابق  هللا رسول حديث  لفظ في  فورد «َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع   اإْلِ
 وهكذا عموم ، على فيبقى خمصص، يصص  ومل العموم، على الدال «َرِعيَِّتهِ »

 هامِ هد   يوم إىل املدينة يف  هللا رسول اأقامه منذ اإلسالمية الدولة كانت
 سوى لشيء اعتبار غري من كلهم الرعية شئون ترعى املاضي، القرن بداايت يف

 .هللا إبذناً قريب القادمة اخلالفة دولة ستفعل  ما وهذا رعاايها، من كوهنم

 مركزية ال واإلدارة مركزي احلكم
 األمة أعطت  نمل في  والصالحية الشرع، أحكام تنفيذ هو احلكم

 يف املستخدمة واألساليب الوسائل فهي اإلدارة أما اخلليفة، وهو سلطاهنا،
 منو  الدوائر مديري من  نيعيِّ  ومن ينيب  ومن اخلليفة هبا فيقوم ،التنفيذ

 شؤون بتصريف إدارة كل تقوم إدارات ىلإ الدولة تقسيم على وبناء املولفني،
 ابلرجوع روتينية إجراءات ىلإ احلاجة دون ومباشرة اً تلقائي الصحية الرعاية
 كأن وقت أبسرع وتلبيتها الناس حاجات حبصر إدارة كل تقوم بل للمركز،
 .املنطقة تلك يف وابء انتشار حالة حتصل
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 والكفاية والسرعة البساطة على املصاحل إدارة تقوم

 على تقوم اخلالفة دولة يف واإلدارات والدوائر املصاحل إدارة سياسة
 .اإلدارة يتولون فيمن والكفاية األعمال، إجناز يف واإلسراع ،النظام يف بساطةال
 أتمر وجاءت شيء، كل يف ابإلحسان أتمر الشرع نصوص جاءت قدو 

 حاجات قضاء أتخري أي اإلقراد عن وتنهى التعسري، عن وتنهى ابلتيسري،
 هللا رسول قال وأعماهلم، بيوهتم إىل ينصرفون هم وال يقضوهنا هم فال الناس،
 :« َْوفـَْقرِِهمْ  َوَحاَجِتِهمْ  َخلَِّتِهمْ  ُدونَ  فَاْحَتَجبَ  ا  َشْيئ اْلُمْسِلِمنيَ  َأْمرِ  ِمنْ  َويلَ  َمن 

 ،«َوفـَْقرِهِ  َوَحاَجِتهِ  َوفَاَقِتهِ  َخلَِّتهِ  ُدونَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  اْحَتَجبَ  َوفَاقَِتِهمْ 
 (،اإلسناد صحيح حديث): وقال مرمي أيب عن درك مست يف احلاكم رواه

 على يطلعو  وبينهم معهم يعيش أن الناس أمور يتوىل من على أوجب فاإلسالم
فاء ويعنّي  والسرعة، والبساطة والسهولة ابليسر ويقضيها حاجاهتم،  من األك 
 .األعمال على القادرين

 َتقيق من ومتكنهم كافة، لرعاايها األساسية احلاجات تضمن الدولة
 الكمالية حاجاهتم

 الفردية األساسية حاجات  الرعية أفراد من فرد لكل اإلسالم ضمن
 والتعليم، األمن،: اجلماعية األساسية وحاجات  وامللب ، واملسكن املأكل: وهي

 أما ابلعمل، القادرون األفراد حيققها األساسية الفردية فاحلاجات والتطبيب،
 فيتوجب شرعاً  إبعالتهم ملزم هو من يوجد والًا حكم أو فعالً  القادرين غري
 َفِلَورَثَِتهِ  َماال   تـََركَ  َمنْ »:  لقول  األساسية، حاجاهتم هلم توفر أن الدولة على



54 

َنا َكال    تـََركَ  َوَمنْ   َماال   تـََركَ  َمنْ »:  وقول  ،صحيح  يف البخاري رواه «فَِإلَيـْ
 والعاجز ،صحيح  يف مسلم رواه «َوَعَليَّ  فَِإيَلَّ  ا  َضَياع َأوْ  ا  َديْن تـََركَ  َوَمنْ  َفأِلَْهِلهِ 

 العمل على القادر هوًا حكم والعاجز العمل، يستطيع ال الذي هو فعالً 
 يعامل جيده أن وإىل العمل، ل  تؤّمن أن الدولة على فيجب جيده، ال ولكن
 .األساسية حاجات  ل  فتؤّمن ،فعالً  العاجز معاملة

 بينهم، تفريق دون للرعية الدولة فتؤّمنها العامة سيةاألسا احلاجات أما
 يـَْوِمهِ  ُقوتُ  ِعْنَدهُ  َجَسِدهِ  يف  ُمَعاف   ِسْرِبهِ  يف  ا  آِمن ِمْنُكمْ  َأْصَبحَ  َمنْ »:  قال

َا َيا َلهُ  ِحيَزتْ  َفَكَأَّنَّ نـْ . (غريب حسن حديث ا)هذ: وقال الرتمذي رواه «الد 
 جلميع حاجتان )الصحة( والعافية منفاأل .صحيح  يف حبان ابن وأخرج 
 اليت للجوائح ابلنسبة وأما. التعليم إىل إضافة توفريمها، الدولة على جيب الناس
 مع يتناسب مبا الصحية الناس شؤون ترعى أن الدولة على فيجب الناس جتتاح
 .وائحاجل هذه حجم

 االقتصادية املشكلة إىل النظرة

 الناس، على املوارد توزيع هي ةاالقتصادي املشكلة أن اإلسالم يرى
 سبحان  هللا يقول فوقها، يعيشون الذين أهلها تكفي األرض موارد أن قرريو 

 ﴿: األرض عن وتعاىل         ﴾، انصبت ولذلك أهلها، أقوات أي 
 توزيعول إنتاجها، على ولي  الثروة توزيع على االقتصادية اإلسالم معاجلات

 وأوجب القادر، على العمل فأوجب ،اً خاصًا نظام اإلسالم شرع قدف الثروة
 للفقراء وجعل ،الوارث قريب  على وللقريب الزوج، على واألطفال للمرأة النفقة
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 على وأوجب ،العامة امللكية يف حقاً  للرعية وجعل الزكاة، يف حقاً  واملساكني
 توفري بذلك فضمن... علي  ينفق من يوجد ال ممن القادر غري رعاية الدولة

 األساس اإلسالم أوجد وبذلك كافة، الرعية ألفراد األساسية احلاجات
 جراء نراه ما خالف على ونفسياً  جسدايً  الصحية املعافاة حلصول الصحيح

 وعزلة وقلق اكتئاب منو  ،رابو  مال وكنز وبطالة وعوز فقر من الرأمسالية تطبيق
 ابإلضافة الديون تسديد عن عجزوال السرقة دوافع ومن ،أسري وتفكك ووحدة

 بصحة يليق الذي الكرمي املسكن توفر وعدم وعواقبها التغذية سوء إىل
 .الصحة سوء إىل تؤدي كلها وهذه ،مراضاأل من ويقي  نساناإل

 الطوارئ حالة يف الشؤون رعاية

 وغريها، واحلروب واألوبئة زالزلوال كالفيضاانت الطوارئ، حاالت يف
 األمثل، الوج  على الشؤون رعاية الستمرار خاصة راءاتإج اخلالفة تتخذ

 ،ذلك على ابإلشراف اختصاص كل يف الكفاءة أصحابو  اخلرباء وتكّلف
 اإلجراءات وتنفذ اجملتمع، يف احلياة تتوقف ال كي اً وخطط آليات تضع حيث

 الطوارئ، حلاالت اإلنفاق توفري وجيب .فيها وقعت اليت األماكن يف طارئةال
 الطوارئ، أثناء احلاجات لتغطية من  أنفق مال املسلمني مال بيت يف نكا فإن
 وإن عليها، لإلنفاق الناس من األغنياء على ضريبة فرضت مال يوجد مل وإن

 ابالقرتاض الدولة قامت الضرائب مجع انتظار يف ابلتأخر الضرر خ ِشيَ 
 قال .الغرض هلذاًا الحق جتمعها اليت الضرائب من القرض تسّدد مث واإلنفاق

َا»:  هللا رسول ُهمْ  َبرَِئتْ  فَـَقدْ  َجاِئع   اْمُرؤ   ِفيِهمْ  َأْصَبحَ  َعْرَصة   َأْهلُ  َوَأَي   ِذمَّةُ  ِمنـْ
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 فيما  وقال ،شاكر أمحد وصحح  عمر ابن عن أمحد أخرج  «تـََعاىَل  اّللَِّ 
َعانَ  اَبتَ  َمنْ  ِب  آَمنَ  َما»: رب  عن يروي   أخرج  «يـَْعَلمُ  َوُهوَ  َجاِئع   َوَجارُهُ  َشبـْ
 .واملنذري اهليثمي حسن  إبسناد أن  عن البزار

 من وختصص وقوع ، قبل الطارئ وقوع دون احليلولة على الدولة وتعمل
 العلم إلي  توصل ما فضلأ ابستخدام ؛الغرض هلذا يلزم ما واملختصني األجهزة

 والزالزل اانتوالفيض للكوارث املبكر نذارواإل االكتشاف ساليبأو  وسائل من
 حبيث ؛العامة النوازل مأ املنعزلة للحوادث سواء الوابئية، وغري الوابئية واجلوائح

 طوارئ من حصول  قعي تو  أن ميكن ما بكل اتمة يقظة على األجهزة هذه تبقى
 من وذلك وقوعها، منع ميكن مل إن معها التعامل وإلحسان حصوهلا، لتفادي
 واملستشفيات واملالجئ واملساكن داداتواالستع التجهيزات توفري خالل
 دورايًّ  جاهزيتها ومراقبة ،اً مسبق املناسبة ماكناأل وختصيص وامليدانية، القائمة

 من إنشاؤها مت الذي الغرض تنفيذ يف وأرقاها الوسائل أبحدث وتطويرها
 توفري واستدامة واملمتلكات، رواحاأل على للحفاظ ؛وكفاءة ويسر بسرعة أجل ،

 اإلسالم، تطبيق احلكام أحسن وإذا .تهاومجاع الرعية ألفراد ساسيةاأل احلقوق
 املشكالت أعىت وجتاوزوا أمورهم، استقرت وتقوميهم حماسبتهم األمة وأحسنت

 ﴿: القائل وتعاىل سبحان  هللا إبذن                           

                   ﴾. 
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 اخلالفة دولة يف الصحية الرعاية متويل

 بتوفري األساسية األمة حاجات سد الدولة على الشرعية األدلة أوجبت
 الرعاية هاتقتضي اليت النفقة الشرع جعل وقد .للرعية والتعليم والطب األمن

 تـََركَ  َمنْ »:  هللا رسول قال: قال هريرة أيب عنف ،املال بيت على الصحية
َنا َكال    تـََركَ  َوَمنْ  َفِلَورَثَِتهِ  َماال    من مسلم أخرجو  صحيح ، يف البخاري رواه «فَِإلَيـْ

ا  ِعْرق ِمْنهُ  فـََقَطعَ ا  طَِبيب َكْعب   ْبنِ  ُأَب ِ  ِإىَل   اّللَِّ  َرُسولُ  بـََعثَ »: قال جابر طريق
: قال أبي  عن أسلم بن زيد عن كاملستدر  يف احلاكم وأخرج. «َعَلْيهِ  َكَواهُ  ثَّ 
طَّابِ  ِبنَ  ع َمرَ  َزَمانِ  يف  َمِرض ت  "  َفَحَماين ًا طَِبيب ع َمر   يل  َفَدَعاًا َشِديدًا َمَرض اخلَ 

ةِ  ِمن   الن ََّواةَ  أَم ص   ك ن ت   َحىتَّ  َيةِ  ِشدَّ م   بعثًا حاكم بوصف   فالرسول ."احلِ 
 ليداوي ، أسلم إىل بطبيب دعا الثاين دالراش اخلليفة  وعمر أيّب، إىلًا طبيب
 جيب اليت للرعية األساسية احلاجات من والتطبيب الصحة أن على يدالن ومها
 .الرعية من حيتاجها ملن جماانً  توفريها الدولة على

 املال بيت يف ما يكف مل فإن املال بيت من الصحية الرعاية على وينفق
 يف لي  مستشفى بناء مثل الصحية ةابلرعاي تتعلق ضرورية أمور هناك وكانت
 على ضريبة الدولة تفرض احلالة هذه ففي مسده، يسد آخر مستشفى املنطقة
 اخلليفة على ألن وذلك الصحية للرعاية ضرورايً  كان ما على لإلنفاق األغنياء

 واإلرفاق هلم املصلحة في  ما على ابإلنفاق املسلمني مصاحل برعاية يقوم أن
 ،اً ضرر  يوجد وفقدان  مصاحلهم، لقضاء الناس ب  يرتفق ما وه واإلرفاق. هبم

 اَل » : قال املسلمني، على واجبة وكذلك اخلليفة على واجبة الضرر وإزالة
ُ، َضارَّهُ  َضارَّ  َمنْ  ِضَراَر، َواَل  َضَررَ   يف احلاكم رواه ،«َعَلْيهِ  اّللَُّ  َشاقَّ  َشاقَّ  َوَمنْ  اّللَّ
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 يرتتب ملاًا فنظر  ،(مسلم شرط ىعل اإلسناد صحيح )حديث: وقال املستدرك
 على ضرر من للرعية بدل دون واإلرفاق املصلحة من يلزم ما توفري عدم على

 هو توفريها إن إذ ؛توفريها املسلمني وعلى اخلليفة على جيب فإن  املسلمني
 اخلليفة علىًا فرض جعلها والذي. عليهمًا فرض فكانت ؛الضرر يزيل الذي
 اخلليفة وعلى املسلمني علىًا فرض جعلها والذي الشؤون، يةرعا يف لاهر
 عام، «َشاقَّ  َمنْ » وكذلك عام، «ِضَرارَ  َواَل  َضَررَ  اَل »: فقول  األدلة عموم

 من هي الصحية الرعاية إن وحيث .املسلمني مجيع ويشمل اخلليفة فيشمل
 أمر وقد. الضرورايت من فهي الناس عنها يستغين ال اليت املرافقو  املصاحل
 ،شريك بن أسامة عن سنن  يف داود أبو أخرج فقد ،ابلتداوي  الرسول

َحابَ     النَّيبَّ  أَتَ ي ت  : قال َا َوَأص  ، ر ء وِسِهم   َعَلى َكَأمنَّ ، مث َّ  َفَسلَّم ت   الطَّي  ر   قَ َعد ت 
َع رَاب   َفَجاءَ  : فَ َقالَ  أَنَ َتَداَوى؟ ،اَّللَِّ  َرس ولَ  ايَ : فَ َقال وا ه َنا، َوَها ه َنا َها ِمن   األ 

رَ  َدَواء ، َلهُ  َوَضعَ  ِإالَّ  َداء   َيَضعْ  ملَْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللََّ  فَِإنَّ  َتَداَوْوا»  ،«اِْلََرمُ  َواِحد   َداء   َغيـْ
، َرس ولَ  ايَ  اأَلع رَاب   قَاَلتِ : بلفظ شريك، بن أسامة عن الرتمذي وعند  َأال اَّللَِّ

 َلهُ  َوَضعَ  ِإال َداء   َيَضعْ  ملَْ  اّللََّ  فَِإنَّ  َتَداَوْوا، اّللَِّ  ِعَبادَ  ايَ  ْم،نـَعَ » :قَالَ  نَ َتَداَوى؟
، َرس ولَ  ايَ : قَال وا ،«ا  َواِحد َداء   ِإال َدَواء   قَالَ  َأوْ  ِشَفاء ،  :قَالَ  ه َو؟ َوَما اَّللَِّ

ء هو بفتح اهلاء والرا مرَ واهلَ . صحيح حسن حديث اوهذ الرتمذي قال ،«اِْلََرمُ »
 وابلتداوي .ل  دواء ال املوت أن أي واهلالك، املوت عقب ي الذي رَب ضعف الكِ 

 واملستشفيات العيادات أن على عالوة مصلحة، فهو مضرة ودفع منفعة جلب
 هو حيث من الطب فصار. والتداوي االستشفاء يف املسلمون هبا يرتفق مرافق

 مما ألهنا هبا تقوم أن الدولة على جيب واملرافق واملصاحل. واملرافق املصاحل من
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َمامُ »:  الرسول بقول عمالً  رعايت  عليها جيب  ،«َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع   اإْلِ
 .عمر بن هللا عبد عن البخاري أخرج 

 ؛جماانً  للرعية )الطب( واالستشفاء التداوي توفر أن الدولة على أن ومع
 دون واإلرفاق املصلحة وج  على املال بيت على الواجبة النفقات من ألن 

 قال ،جائزة املداواة ألن أجرة ل  وتدفع الطبيب ستأجري   أن جيوز أن  إال بدل؛
 أي وألهنا. «َتَداَوْوا اّللَِّ  ِعَبادَ  ايَ »: السابق احلديث يف والسالم الصالة علي 

 يرد ومل اإلجارة، تعريف عليها فينطبق استيفاؤها للمستأجر ميكن منفعة املداواة
َبَة، أَبُو َحَجَمهُ   اّللَِّ  َرُسولُ  اْحَتَجمَ » فقد ذلك وفوق عنها، هني  َوَأْعطَاهُ  طَيـْ

 أن  طريق من البخاري أخرج  «َعْنهُ  َفَخفَُّفوا َمَواِلَيهُ  وََكلَّمَ  َطَعام   ِمنْ  َصاَعنْيِ 
 َأْجَرهُ  امَ احلَْجَّ  َوَأْعَطى  النَِّب   اْحَتَجمَ »: قال عباس ابن وعن .عن  هللا رضي

 ذلك يف احلجامة كانت وقد. البخاري  أخرج «يـُْعِطهِ  ملَْ  َكَراِهَية   َعِلمَ  َوَلوْ 
 أتجري جواز على عليها األجرة أخذ فدل هبا، يتطبب اليت األدوية من الوقت

: قول  عموم يشمل  مباح شيء ألهنا األدوية بيع الطبيب أجرة ومثل. الطبيب
﴿           ﴾ بتحرمي  نص يرد ومل. 
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  اخلالفة دولة يف الصحية للرعاية العامة األهداف

 اجلسدية الصحة حفظ

تتعلق الصحة اجلسدية بسالمة أعضاء اجلسم وانتظام عملها؛ حبيث 
جتري أفعال  معها على اجملرى الطبيعي. والرعاية الصحية اجلسدية تكون ألفراد 

عها أو تفشيها، وعالجها إن وقعت، الرعية ابلوقاية من األمراض قبل وقو 
ومتابعتها إن طالت أو كانت مزمنة؛ ولذلك تكون الرعاية الصحية لألصحاء 

أثر األمراض قدر املستطاع عند  واملرضى، حبفظ الصحة عند األصحاء وردّ 
املرضى. وصحة اجلسد كما بينا هي من أعظم النعم، واحلفاظ عليها ورعايتها 

 َمنْ »:  قال ،يت جيب على اخلليفة توفريها لرعيت من احلاجات األساسية ال
َا يـَْوِمهِ  ُقوتُ  ِعْنَدهُ  َجَسِدهِ  يف  ُمَعاف   ِسْرِبهِ  يف  ا  آِمن ِمْنُكمْ  َأْصَبحَ   َلهُ  ِحيَزتْ  َفَكَأَّنَّ
َيا نـْ َمامُ » : وقال ،(هذا حديث حسن غريب): وقال الرتمذي رواه «الد   اإْلِ

رواه البخاري. والتفريط يف رعاية الصحة اجلسدية  «يَِّتهِ َرعِ  َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع  
 َواَل  َضَررَ  اَل » : لقول  يؤدي إىل وقوع الضرر ابلرعية، فيأمث ويل األمر،

ُ، َضارَّهُ  َضارَّ  َمنْ  ِضَراَر،  يف احلاكم رواه ،«َعَلْيهِ  اّللَُّ  َشاقَّ  َشاقَّ  َوَمنْ  اّللَّ
 (على شرط مسلم حديث صحيح اإلسناد): وقال املستدرك

 (النفسية) الصحة حفظ
تتحقق الصحة النفسية بشعور الفرد ابلطمأنينة الدائمة، وينتج الشعور 
ابلطمأنينة عن إشباع حاجات اإلنسان العضوية وغرائزه إشباعا صحيحا، وفق 
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األحكام الشرعية املنبثقة عن العقيدة اإلسالمية اليت ثبتت صحتها بشكل 
ة اإلسالمية وحدها جتيب عن تساؤالت اإلنسان عن  قاطع؛ وذلك ألن العقيد

كن  احلياة ومصدرها ومصريه بعدها جبواب مقنع للعقل وموافق للفطرة، وألن 
اإلسالم وحده يكفل إشباع مجيع حاجات اإلنسان وغرائزه إشباعا منظما 

 ﴿: تعاىل هللا منسقا يوازي بني الغرائز، يقول                

                                            

   ﴾، تعاىل ويقول :﴿                   

                                          

         ﴾ وتعاىل سبحان  ويقول :﴿            

                               ﴾. 

ىل احلياة الدنيا من وجهة نظر اإلسالم، رأى أن ما واإلنسان إذا نظر إ
يصيب  فيها من بالء إمنا هو ابتالء من هللا سبحان ، وجزاؤه إن صرب واحتسب 
هو اجلنة، حيث ال نصب وال تعب، فال يقلق لضر يصيب ، وال جيزع لشر يقع 

 َأْمَرهُ  نَّ إِ  اْلُمْؤِمِن، أَلْمرِ ا  َعَجب» :قال أن  ب ، ففي صحيح مسلم عن الرسول 
، ُكلَّهُ  ر   َلُه،ا  َخريْ  َفَكانَ  َشَكرَ  َسرَّاءُ  َأَصابـَْتهُ  ِإنْ  ِلْلُمْؤِمِن، ِإال أَلَحد   َذاكَ  َوَلْيسَ  َخيـْ
 وتتحقق الصحة النفسية يف احلياة .«َلهُ ا  َخريْ  َفَكانَ  َصبَـرَ  َضرَّاءُ  َأَصابـَْتهُ  َوِإنْ 

ر اإلسالمية يف اجملتمع، عن طريق اإلسالمية تلقائيا برتكز املفاهيم واملشاع
جهاز التعليم ومناهج  يف الدولة، وعن طريق األحزاب اإلسالمية العاملة يف 
اجملتمع اإلسالمي، والسياسة اإلعالمية اليت تقوم على نشر مفاهيم اإلسالم 
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نقية منزلة على الواقع. وكذلك فإن إجياد األجواء اإلميانية يف اجملتمع وإاثرة 
نفوس الرعية يساهم يف حفظ الصحة النفسية وحتقيق الطمأنينة،  التقوى يف

ويكون ذلك بتطبيق األحكام الشرعية، وإلهار الصالح، واألمر ابملعروف، 
وطم  الفساد، والنهي عن املنكر، وبث املفاهيم الشرعية واحملافظة على القيم 

 اإلسالمية.

ة لألفراد، وهي كما أن الصحة النفسية مرتبطة بتوفر احلاجات األساسي
املأكل وامللب  واملسكن، فبقاء هذه احلاجات دون إشباع يؤدي إىل اهلالك، 
وإشباعها إشباعا جزئيا يؤدي إىل القلق النفسي أو االكتئاب أحياان؛ لذلك  
كان تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي الذي يضمن إشباع احلاجات 

 على أكرب قدر مستطاع، الزماً األساسية ويتيح للفرد إشباع حاجات  الكمالية 
 للحفاظ على الصحة النفسية يف اجملتمع.

وكذلك األمر ابلنسبة لألمن، فهو من حاجات الرعية اليت يؤدي عدم 
إشباعها إىل القلق واختالل الصحة النفسية. ويتوىل اجليش ودائرة األمن 

ليا؛ الداخلي يف الدولة اإلسالمية محاية الرعية من األعداء خارجيا وداخ
 لتحقيق األمن يف اجملتمع.

والصحة النفسية مالزمة لصحة اجلسد، بل إن أمراض النفوس تضعف 
البدن أو هتلك  وإن كان صحيح البنية. ومفتاح سالمة الصحة النفسية هو 

 ﴿: تعاىل قال ،املفاهيم الصحيحة املنبثقة عن العقيدة اإلسالمية         
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     ﴾، وتعاىل سبحان  وقال :﴿                   

                         ﴾ ،وقال  :« َوِإنَّ  َأاَل 
 ُكل هُ  اجلََْسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوِإَذا ُكل هُ  اجلََْسدُ  َصَلحَ  َصَلَحتْ  ِإَذا ُمْضَغة   اجلََْسدِ  يف 
متفق علي ؛ ولذلك كان حفظ الصحة النفسية من أهم  ،«اْلَقْلبُ  َوِهيَ  َأاَل 

 أهداف الرعاية الصحية يف الدولة اإلسالمية.

 العامة الصحة حفظ
لرعاية الصحية العامة ابلعوامل اليت تؤثر على صحة اجلماعة  تتعلق ا

ككل، كصالحية مياه الشرب والغذاء ونقاء اهلواء ونظافة البيئة والتطعيم 
وغريها من اجملاالت. وهتدف الرعاية الصحية العامة إىل تعزيز الصحة عن 
طريق سياسات على مستوى الدولة كلها، تشمل إجراءات ومشاريع تقوم هبا 

شبكات الصرف الصحي وإقامة احملميات الطبيعية، وتشمل أيضا  الدولة، كمدّ 
قوانني يتبناها اخلليفة ويلزم الرعية هبا كقوانني السري ومنع الضجيج أو تلويث 
البيئة. وتركز الرعاية الصحية العامة يف الغالب على الوقاية من األمراض أكثر 

ة الصحية وأعمها نفعا وأكثرها من العالج؛ فالوقاية من أهم أقسام الرعاي
إنتاجا. كما تعمل الرعاية الصحية العامة على تعزيز الصحة واملعافاة من خالل 
التثقيف الصحي وبيان أمناط العيش الصحي السليم، وهتيئة الظروف لتتمتع 
الرعية بصحة جيدة كعملية إجيابية مستدامة. ومن جماالت الرعاية الصحية 

سالمية النهوض ابلصحة البيئية والتعامل مع عوامل اخلطر العامة يف الدولة اإل
البيئية، وصالحية مياه الشرب وتوفرها، واحملافظة على نقاء اهلواء ومنع أسباب 
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تلوث  والتعامل مع اآلاثر السلبية هلذا التلوث، ومراقبة الغذاء واألطعمة املصنعة 
جماالهتا أيضا التعامل مع وأتثريها املباشر وغري املباشر على صحة األفراد. ومن 

الكوارث الطبيعية واألوبئة العاملية واحلد منها وضمان اجلاهزية والتأهب للتعامل 
معها والتعامل مع أضرارها أببعادها الوقائية والعالجية واحلجر الصحي، 
ويدخل يف جماالهتا ما يسمى ابلصحة العاملية فيما يتعلق ابألوبئة أو الكوارث 

 شار.العاملية االنت

 مشولية الرعاية الصحية كل الرعية
األدلة الشرعية على كون احلفاظ على الصحة حاجة أساسية هي أدلة 
عامة تشمل كل الرعية، سواء أكانوا مسلمني أم أهل ذمة. فاإلمام مسؤول عن 
رعيت ، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقريهم، مؤمنهم وكافرهم. والرعاية الصحية 

ريها مباشرة تشمل كل خدمة صحية ميكن أن يؤدي الواجب على الدولة توف
عدم توفرها إىل ضرر، وتستثىن من ذلك اخلدمات الصحية الكمالية اليت ال 
يؤدي فقداهنا إىل ضرر، كتبييض األسنان أو التداخالت العالجية التجميلية 
لسبب شرعي وحنو ذلك. على أن الدولة تسعى قدر املستطاع وحسب توفر 

 ني الرعية من احلصول على هذه اخلدمات الصحية الكمالية.املوارد إىل متك

 جمانية الرعاية الصحية
توفر الدولة الرعاية الصحية جماان ألفراد الرعية بغض النظر عن كوهنم 
أغنياء ميلكون نفقة التطبيب أو فقراء ال ميلكوهنا؛ ألن احلفاظ على الصحة 
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ر إىل عبء ذلك على حاجة أساسية لكل الناس، غنيهم وفقريهم. وال ينظ
خزينة الدولة. فال جيوز أن تقيد الرعاية بقيود مل يرد هبا الشرع، كتغطية حد 
معني من النفقات الصحية وأن يقوم املريض إبكمال ما زاد عنها، أو مشول 
الرعاية بعض األدوية واخلدمات الضرورية اجملانية دون بعض. غري أن ذلك ال 

رعاية ألنفسهم مقابل أجر يدفعون  ملن يعاجلهم؛ ملا يعين منع الرعااي من توفري ال
ا  َحجَّاما  ُغالم  النَِّب   َدَعا»: روى البخاري عن أن  رضي هللا عن  قال

، َأوْ  ِبَصاع   َلهُ  َوَأَمرَ  َفَحَجَمُه، ْيِن، َأوْ  ُمد    َأوْ  َصاَعنْيِ  ِمنْ  َفُخفِ فَ  ِفيهِ  وََكلَّمَ  ُمدَّ
ذلك الوقت كانت من األساليب اليت يتطبب هبا، ما  واحلجامة يف ،«َضرِيَبِته

 يدل على جواز أن يوفر الفرد لنفس  الرعاية الصحية والتطبيب.

 التميز والتقدم يف علوم الصحة

الرعاية الصحية حاجة ضرورية يعترب توفريها مصلحة من مصاحل األمة 
دولة احليوية، ويهدد فقداهنا حياة األمة؛ ولذلك ال بد من أن تكون ال

اإلسالمية يف طليعة الدول من حيث الرعاية الصحية، وال بد من إجياد حشد 
من األطباء والعلماء واملختصني املؤهلني علميا وفعليا البتكار األساليب 
والوسائل الالزمة للرعاية الصحية، وال بد من توفري أقصى إمكانيات البحث 

لة اإلسالمية زمام األمور يف واالبتكار العلمي هلم. واهلدف هو أن متتلك الدو 
جمال الرعاية الصحية وحتقق االكتفاء الذايت، حىت ال تقع حتت أتثري الدول 

﴿: وتعاىل سبحان الكافرة رجاء مصلحة من املصاحل الصحية، قال        

                    ﴾، ب، ورد وهذه اآلية إخبار مبعىن الطل
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﴿ فيها النفي ابستعمال حرف ﴾  الذي يفيد التأبيد، وهو قرينة على أن
النهي عن أن يكون للكافر سبيل على املؤمنني هو هني جازم، فهو يفيد 

﴿التحرمي، وهذا النص عام ألن  ﴾  جاءت نكرة يف سياق النفي، فالنص
 .يشمل بعموم  السلطان العسكري والثقايف والصحي وغريها

 اجلاهزية والتأهب للتعامل مع الكوارث واحلاالت االستثنائية
تعد الكوارث الطبيعية من براكني وزالزل وأعاصري وفيضاانت، 
والكوارث احلربية من اهلجوم أبسلحة الدمار الشامل من أسلحة بيولوجية 
وكيماوية ونووية، حاالت استثنائية تتطلب التحضري والتهيئة املسبقة حملاولة 

 ا والتقليل من أتثريها أو للتعامل مع آاثرها بسرعة وفعالية.منعه

ومن منطلق رعاية الشؤون الواجبة على اخلليفة جتاه رعيت  فإن الدولة 
اإلسالمية مسؤولة عن اإلعداد الوقائي ضد هذه الكوارث، وعن التهيئة 
املسبقة ملواجهة هذه الكوارث حال وقوعها، وعن إعادة بناء ودعم املناطق 

ملنكوبة بعد الكوارث. غري أن كون الدولة اإلسالمية هي املسؤول األول عن ا
عالج آاثر مثل هذه الكوارث ال يعين أن املسلمني كأفراد معفون من املساعدة 
واملسامهة يف جهود التصدي للكوارث؛ ألن أدلة إزالة الضرر وأدلة وجوب 

:  راد، فقول النيبإغاثة امللهوف واملصاب أدلة عامة، تشمل الدولة واألف
ُ، َضارَّهُ  َضارَّ  َمنْ »  املستدرك يف احلاكم رواه ،«َعَلْيهِ  اّللَُّ  َشاقَّ  َشاقَّ  َوَمنْ  اّللَّ

 َأُخو اْلُمْسِلمُ »:  وقول . (حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم): وقال
 َوَمنْ  َحاَجِتهِ  يف  اّللَُّ  َكانَ  هِ َأِخي َحاَجةِ  يف  َكانَ  َوَمنْ  ُيْسِلُمهُ  َواَل  َيْظِلُمهُ  اَل  اْلُمْسِلمِ 
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 َستَـرَ  َوَمنْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ُكُراَبتِ  ِمنْ  ُكْربَة   َعْنهُ  اّللَُّ  فـَرَّجَ  ُكْربَة   ُمْسِلم   َعنْ  فـَرَّجَ 
:   وقول صحيح ، يف البخاري أخرج  ،«اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اّللَُّ  َستَـَرهُ  ا  ُمْسِلم

َيانِ  ِلْلُمْؤِمنِ  اْلُمْؤِمنُ » أخرج   ،«َأَصاِبِعهِ  بـَنْيَ  َوَشبَّكَ  ا  بـَْعض بـَْعُضهُ  َيُشد   َكاْلبُـنـْ
البخاري يف صحيح ، فكل هذه األدلة عامة توجب إغاثة امللهوف على أفراد 
املسلمني كما توجبها على الدولة؛ ولذلك فإن الدولة جتند وتستعني بكل من 

حال وقوعها، وهتتم بتنظيمهم يلزم من الرعية املسلمني يف جمهود اإلغاثة 
لالستفادة القصوى من جمهودهم ومحايتهم حال عملهم اإلغاثي والتنسيق 
بينهم وبني الكوادر الرمسية املختصة، كما أن للدولة أن تفرض الضريبة على 
األغنياء لإلنفاق على اجملهود اإلغاثي إذا مل تكف األموال يف بيت املال 

 لذلك.

 الصحية الرعاية سياسة ذلتنفي داريإ نظام ضعو 
 ال أعاله الواردة أهدافها وحتقيق الصحية الرعاية سياسة تنفيذ أجل من

 دولة يف الصحية للرعاية إداري نظام وجود أي إدارية ليةآ وجود من بد
 الرعية إىل الرعاية هذه وصول حيقق الكفاءة من عال مستوى على اخلالفة،

. عناصرها بكل العامة الصحة ظحف على ويعمل املناسب، الوقت يف كلهم
ويقوم النظام اإلداري للرعاية الصحية يف الدولة اإلسالمية على البساطة 
واإلسراع يف تقدمي اخلدمة الصحية والعالج، كما يقوم على الكفاية فيمن 
يتولون اإلدارة. وهذا مأخوذ من واقع إجناز املصاحل بشكل عام، فصاحب أي 

 زها وإجنازها على الوج  األكمل، والرسول مصلحة إمنا يبغي سرعة إجنا
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 ُكل ِ  َعَلى اإِلْحَسانَ  َكَتبَ  اّللََّ  ِإنَّ »: يقول فيما رواه اإلمام مسلم يف صحيح 
تَـْلُتمْ  فَِإَذا َشْيء ، َلَة، فََأْحِسُنوا قـَ ْبَح، فََأْحِسُنوا َذََبُْتمْ  َوِإَذا اْلِقتـْ  َأَحدُُكمْ  َوْلُيِحدَّ  الذَّ
فاإلحسان يف قضاء األعمال مأمور ب  شرعا. وللوصول  «َذبِيَحَتهُ  ْلرُيِحْ فَـ  َشْفَرَتهُ 

 ؛د أن تتوفر يف اإلدارة ثالث صفاتإىل هذا اإلحسان يف قضاء املصاحل ال ب
إحداها البساطة يف النظام ألهنا تؤدي إىل السهولة واليسر، والتعقيد يوجد 

ن  يؤدي إىل التسهيل على الصعوبة. واثنيتها اإلسراع يف إجناز املعامالت أل
صاحب املصلحة. واثلثتها القدرة والكفاية فيمن يسند إلي  العمل، وهذا 

 يوجب  إحسان العمل كما يقتضي  القيام ابلعمل نفس .
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 اخلالفة دولة يف العامة الصحية الرعاية

 العامة للصحة العام اإلطار

 كنقاء ككل، اجلماعة صحة على تؤثر بعوامل العامة الصحة تتعلق
 وهتدف. اجملاالت من وغريها والتطعيم البيئة ونظافة واهلواء الغذاءو  الشرب مياه

 الدولة مستوى على سياسات طريق عن الصحة تعزيز إىل الصحية الرعاية
 الصرف شبكات كإنشاء الدولة هبا تقوم ومشاريع أعماالً  تشمل وهي كلها،

 قوانني من اخلليفة يتبناه ماًا أيض وتشمل الطبيعية، احملميات وإقامة الصحي
وتركز الرعاية  .البيئة تلوث أو الضجيج ومنع السري كقوانني الرعية هبا يلزم

الصحية العامة يف الغالب على الوقاية من األمراض أكثر من العالج؛ ولذلك 
 فمثالً . فالوقاية من أهم أقسام الرعاية الصحية وأعمها نفعا وأكثرها إنتاجا

 بشكل لقلَّ  العامل بلدان من كثري يف الطعام ملح إىل املكلف غري اليود ضافةإ
 الناتج العقلي التخلف ومن الدرقية الغدة أبمراض صابةاإل حاالت من كبري
 حاالت من لقلَّ  الفوليك محض إضافةو  البالد، تلك يف اليود نقص عن

 .العصيب األنبوب بعيوب اإلصابة

 :لتاليةا اجملاالت العامة الصحية الرعاية تشملو 

 املعايري على حملافظةاب العامة الصحة على املخاطر من ةالرعي محاية -1
 الصناعي التلوث من البيئة ونظافة اهلواء ونقاء والغذاء الشرب ملياه الصحية
 .الصحي والصرف
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 لعوام وحتديد األمراض أمناط مراقبة طريق عن الرعية صحة حتسني -2
 هذا يكون وقد. املشاكل هلذه حلول   جيادإو  الرعية، على الصحية األخطار

 طريق عن أو ،البدانة أو ابلتدخني املتأثرة االجتاهات حتديد طريق عن مثالً 
 وحيثما. العامة الصحة على العوامل هذه من الرعية محاية يف التقصري يدحتد

 سياسات أو برامج هلا توضع مهمة، سلبية صحية أخطار عوامل وجدت
 الغذائي والنمط العامة األماكن يف التدخني عن عكاالمتنا  ،معها للتعامل
 .الصحي

 العامة، ابلصحة املتعلقة الطوارئ حلاالت واالستجابة التحضري -3
 .املعدية األمراض تفشي ذلك ويشمل

. املسحية الفحوصات وبرامج كالتطعيم الصحية الوقاية برامج -4
 األفضل من لكنو  العامة، الصحة مستوى على هلا والتنظيم التخطيط ويكون

 األولية الصحية الرعاية مستوى يف أو احمللي املستوى على هلا التنفيذ يكون أن
 الوقائية الصحية ابلرعاية املتعلق القسم يف املسألة هذه سنبحث وهلذا ؛لألفراد
 .لألفراد

 العامة الصحية الرعاية جمال يف املركزي غري اإلداري النظام أمهية

 توضع سياسات طريق عن الصحة تعزيز هو العامة الرعاية هدف إن
 أو حملي مستوى على يكون تنفيذها أن إال ؛كلها للدولة العام املستوى على

 ِقَبل من املعايري توضع ذاهلو  .والعماالت الوالايت مستوى على أي مناطقي،
 العماالت متلك مث ومن للدولة، العام للنطاق العامة الصحية الرعاية مصلحة
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 لتنفيذ االستجابة على القدرة إىل ابإلضافة الصحة مراقبة يف عاليةف أكثر قدرة
 شبكات هذا يشمل وقد املوضوعة، للسياساتًا وفق عملية معينة احتياجات

 املستوى إىل البناء معايري وتطوير البيئي التلوث مع والتعامل الصحي الصرف
 مع املناطق إىل رةاإلدا نقل يف اخلالفة منهجية مع ينسجم وهذا. مركزايً  احملدد
 عند فعالية أكثر مركزايً  القرار واختاذ التنسيق ي  َعد وبينما .مركزايً  احلكم بقاء

 19-كوفيد جائحة مع التعامل أن إال ،مثالً  كجائحة عامة كارثة حدوث
 هي العامة للصحة اإلقليمية الربامج وتطبيق لألمراض احمللية املراقبة أن على دل

 .والتطعيم الفحوصات برامج وتنظيم رضامل أمناط لفهم ضرورية

 العامة الصحة عليها تقوم متكاملة سياسات إنشاء

 والنظافة والسكن البيئة مثل اجملتمع صحة على تؤثر كثرية عوامل هناك
 هلا أن إال ؛مباشرة الصحي ابلنظام تتعلق ال وهي وغريها، والفقر الغذاء وإنتاج

 سياسية قرارات وضع يستلزم وهذا  ،توسالم اجملتمع صحة على اً عظيم اً أثر 
 اإلسالم يف احلكم إن وحيث ،العامة الصحة نواحي من كثري يف متكاملة
 مالئمة فرصة ويوفر مناسبة، عامة سياسات وضع حتقق يضمن فهذا مركزي

 .الصحة على تؤثر خمتلفة قطاعات بني لالتصال
 :التالية العامة الصحة جماالت أهم يف البحث وسنتناول
 .الغذائي واألمن والتغذية الغذاء توفري -1

 ومنع اهلواء نقاءو  املياه جودة مراقبة يشمل وهذا: ةيالبيئ الصحة -2
 .البيئي التلوث
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 .العامة الصحة ضبط -3
 .ومنعها املنشأ يةحيوان األمراض انتشار ضبط -4

 أثناء الصحي احلجر وإجراءات املعدية األمراض تفشي من الوقاية -5
 .الوابئيات

 األفراد مع التعامل سياق يف الصحية الوقاية لربامج األخرى العوامل أما
 لرعايةاب متعلق الحق قسم يف تناوهلافسن املسحية(، والفحوصات التطعيم )مثل

 .لألفراد الوقائية الصحية

 الغذائي منواأل والتغذية الغذاء

 متوازن غذائي نظام وَتمني الغذاء توفري
 ،اً عاملي العامة الصحة على األخطار أهم من التغذية وسوء اجلوع إن

 تشري احلالية والتقديرات. جمتمعة والسل واملالراي اإليدز أمراض من أكرب وأثرها
 من %8,9 يعادل وهذا اجلوع، من يعانون الناس من مليوانً  690 حنو أن إىل

 مليوانً  250 وهناك آسيا يف مليون( 381) هؤالء وأغلب. العامل سكان
 كان م2019 عام فيف الغذائي األمن نعدامال وابلنسبة. فريقياأ يف آخرون
 األمن انعدام من حادة ملستوايت نيمعرَّضًا تقريب شخص مليون 750 هناك

 سامل غذاء على للحصول القدرة لديهم كنت مل شخص ملياري حنوو  الغذائي
 .وكاف ومغذ
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 لنظاما نأل ،الغذائي النظام جودة االعتبار يف ؤخذي أن جيب ومما
 تسبب  الذي الغذائي األمن نعدامفا ،جيدة لصحة ضروري املتوازن الغذائي
 إىل يؤدي الصحية األغذية على احلصول على القدرة وعدم العالية التكلفة

 األلبانو  والزيوت الربوتني معدومة وأ قليلة حبوب حول يرتكز غذائي نظام
 مليار 3 من أكثر ولمتنا يف ليست الصحية واألغذية. واخلضروات والفواك 
 احلصول يستطيعون ال شخص مليار 1.5 من أكثر وهناك ،العامل يف شخص

 ال الذين وأغلب ،الغذائية العناصر من األدىن احلد حيتوي غذاء على
 ويف مليار( 1.9) آسيا يف يعيشون صحي غذائي نظام تكلفة حتمل يستطيعون

 ومنطقة الالتينية ريكاأم يف يعيشون كثر وآخرون. (مليوانً  965) أفريقيا
 .(مليوانً  18) وأورواب أمريكا مشال يف وأقلهم. (مليوانً  104.2) الكارييب

 سيما وال الصحة على سليب مباشر أتثري إىل تشري األرقام هذه إن
 عام يف هناك كان التقديرات فحسب. للصحةًا معيار  النمو يكون عندما

 اخلامسة سن حتت طفالاأل من (مليوانً  144) %21,3 نسبت  ما ،م2019
 % 5,6و اهلزال من يعانون (مليوانً  47) %6,9و النمو، يف إعاقة من يعانون

 الكايف غري اإلنتاج لي  اجلوع هذا سببو  .البدانة من يعانون (مليوانً  38)
 وللحصول الغذاء إلنتاج الضرورية وللموارد للغذاء توزيع سوء ولكن ؛للغذاء
 بشكل الغذاء الستخدام وبةاملطل واإلرادة ملعرفةا يف نقص وكذلك ،الغذاء على
 .مالئم
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 اخلالفة دولة يف الغذائي األمن توفري
 الغذاء من األساسية احلاجات توفري على الدولة قدرة هو الغذائي األمن

 واجلفاف، واحلصار، كاحلروب، واالستثنائية العادية الظروف يف لرعاايها واملاء
. عادل توزيع وإىل إنتاج إىل حباجة وهو ،ةودموج الغذاء مصادرو . والكوارث

 الناس موت يف سبب الزراعية األرضو  املاء وقلة الناس، ازدايد أبن القولف
 لو العامل يف الزراعية األراضي أن علماء ويرى الصحة، من ل  أساس الًا جوع

 ومبستوى ،اً حالي العامل سكان عدد أضعاف عشرة ألطعمت استغالهلا أحسن
 .مرتفع استهالكي
 األسواق تبقىول حاجاهتم لسد للناس األقوات توفري اخلليفة على إن

 حساابً  اإلمام حيسب أن الرعاية إكمال ابب ومن ،الغذائية ابملواد عامرة
 وتضعف راعة،الز  تقل حيث اجلسام، والكوارث العام والقحط احلروب ألوقات
 من فرد كل صولح من حققالت مسؤولية اخلليفة علىو  .املواد نقل إمكانية
وَّل أن وينبغي ابملعروف، واملأوى وامللب  الغذاء على الناس  بيت من هذا مي 
 من طريق عن أو بنفس  احلاجات هذه تلبية على قادراً  الفرد نيك مل إذا املال
 آَدمَ  اِلْبنِ  لَْيسَ »: الق فعن عثمان بن عفان أن النيب  إعالت ، عليهم جتب
 اخْلُْبزِ  َوِجْلفُ  ،َعْورََتهُ  يـَُواِري َوثـَْوب   ،َيْسُكُنهُ  بـَْيت   :خلَِْصالِ ا َهِذهِ  ِسَوى يف  َحق  

 .(صحيح حسن حديث): وقال الرتمذي رواه «َواْلَماء

 طريق عن األساسية األغذية توفري يقتضي فهو الغذائي األمن حتقيق أما
 األساليب في  تستخدم استغالالً  الزراعية األراضي استغاللو  واالسترياد اإلنتاج
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 الرسول بقول األرض تعمري مسألة اإلسالم عاجل وقد احلديثة، العلمية والوسائل
 :« ْوقال الرتمذي رواه «َحق   ظَاملِ   ِلِعْرق   َولَْيسَ  َلهُ  َفِهيَ  َميِ َتة   ا  َأْرض َأْحَيا َمن :

ْليَـْزَرْعَها َأْرض   َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ »:  وقول  ،(غريب حسن حديث)  َيْمَنْحَهالِ  َأوْ  فـَ
 زراعة بتقدمي الغذاء توفري يكون كما .صحيح  يف البخاري رواه ،«َأَخاهُ 

 التصحر، ومبقاومة أمهية األقل احملاصيل على اإلنسان لغذاء املهمة احملاصيل
 ،الزراعية اآلفات مكافحة وأدوية البذور لتحسني األحباث مراكز وإنشاء
 الزراعي ابلتصنيع واالهتمام ،اً وخارجيًا داخلي الزراعي التسويق وأتمني

 احليواانت برتبية واالهتمام طويلة، مدة لألغذية حفظ في  ما وخاصة واين،واحلي
 وأتمني املواشي، ومريب للمزارعني الدولة ودعم العلمية، األساليب أحدث وفق
 طريق عن الغذاء توفري وكذلك. وأمسدة أعالف من اإلنتاج لزايدة يلزم ما

 ،سبيالً  املؤمنني على للكافرين جيعل ال أن بشرطًا شرع جائز  فإن االسترياد
 والزيوت كالقمح الزراعي اإلنتاج يف األساسية املواد على الرتكيز جيب كما

 .والبيض والسمك ومشتقات  واحلليب كاللحوم احليواين اإلنتاجو  النباتية،
 ،سنني متتد طويلة فرتات األغذية هذه ختزين إمكانية توفري يوينبغ

 والزيوت، والعنب والتني التمر وجمفف ،اً حب أو سنبل  يف القمح كتخزين
 عائشة عن مسلم صحيح يف جاء ...اجملفف واحلليب واملعلبة، اجملففة واللحوم

 وقال ،«التَّْمرُ  ِعْنَدُهمُ  بـَْيت   َأْهلُ  ََيُوعُ  اَل »:  قال: قالت عنها هللا رضي
 :« َيف مسلم رواه ،«َأْهُلهُ  َجاعَ  َأوْ  ،َأْهُلهُ  ِجَياع   ِفيهِ  مَتْرَ  اَل  بـَْيت   َعاِئَشةُ  اي 

 ومراكز القمح، صوامع ببناء الغذائية املواد ختزين اخلالفة دولة وتتوىل .صحيح 
 قريبة األعداء، من حممية متباعدة متعددة تكونو  ؛الكبرية والثالجات التخزين،
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 الدولة وتتوىل .اومنه ليهاإ الغذائية املواد نقل يسهل السكانية، التجمعات من
 الدولة وتقوم. املخزنة الغذائية املواد وسالمة الصحية التخزين شروط توفر مراقبة

 يكون أن منعت اليت ابألحكام ،اً ونوعاً كمّ  للطعام، العادل ابلتوزيع اإلسالمية
 ِب  آَمنَ  َما»:  لقول  املسلمني على اإلطعام ووجوب األغنياء بني ولةد   املال

َعانَ  اَبتَ  نْ مَ   حسن  إبسناد أن  عن البزار أخرج  «يـَْعَلمُ  َوُهوَ  َجاِئع   َوَجارُهُ  َشبـْ
َا»:  وقول  ،واملنذري اهليثمي  فـََقدْ  َجاِئع   اْمُرؤ   ِفيِهمْ  َأْصَبحَ  َعْرَصة   َأْهلُ  َوَأَي 

ُهمْ  َبرَِئتْ   .شاكر دأمح وصحح  عمر ابن عن أمحد أخرج  «تـََعاىَل  اّللَِّ  ِذمَّةُ  ِمنـْ

 صحة وجودة الغذاء يف املطاعم واألسواق واملصانع
النظافة أثناء إعداده أنتج األمراض  إن الطعام إذا كان فاسدا أو مل تتوخّ 

املختلفة ونقل العدوى، لذلك وجب على من يصنع الطعام ويقدم  يف 
تسب احملالت العامة أن يلتزم ابلنظافة الكاملة وجبودة الطعام املقدم. وعلى احمل

أن يقوم إبغالق املطاعم أو حمالت الطعام اليت يتبني أهنا تقدم الطعام الفاسد 
أو املغشوش، ومعاقبة أصحاهبا إن كانوا مقصرين أو متعمدين بيع الغذاء 
الفاسد. وال يعاد فتحها إال بعد إعادة فحص جودة ما تقدم  للناس من 

َرةِ  َعَلى َمرَّ   هللاِ  رسولَ  أنَّ  غذاء. روى مسلم يف صحيح  ، ص ب    فََأد َخلَ  َطَعام 
: قَالَ  ،«الطََّعاِم؟ َصاِحبَ  ايَ  َهَذا َما»: فَ َقالَ  ،بَ َلالً  َأَصاِبع     فَ َناَلت   ِفيَها، َيَده  
 الطََّعامِ  فـَْوقَ  َجَعْلَتهُ  َأَفال»: قَالَ  ."اَّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  - َطر  امل أيِ  - السََّماء   َأَصابَ ت    "

 عن هريرة أيب عن أيضاً  مسلم وروى ،«ِمنِ   فـََلْيسَ  َغشَّ  َمنْ ! نَّاسُ ال يـََراهُ  َكيْ 
 .«ِمنَّا فـََلْيسَ  َغشََّنا َوَمنْ »: قال  هللا رسول



77 

 البيئية الصحة

 انشرهب اليت واملياه حولنا من اهلواءف ،ابلبيئة علقةمت نساناإل صحة إن
 بكيفية مرتبطة كلها هذه وسالمة كثرياً، صحتنا مي  أنكل  الذي والغذاء
 لقداً. أيض والعقود السنني امتداد علىو اً عاملي وكذلكًا وحملي فورايً  معها تعاملنا
 العالقات على ترّكز اليت العامة الصحة فرع أبهنا البيئية الصحة تُعر ف ابتت
 وتنمية ، وصالح اإلنسان صحة ازدهار على وتعمل وبيئتهم، الناس بني

 شامل نظام أي من رئيسي جزء البيئية الصحةف. وآمنة صحية جمتمعات
 وبرامج سياسات وضع على يعمل أن ينبغي اجملال هذا ويف. العامة للصحة
 والغذاء واملياه اهلواء يف األخرى البيئية ؤذايتوامل الكيميائية امللواثت من للتقليل

 أدخلت قدف .صحة أكثر بيئات اجملتمعات ومنح الناس محاية أجل من
 واملوت واألمراض األوساخ دخلت ومع  ،ابلبيئة اهتمام دون صنيعالت الرأمسالية

 واألهنار الزراعية واألراضي ،واملياه واهلواء األرض تلّوث من تعاين مدن إىل
 التنوع فتضاءل ،الصناعية واملخلَّفات ابملبيدات ملوثة أصبحت والبحار

 لتغطية قيعاتبرت  الرأمسالية الدول فقامت .الرأمسايل للجشع نتيجة البيولوجي
 ما منهاو  ،التلوث وضبط ملراقبة واملنظمات الوكاالت إنشاء منها القصور هذا

 .وغريها ،الكربون بضرائب يسمى

 على احلفاظ أجل من البيئية واإلدارة النظافة أمهية إنف اإلسالم يف أما
 ذلك ويرجع ،العظيمة املسلمني مدن من الكثري تصاميم يف انعكست الصحة

 سالماإلف بيئت ، مع اإلنسان بعالقة اآلخرة يف والثواب األجر إلسالما ربط إىل
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 الصحة أجل من وكذلك لذاهتا ،النظيفة البيئة أمهية على اإلنسان ذهن رّكز
 والقناعة والرضا النفسي االطمئنان على وابحلث التلوث بتقليل وذلك ،البشرية

نسان من األرض، اإل وتعاىل سبحان  هللا خلق قدف. املوجودة ابملمتلكات
﴿: وجل عز قال .واستعمره فيها، وسخر ل  كل ما يف الكون لينتفع ب   

                                ﴾، تعاىل وقال :
﴿                                     

        ﴾. أخرى اجةحل أو الطعام أجل من احليواانت وقتل 
 عبد عنف ،داع   بال أوًا إسراف يقتل نمل حساابً  هناك ولكن اإلسالم، يف مباح
 فـَْوقـََها َفَما ا  ور ُعْصفُ  يـَْقُتلُ  ِإْنَسان   ِمنْ  َما»  :قال  اَّللَّ  رسول أن و،عمر  بن هللا

َها َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  َسأََلهُ  ِإالَّ  َحقِ َها ِبَغرْيِ  ، َرس ولَ  ايَ : ِقيلَ  «اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعنـْ  َوَما اَّللَِّ
َيْأُكَلَها َيْذََبََها َأنْ  َحق َها»: قَالَ  َحق َها؟  رواه ،«ِبهِ  فـَيَـْرِميَ  رَْأَسَها يـَْقَطعَ  َواَل  فـَ
 النيب عن هريرة أيب عنو . (حديث صحيح اإلسناد): وقال مستدرك  يف احلاكم
 مث .صحيح  يف مسلم أخرج  ،«َصَدَقة   الطَّرِيقِ  َعنِ  اأْلََذى َومُتِيطُ » :قال 
 ِمنْ  َما»:  النيب قال فقد ،ةالبيئ يف انفع شيء إنشاء مدح اإلسالم إن

ر   ِمْنهُ  ْأُكلُ فـَيَ  ا  َزْرع يـَْزرَعُ  َأوْ  ا  َغْرس يـَْغِرسُ  ُمْسِلم    َلهُ  َكانَ  ِإالَّ  َِبِيَمة   َأوْ  ِإْنَسان   َأوْ  طَيـْ
وقد حرم اإلسالم اإلضرار ابلبيئة، . صحيح  يف البخاري أخرج  ،«َصَدَقة   ِبهِ 

ألن هبا قوام اإلنسان، وتوعد هللا سبحان  وتعاىل املفسد للطبيعة والبيئة 
﴿: وتعاىل سبحان ابلعقاب، فقال                      

                          ﴾ .الرسول أّكد ولقد  
 اْلَمَواِرِد، يف  اْلبَـَرازَ : الثَّاَلثَ  اْلَماَلِعنَ  اتَـُّقوا» :قول  يف للنظافة البيئية الناحية على
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حديث صحيح ): وقال املستدرك يف احلاكم رواه ،«َوالظِ لَّ  ،الطَّرِيقِ  َوقَارَِعةَ 
 لوضع دوائر تنشئ أن اخلالفة دولة علىف البيئة على لحفاظول (،اإلسناد
 البيئة مراقبة دورها يكونو . الغذاء وسالمة املياه وجودة ءاهلوا نقاء راقبةمل املعايري
 من اآلتية عديةامل األمراض تضبطو  اإلشعاعي، أو الكيميائي التلوث ومنع

 .معها وتفاعل  والربية األليفة للحيواانت اإلنسان استخدام
 :البيئة صحة يف املهمة العناصر يلي وفيما

 اِلواء نقاء

 يف سنوايً  ميوتون شخص ينيمال 7 أن العاملية الصحة منظمة تقدِّر
 حيتوي هواء يستنشقونًا عاملي الناس أعشار تسعة وأن ،اهلواء تلوث حاالت

 من الراشدين وفيات ربع أن درق   ولقد. امللوِّاثت من عالية مستوايت على
 من %29 وأن ،اهلواء تلوث حاالت يف كان والسكتات القلب أمراض
 ميكن املزمن الرئوي االنسداد مرض وفيات من %43و الرئة سرطان وفيات
 قدو  البيئة، تلوث يف لاهر رأث املشع وللغبار .اهلواء تلوث حالة إىل نسبتها
 حادثةف .وفوكوشيما تشرنوبل كوارث يف اأشكاهل أبسوأ العاملية أبعاده متثلت

 أوكرانيا من مربع كيلومرت ألف 20 تلوث منها نتج م1986 عام يف تشرنوبل
 للطاقة فوكوشيما حمطة بدأتو . الغربية أورواب أحناء يف املشع الغبار واكت شف

 من عشر الثاين يف اجلو إىل اإلشعاعي النشاط تطلق الياابن يف النووية
 بعد املتحدة الوالايت إىل اهلادي احمليط عرب وصلت واليت م2011 مارسآذار/

 يكتشفون العلماء يزال ال الكارثة، على سنوات عشر مرور وبعد ،أايم 5-6
 .فوكوشيما حمطة من املتساقط الغبار من جديدةاً أنواع
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اء يف الدولة اإلسالمية ويكون عالج مشكلة االنبعااثت املختلفة يف اهلو 
بتخصيص مناطق صناعية بعيدة عن املناطق السكنية للصناعات امللوثة، 
ومراقبة املنشآت الصناعية والزراعية وأية مصادر أخرى للتلوث، وإلزام تلك 

 - العامة ومنها داخال يف امللكية اخلاصة أ سواء ما كان -املنشآت واملصادر 
لنظيف، كوحدات معاجلة الفضالت الصناعية، ابتباع أساليب ونظم اإلنتاج ا

وبعدم السماح بتسرب امللواثت للبيئة احمليطة مبا يتعدى احلدود املسموح هبا، 
وهذه احلدود يقوم بتعيينها أهل االختصاص من العلماء، حبيث يسمح فقط 
ابحلد األدىن من االنبعااثت والفضالت اليت ال تؤثر على التوازن البيئي. كما 

لدولة إبنشاء مصانع إلعادة تصنيع الفضالت الصناعية املباحة هتتم ا
واستغالهلا مرة أخرى، وهو ما يسمى إبعادة التدوير، وما يتبقى بعد ذلك من 
هذه املخلفات غري القابلة لالستغالل أو التدوير، فإن  يتم التخلص من  ابلدفن 

سبل جديدة  يف املناطق النائية. ويتم إنشاء فريق من العلماء الستحداث
 للتخلص من هذه املخلفات وإزالة خطرها وضررها عن الرعية.

ومبا أن التلويث البيئي من املخالفات اليت تضر ابجلماعة، فإن قاضي 
احلسبة يف الدولة اإلسالمية هو املسؤول عن مراقبة املصانع واملنشآت للحد 

واملختصني ابلبيئة  من االنبعااثت الضارة ابلبيئة، وميكن  أن يستعني أبهل العلم
للقيام بذلك، وحتدد عقوابت تعزيرية رادعة حبق أصحاب املصانع يف حال 
تعديهم احلد املسموح ب  من االنبعااثت الصناعية، ويغلق املصنع إن مل تردع  

 العقوابت واستمر يف تلويث البيئة.
 والبيئة الطبيعية ال حتد حبدود الدولة، خصوصا إذا انتقلت امللواثت عرب
اهلواء أو جماري املياه؛ ولذلك جيب على الدولة اإلسالمية منع الدول اجملاورة 
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من تلويث البيئة ومنعها من إلقاء خملفاهتا الصناعية يف أراضي الدولة 
اإلسالمية، ويعترب أي جتاوز هلذه الشروط من قبل الدول اجملاورة تعداي على 

د واحلرب وفق ما يقدره الدولة اإلسالمية ورعاايها يستوجب إعالن اجلها
 اخلليفة.

 املياه جودة
: تعاىل قال للحياة، مهم وهو األرض سطح من %70 حنو املاء يغطي

﴿                                              

            ﴾، واملياه والبحار األهنار يلوث اإلنسانف ذلك عوم 
 واللدائن الضارة والكيماوايت الثقيلة فاملعادن مسبوقة، غري مبعدالت اجلوفية
 كلها،املشعة لنظائرا وحىت ،واحليوان اإلنسان تصريف من والبكترياي الصغرية
 ةمهدِّد بكترياي من املستمر التلوث خلطر معرضة الشرب مياهو  .مياهنا تلوث
. O157 القولونية والبكترياي والشيجيال والتيفوئيد الكولريا مثل للحياة

 وعدوى الشرب، مياه هتددًا أيض A الكبد التهاب فريوس مثل والفريوسات
 أما. معوية ألمراض متكرر تفش   إىل تؤدي االستحمام ملياه النوروفريوس

 أمام تصمد أن طيعتستف واجلارداي الكريبتوسبوريديوم مثل الربوتوزوا طفيليات
 ومياه. البلهارسيا بداء الطفيلية الديدان وتتسبب. ابلكلور التطهري معاجلة
 جراين ومن املصانع من الكيماوية امللواثت خلطر ،اً أيض معرضة الشرب
 سامة بعناصر تتلوث أن ميكن املياه آابر وحىت اجملاري، ومن الزراعية األمسدة

 ملياري أن م2019 عام يف العاملية الصحة ظمةملن تقرير قّدر وقد .الزرنيخ مثل
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 وأن ،ابلفضالت ملواثً  الشرب ملياه اً مصدر  ونيستخدم األقل على شخص
 .امللوثة الشرب مياه من سنة كل اإلسهال حاالت يف وفاة ألف 485

وقد أمر اإلسالم ابحلفاظ على جودة املياه ونظافتها، وحذر أشد 
عن معاذ بن جبل رضي هللا عن  عن رسول التحذير من تلويث مصادر املياه، ف

 الطَّرِيِق، َوقَارَِعةَ  اْلَمَواِرِد، يف  اْلبَـَرازَ : الثَّاَلثَ  اْلَماَلِعنَ  اتَـُّقوا» :قال  هللا 
 وقال (،حديث صحيح اإلسناد): وقال املستدرك يف احلاكم رواه ،«َوالظِ لَّ 
 :«ائِ  اْلَماءِ  يف  َأَحدُُكمْ  يـَُبوَلنَّ  ال رواه مسلم يف  ،«ِمْنهُ  يـَْغَتِسلُ  ثَّ  مِ الدَّ

 َأَمَرانَ »: صحيح ، وروى ابن ماج  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عن  أن  قال
وذلك حفظا ملا حتوي  هذه اآلنية  ؛«آنِيَـتَـَنا َونـَُغطِ يَ  َأْسِقيَـتَـَنا نُوِكيَ  َأنْ  : النَِّب  

سالمية أن هتتم بنظافة من املاء. ولذلك كان من الواجب على الدولة اإل
مصادر املياه ومراقبة جودة ماء الشرب وخلوه من امللواثت، عن طريق إنشاء 
خمتربات خاصة هلذا اهلدف، وإقامة حمطات ملعاجلة املياه وتطهريها من 

مسؤول عن رعيت ، وانطالقا من  - وهو اإلمام -امللواثت، ألن الراعي 
ال ضرر وال ضرار، وتطبيقا لألحاديث  القاعدة الشرعية الواسعة القاضية أبن

السابقة اليت حترم تلويث املياه العامة اليت هي ملك املسلمني كافة. ويتوىل 
جهاز احلسبة يف الدولة اإلسالمية مراقبة املياه وجودهتا وتقرير عقوبة األفراد أو 
الشركات واملصانع اليت تلوث مصادر املياه حبيث تكون العقوبة رادعة ومزيلة 

 للتلوث احلاصل.
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 الغذاء سالمة
 فسد إذاو . وبيولوجية كيميائية ملخاطر يضع أنكل  الذي الغذاء إن

 عن تنتج أن ميكن خمتلفة اً أمراض فإن إعداده حني النظافة ت راعَ  مل أو الغذاء
 الساملونيال مثل بكترياي الطرية والنباتية احليوانية املنتجات حتمل قدو  ؛ذلك

ِرضةامل القولونية ريايوالبكت والليسترياي  املقاومة البكتريية الربوتينات وكذلك م 
 كلوسرتيديوم ومن يةاملعو  القولونية ومن العصوية سرييوس كتريايب من للحرارة

 للغذاء وميكن. أفرزهتا اليت البكترياي قتل بعد حىت سامة تبقى الاليت بوتيولينيوم
 حيث ؛التخزين عند أو يفوالتغل والتعبئة عدادواإل التحضري حني يتلوث أن

. أخرى نباتية ومنتجات احلبوب داخل إىلًا مسوم يفرز أن فطري لنمو ميكن
 املالطية ابحلمى يسمى وما. مصدرها يف احليوانية املنتجات تتلوث وقد

 بكتريي طفيلي يسبب  املتوسط حوض بالد يف شائع مرض )الربوسيالت(
 غري حليب خالل من الناس تصيب وهي ،للحليب املنتجة املواشي يف خلوي
 قدو اً. جيد املطهية غري حلومها من وحىت من  مصنوعة طرية أجبان ومن مبسرت
 إىل معاجلة حيوانية بقااي احليواانت إطعام مثل للشرع خمالفة ممارسات أدت
 إىل يؤدي فإن  البشر أصاب ذاإ الذي ،املواشي بني البقر جنون مرض نشر
 .العصيب جاكوب كريتزفيلد مرض من نوع

 نقاط كل عرب الغذائية للصحة معايري تضع أن اخلالفة دولة على إن
 االلتزام مراقبة وعليها للمستهلك، البيع نقطة إىل املزرعة من الغذاء، صناعة

 .املعايري هبذه
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 ومنعها املنشأ يةحيوان األمراض انتشار ضبط
 أكل خالل من اإلنسان إىل تنتقل املزرعة حيواانت أمراض من الكثري

 الربية احليواانت أن كما ،مباشر زراعي اتصال خالل من أو يةحيوان منتجات
 املنشأ، حيوانية األمراض هذه تسمىو  ،املنشأ حيوانية لألمراض مهم مصدر

 اللتهاابت احلديثة الثالث واملوجات اخلنازير نفلونزاإو  الطيور نفلونزاإ أمراضف
-كوفيد هاوآخر  ؛يواانتح من نشأت كلها كوروان لفريوس حادة رئوية

 أخرى حديثة أوبئة وكذلك ،19-كوفيد مرض جائحة سبب الذي 2سارس
 وكلها ،الكلب وداء السل ومرض كيو محىو  واإليبوال، الزيكا فريوسات من

 العالقات عن الناتج (HIV) يدزاإل مرض إىل ابإلضافة هذا ،املنشأ حيوانية
 مستمر وهتديد إزعاج رمصد األمراض هذه ومجيع الشرعية، غري اجلنسية
. العاملي السفر زايدة ومع جديدة مناطق استعمار يف البشر توسع بعد خاصة

 .األمراض هذه ابختالف البشر إىل ىالعدو  انتقال طرق وختتلف

 من هي البشر إىل تنقلها ومنع احليواانت يف األمراض انتشار ضبط إن
نشاء جهاز خاص من إب هتتم أن فعليها ،اخلالفة دولة أمام التحدايت أهم

البياطرة يكون اتبعا لدائرة الزراعة ابعتبار وليفت  األساسية، ومرتبطا بدائرة 
 الصحة فيما يص اجلوانب التالية:

مراقبة صحة احليواانت؛ حيث يتوجب على جهاز البيطرة يف الدولة  -أ
 اإلسالمية أن يراقب مجيع املزارع احليوانية التابعة للدولة أو لألفراد.

 مكافحة اآلفات الناقلة لألمراض. -ب
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احلفاظ على احليواانت الربية: إن احلفاظ على الثروة احليوانية الربية  -ج
ضروري للحفاظ على الدورة احلياتية وميزان الطبيعة، كما أن مراقبة صحة 

ان،  احليواانت الربية مهم ملنع انتقال األمراض إىل احليواانت األليفة أو اإلنس
 نزا الطيور وغريها من األمراض املعدية.أو السعار وإنفلو  كداء الكلب

إن الصحة البشرية مرتبطة ابلصحة احليوانية، وهذه احلقيقة تدعو إىل 
االهتمام ابحليواانت، عالوة على أن رعاية احليواانت يف الشرع تعد عمال يثيب 

َنَما»: قال هللا صاحب ، فعن أيب هريرة أن رسول هللا   ِبَطرِيق   ََيِْشي رَُجل   بـَيـْ
 يـَْلَهثُ  َكْلب   فَِإَذا َخَرجَ  ثَّ  َفَشِربَ  ِفيَها فـَنَـَزلَ  ا  بِْئر  فـََوَجدَ  اْلَعَطشُ  َعَلْيهِ  اْشَتدَّ 
 ِمْثلُ  اْلَعَطشِ  ِمنْ  اْلَكْلبَ  َهَذا بـََلغَ  َلَقدْ  الرَُّجلُ  فـََقالَ  اْلَعَطشِ  ِمنْ  الثَـَّرى َيَُْكلُ 
رَ  َزلَ فـَنَـ  ِب  بـََلغَ  َكانَ  الَِّذي  َفَشَكرَ  اْلَكْلبَ  َفَسَقى ِبِفيهِ  َأْمَسَكهُ  ثَّ  ُخفَّهُ  َفَمأَلَ  اْلِبئـْ

 ُكل ِ  يف  نـََعمْ  فـََقالَ  ا  َأْجر  اْلبَـَهاِئمِ  يف  لََنا َوِإنَّ  اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ  قَاُلوا َلهُ  فـََغَفرَ  َلهُ  اّللَُّ 
 . صحيح يف البخاري رواه «َأْجر   َرْطَبة   َكِبد   َذاتِ 

 واألحراش الغاابت على احلفاظ
تشكل الغاابت واألحراش الطبيعية رئة طبيعية مكملة لدورة احلياة على 
األرض؛ فهي ضرورية لبقاء احلياة واستواء نظام الطبيعة متزان كما قدره هللا 
سبحان ، فاإلنسان واحليوان حباجة إىل األكسجني واملواد الغذائية، وبعض 

غاابت كأوساط بيئية تعيش فيها؛ لذلك كان احلفاظ احليواانت حتتاج هذه ال
على الغاابت واألحراش الزما للحفاظ على الدورة احلياتية، وكان على الدولة 
اإلسالمية أن هتتم حبمايتها من القطع أو اإلزالة، وحتمي الكائنات احلية فيها 

عية مكتملة من الصيد أو التهجري، ما دام هذا الزما لبقاء الدورة احلياتية الطبي
 صحيحة.



86 

 الصحي الصرف
الصرف الصحي هو اإلدارة السليمة بيئيا وصحيا للنفاايت، وهو يشمل 
تصريف مياه اجملاري واألمطار، ومعاجلة خملفات الصناعة والزراعة على حنو 
حيمي البيئة وصحة الرعية من أتثريات هذه الفضالت؛ لذلك كان من الواجب 

رف الصحي يف التجمعات السكنية على الدولة أن هتيئ شبكات للص
لتصريف مياه اجملاري والفضالت، وأن تقوم أيضا إبنشاء مراكز لعالج هذه 
الفضالت، بدفنها أو حرقها أو إعادة تدوير النفاايت غري النجسة منها 
واستغالهلا جمددا، وذلك من ابب رعاية الشؤون ومنع الضرر. ومن هذا الباب 

ومراكز معاجلة الفضالت بعيدة عن التجمعات  أيضا ينبغي أن تكون املزابل
 السكنية وموارد املياه.

 السكنية للبيئة الصحية اِلندسة

إن هندسة املدن والتجمعات السكنية يف الدولة اإلسالمية جيب أن 
تراعي صحة الرعية وراحتهم، وذلك ابحلد من التلوث والضجيج والضوضاء 

ت العمل املختلفة، وأن تكون أبن تكون البيوت بعيدة عن املصانع وورشا
الطرق السريعة والقطارات واملطارات معزولة عن البيوت والسكان حبواجز 
صوتية. وهتتم الدولة أبن تصمم هندسة املدن والتجمعات السكنية على حنو 
يسمح ابلتهوية السليمة، ومينع اكتظاظ السكان، ويسهل عملية الصرف 

ت. وجيب على الدولة أن تراعي الصحي وتنظيف الشوارع وإزالة النفااي
فة بتسهيل املواصالت والطرق املشلولني والعميان وأصحاب اإلعاقات املختل
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متها حلاجاهتم، وخاصة يف املؤسسات العامة كاملدارس وبناايت الدولة، ءومال
وهذا من رعاية الشؤون الواجبة على اإلمام. وكذلك على الدولة أن هتتم 

عب اآلمنة لألطفال وبقية السكان حبيث ال يتعرض إبنشاء املتنزهات واملال
 األطفال ملخاطر اللعب يف األماكن غري اآلمنة.

 والرقابة املعايري
 جيب امللوث واهلواء امللوثة واملياه امللوث الغذاء من الناس محاية أجل من

 وضع للمخاطر، ميو تق: ليةالتا العامة األعمال اختاذالدولة اإلسالمية على 
 ذلك، عن وفضالً . والغذاء واملياه للهواء بفحوصات والقيام لسالمة،ل معايري
 ؛البشرية الصحة عوامل من عامالً  احليوانية الصحة الدولة تعترب أن جيب

 هلذه توفر أن وجيب .الدولة مسؤوليات منًا أيض البيطري فالفحص ولذلك
 متكن تشخيص أدوات لتطوير املخربية ابلبحوث وتدعم املختربات الفحوصات

 عن انمجة خماطر أية لتاليف اخلطر موقع عند السريع ابلتشخيص القيام من
 بتحليالت تقوم أنًا جيدًا جتهيز  اجملهزة اإلقليمية املعامل علىو . التأخر

 مع التعامل من متكنها جباهزية هذه تصمَّم أن وينبغي ،روتينية تشخيصية
 لتدعم التحليلية تاإلجراءا من كبري وتصعيد شامل وابء حدوث احتمالية
 .السكان حاجات

 بناء البيطرية والسالمة والغذاء واملياه اهلواء سالمة معايري اخلليفة يتبىنو 
 احملتسب عن ينوبون الذين املفتشون يقومو . الفنيني اخلرباء جلان توصيات على

 أو املطاعم إغالقك املخالف ضد إجراءات اختاذ صالحية هلم وتكون بفرضها
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 هلم وميكن ،اً مغشوش أوًا فاسدًا طعام قدمت أهنا ي كتشف اليت ءالغذا خمازن
 يكون وحيثمااً. قصد الطعام إبفساد قاموا أو أمهلوا إذا أصحاهبا يعاقبوا أن

 أن املفتشني على فإن ،مثالً  الصناعي اإلنتاج يف كماًا  تعقيد أكثر التقومي
 وي درَّب. ملصنعا صاحب مع األمر ي تاَبع مث اإلخفاقات عن تقارير يقدموا
 ومجع املراقبة على صلة ذات عال   تعليم مؤهالت لديهم الذين نو املفتش

 تواكب أن الدولة علىو . حمددة موحدة تشغيل إجراءات حسب العينات
 خمتربات كلَّفت أنو  هاميو وتق املخاطر هذه لفهم اهلادفة البحوث ابستمرار

 اإلقليمية املعامل كلَّفت   بينما اجملاالت هذه يف األساسي ابلبحث مركزية
 .الروتينية واملراقبة ابلرصد

 اخلالفة دولة يف احلسبة وجهاز الصحية الرقابةُ 

تقوم الدولة اإلسالمية عن طريق جهاز احلسبة مبراقبة األمور اليت تؤثر 
على صحة اجلماعة بشكل عام؛ حبيث مينع احملتسب كل ضرر صحي يقع 

 واحملتسب. وبة تزجره عن العودة إلي على اجلماعة ويعاقب من يتسبب ب  عق
، فيها يوجد وال عامة، حقوق هي اليت القضااي يف ينظر الذي القاضي هو  م دَّع 

 يف احلكم احملتسب ميلكو  .واجلناايت احلدود يف داخلة تكون ال أن على
 يده حتت وجيعل قضاء، جملل  حاجة دون مكان أي يف هبا العلم فور املخالفة

 املخالفة يف حيكم فهو ،احلال يف حكم  وينفذ أوامره، فيذلتن الشرطة من عدد
 السوق، يف: زمان أو مكان أي يف حيكم أن ول  حدوثها، من التحقق مبجرد

  الرسولف... رالنها أو الليل يف السيارة، ويف الدابة، لهر وعلى البيت، ويف
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َرة ص   أمر يف نظر حني  وكانت السوق، يف سائر وهو فيها نظر ،الطعام ب  
 املخالفة ىرأ أن بمجردف عنده، الص ب  َرة صاحب يستدعِ  ومل للبيع، معروضة

 قضااي يف القضاء جمل  طي شرت  ال أن  على يدل ما مكاهنا، يف فيها نظر
 احملتسب، شروط فيهم تتوفر عن  نواابً  يتار أن يف احلق وللمحتسب .احلسبة
 بوليفة القيام صالحية بالنوا هلؤالء وتكون املختلفة، اجلهات يف يوزعهم
ومن . فيها ف  ّوضوا اليت القضااي يف هلم ع  ّينت اليت احمللة أو املنطقة يف احلسبة

 األمور اليت جيب على احملتسب أن يراقبها يف الدولة اإلسالمية:

إن الطعام إذا كان  جودة الغذاء يف املطاعم واألسواق واملصانع: -أ
إعداده أنتج األمراض املختلفة ونقل العدوى؛ فاسدا أو مل تتوخ النظافة أثناء 

لذلك وجب على من يصنع الطعام ويقدم  يف احملالت العامة أن يلتزم ابلنظافة 
الكاملة وجبودة الطعام املقدم. وعلى احملتسب أن يقوم إبغالق املطاعم أو 
حمالت الطعام اليت يتبني أهنا تقدم الطعام الفاسد أو املغشوش، ومعاقبة 

ا إن كانوا مقصرين أو متعمدين بيع الغذاء الفاسد. وال يعاد فتحها إال أصحاهب
بعد إعادة فحص جودة ما تقدم  للناس من غذاء. روى مسلم يف صحيح  

َرةِ  َعَلى َمرَّ   هللاِ  ولَ س  رَ  أنَّ  ، ص ب    ،بَ َلالً  َأَصاِبع     فَ َناَلت   ِفيَها، َيَده   فََأد َخلَ  َطَعام 
 ايَ  - املَطر   أيِ  - السََّماء   َأَصابَ ت    ": قَالَ  ،«الطََّعاِم؟ َصاِحبَ  ايَ  َهَذا َما»: فَ َقالَ 
 فـََلْيسَ  َغشَّ  َمنْ ! النَّاسُ  يـََراهُ  َكيْ  الطََّعامِ  فـَْوقَ  َجَعْلَتهُ  َأَفال»: قَالَ  ."اَّللَِّ  َرس ولَ 

 َغشََّنا َوَمنْ »: قال  هللا رسول عن هريرة أيب عن أيضاً  مسلم وروى ،«ِمنِ  
 .«ِمنَّا فـََلْيسَ 
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إن بعض السلع  املواصفات واملعايري للمنتجات والسلع: -ب
واملنتجات كاملواد الغذائية ومواد البناء واملواد الكيماوية كمبيدات احلشرات 
ومواد التنظيف ومصوغات املعادن الثمينة ميكن أن تسبب ضررا على 

السالمة عند  مستخدمها إذا مل تكن مصنعة وفق مواصفات ومعايري تضمن
استخدامها، أو كانت ذات جودة أدىن من املطابقة للمواصفات واملعايري، 
ولذلك كان ال بد من إنشاء جهاز خاص يف الدولة يضم علماء يف خمتلف 
اجملاالت ذات العالقة لوضع هذه املعايري واملواصفات وإلزام املصانع واملنتجني 

عايري واملواصفات ومعاقبة خمالفها ومنع هبا، ويقوم احملتسب مبراقبة تطبيق هذه امل
 تداول السلعة املخالفة.

على الدولة اإلسالمية أن تقوم بفحص  فحص املواد املستوردة: -ج
املواد املستوردة من الدول األخرى، سواء أكانت مواد زراعية أم صناعية؛ ملنع 

فات من دخول ما قد يضر ابلرعية يف الدولة اإلسالمية أو ينقل األمراض واآل
الدول األخرى، كاسترياد احليواانت املصابة مبرض معد أو البضاعة الفاسدة، 
وتقوم الدولة إبنشاء نقاط فحص وتفتيش يف ثغور الدولة هلذا اهلدف. وقد 

 َعَلى ُِمِْرض   يُوِرَدنَّ  الَ »: قال  هللا رسول أن روى البخاري يف صحيح ،
 .«ُمِصح    َعَلى ُِمِْرض   يُوِردُ  ال»: الأن  ق والرواية عند مسلم عن   .«ُمِصح  

وهذه الرواية عند مسلم جاءت بصيغة اخلرب ولفظ النفي؛ لكنها مبعىن النهي 
بدليل رواية البخاري بصيغة النهي، واملمرض هو الذي ل  إبل مرضى، واملصح 

قد هنى صاحب اإلبل املريضة أن  من ل  إبل صحاح، فيكون الرسول 
 الصحيحة.يوردها على اإلبل 
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على الدولة اإلسالمية أن تقوم  مراقبة صحة القادمني للدولة: -د
بفحص املستأمنني واملعاهدين والرسل القادمني إىل الدولة من دول تنتشر فيها 
أمراض معدية كالطاعون أو السارس أو السل، فإن وجد أن أحدهم حيمل 

أسامة رضي هللا املرض وفي  قابلية نقل العدوى منع من دخول الدولة. فعن 
 َبِن  ِمنْ  طَائَِفة   َعَلى ُأْرِسلَ  رِْجس   الطَّاُعونُ »: قال عن  عن رسول هللا 

َلُكمْ  َكانَ  َمنْ  َعَلى َأوْ  - ِإْسَرائِيلَ  ْعُتمْ  فَِإَذا - قـَبـْ  َعَلْيِه، تـَْقَدُموا َفال َبَِْرض   ِبهِ  مسَِ
 يف مسلم وروى. البخاري رواه ،«ِمْنهُ ا  ِفَرار  ُجواََتْرُ  َفال ِِبَا َوأَنـُْتمْ  َبَِْرض   َوَقعَ  َوِإَذا

 َقدْ  ِإانَّ »:  النيب إلي  فأرسل   ،جمذوم   رجل   ثقيف  وفد يف كان أن  صحيح 
 .«فَاْرِجعْ  اَبيـَْعَناكَ 

على صاحب العمل أن يوفر البيئة  قوانني األمان يف العمل: -ه
تسب أن يشرف على الصحية اآلمنة للعمال، وال يعرضهم للخطر، وعلى احمل

 املصانع والورشات، ويتحقق من خلوها من أي خطر على العمال.

 املعدية األمراض تفشي إدارة

 الدولة يف طوارئ حالة بوصفها املعدية األمراض
 والعمل للحياة تمالً حم اهتديد ميثل أن ميكن املعدية األمراض تفشي إن

 عام اإلسبانية لونزااإلنف جائحة أصابت فقد كبرياً، دماراً  يسبب وأن
 مليون 500 حوايل ،H1N1 فريوس عن الناجتة م(1919-م1918)

 ما مع ،العامل حول شخص مليون 50 حوايل الوفيات عدد وبلغ ،شخص
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 من وخوفاً . واقتصادية وسياسية صحية تبعاتو  مآس من ذلك على ترتب
 فريوس ضد سنوي تطعيم برانمج عدة بلدان اعتمدت الوابء هذا تكرار

 وقد. سارس يسمى جديد كوروان فريوس لهر م،2003 يفو . نفلونزااإل
. الوابء على السيطرة قبل دولة ةعشر  يتاثن عن يقل ال ما الفريوس أصاب
 طوارئ حالة بوصفها (2-كوف-)سارس 19-كوفيد جائحة عن وأعلن
 يف كجائحةًا  رمسي وأ علنت. م30/1/2020 يف العامة للصحة دولية
 حسب اإلصابة حاالت عدد بلغ عام ضيم وبعد ،م11/3/2020

 من أبكثر قدر الوفيات عددو  مليوانً  118 حنو العاملية املنظمات إحصاءات
 واآلاثر االقتصادية اخلسائر حيث من الوابء تكلفة كانتو  .حالة مليون 2.6

 أي يف االستعداد من مناسبة درجة وجود من بد ال لذلك. كبرية الصحية
 .ألمورا هبذه يتعلق فيما دولة

 الدولة إىل الوافدين صحة مراقبة
على الدولة اإلسالمية كما أسلفنا أن تقوم بفحص الوافدين إليها من 

سارس، متالزمة الشرق  - 19-دول تنتشر فيها أمراض معدية مثل كوفيد
األوسط التنفسية، السل، الطاعون )يرسينيا(، اإلنفلونزا، اإليبوال وما شاهبها، 

 العاملية، الصحة اجتاهات رصد كذلك وعليها ،ل الدولةملنع املصاب من دخو 
 ملنع الالزمة واملعايري األحكام تطبيقب حذرها أتخذ أن للخالفة ميكن وبذلك

 .يهاوإل األمراض تفشي مناطق من السفر من األشخاص
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 الصحي احلجر - واجلوائح املعدية األمراض تفشي مكافحة

ة، وملنع انتشار مثل هذه وذو خطورة عالي عد  من األمراض ما هو م  
األمراض جيب أحياان عزل املريض املصاب متاما، أو اختاذ إجراءات وقائية  
كلب  الكمامات حني خمالطت ، حىت ال يتعرض األصحاء ملا حيمل  املريض 
من كائنات دقيقة معدية. وإذا قرر األطباء أن مريضا معينا يشكل خطرا 

أن تقوم بعزل ذلك املريض عن الناس  ومصدرا لنقل العدوى، فإن على الدولة
يف بيت  أو يف املستشفى إن احتاج إىل عالج ومتابعة، أو جتربه على اختاذ 

 احلجرو  .اإلجراءات الوقائية الالزمة إن مل يتطلب األمر عزل  متاما عن الناس
 حددت وقد .العدوى انتقال لتقليل الناس واختالط حركة تقييد يعين الصحي
 :ذلك هبا يتم أن جيب اليت قةالطري الشريعة

 .االنتشار من ومنع  في  بدأ الذي املكان يف املرض صرحب ●

 .صحاءاأل عن املرضى عزلب ●

 املرض وحصر التفشي على السيطرة أ(
 سياسة اإلسالم يفرض املرض، ب  نشأ الذي املكان حتديد مبجرد

 عن يالبخار  روى. املرض فيها يوجد اليت األماكن يف الصحي للحجر صارمة
ْعُتمْ  ِإَذا»: قال  النيب أن زيد بن أسامة  ،َتْدُخُلوَها َفاَل  َبَِْرض   اِبلطَّاُعونِ  مسَِ

َها ََتُْرُجوا َفاَل  ِِبَا َوأَنـُْتمْ  َبَِْرض   َوَقعَ  َوِإَذا  البخاري عند آخر حديث ويف ،«ِمنـْ
 ْجز  رِ  الطَّاُعونُ »: قال  النيب أن زيد بن أسامة عن مسلم رواية يف ومسلم،

َلُكمْ  َكانَ  َمنْ  َعَلى َأوْ  ِإْسَرائِيلَ  َبِن  َعَلى ُأْرِسلَ  َعَذاب   َأوْ  ْعُتمْ  فَِإَذا .قـَبـْ  ِبهِ  مسَِ
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ُتمْ  َبَِْرض   َوَقعَ  َوِإَذا َعَلْيهِ  تـَْقَدُموا َفاَل  َبَِْرض    يفو . «ِمْنهُ ا  ِفَرار  ََتُْرُجوا َفاَل  ِِبَا َوَأنـْ
 سألت: قالت عنها هللا رضي عائشة  النيب زوج عن للبخاري أخرى رواية

َعثُهُ  َعَذاب   أَنَّهُ » :فأخربين الطاعون، عن  هللا رسول  ،َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى اّللَُّ  يـَبـْ
 بـََلِدهِ  يف  فـََيْمُكثُ  الطَّاُعونُ  يـََقعُ  َأَحد   ِمنْ  لَْيسَ  .ِلْلُمْؤِمِننيَ  َرمْحَة   َجَعَلهُ  اّللََّ  َوَأنَّ 

 َأْجرِ  ِمْثلُ  َلهُ  َكانَ  ِإالَّ  َلهُ  اّللَُّ  َكَتبَ  َما ِإالَّ  ُيِصيُبهُ  اَل  أَنَّهُ  يـَْعَلمُ  ا  ُُمَْتِسبا  َصاِبر 
 عن  هللا رضي عمر الثاين اخلليفة أن الباري فتح يف حجر ابن ذكرو  .«َشِهيد  
 عوف بن الرمحن عبد فأخربه الشام يف موجود الوابء أبن وأبلغ الشام إىل خرج
ْعُتمْ  ِإَذا» :قال  هللا رسول أن  َبَِْرض   َوَقعَ  َوِإَذا َعَلْيِه، تـَْقَدُموا َفاَل  َبَِْرض   ِبهِ  مسَِ

ُتمْ   .اخلطاب بن عمر فرجع ،«ِمْنهُ ا  ِفَرار  ََتُْرُجوا َفاَل  ِِبَا َوأَنـْ

 األصحاء عن ابلعدوى املصابني عزل ب(
 بشكل األصحاء عن فصلهم يجبف ابألعراض، ابملصابني يتعلق فيما

 املصابني من العدوى انتشار عدم ضمان على الشديد احلرص وجيب ،فّعال
 ِإَذا»: قال  النيب أن زيد بن أسامة عن البخاري روى فقد ،األصحاء إىل

ْعُتمْ   ََتُْرُجوا َفاَل  ِِبَا َوأَنـُْتمْ  َبَِْرض   َوَقعَ  َوِإَذا ،َتْدُخُلوَها َفاَل  َبَِْرض   اِبلطَّاُعونِ  مسَِ
َها   هللا رسول ألن النهج هذا مع التعاون على الناس شجيعت ينبغيو  .«ِمنـْ
ُ، َضارَّهُ  َضارَّ  َمنْ  ِضَراَر، َواَل  َضَررَ  اَل » :قال وإذا . «َعَلْيهِ  اّللَُّ  َشاقَّ  َشاقَّ  َوَمنْ  اّللَّ

مل يلتزم املريض بقرار العزل يف هذه احلالة أجربت  الدولة وعزلت  ابلقوة؛ ألن يف 
س ضررا عليهم؛ غري أن على اإلمام أن يتكفل ابإلنفاق خروج  وخمالطت  للنا

على املريض احملجور إن مل يكن ميلك كفايت  من املال حلبس  عن العمل 
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 املعدية األمراض تفشي مع للتعامل الصحيح اإلجراء فإن واخلالصة .واخلروج
 توفري مع املنطقة وحجر في ، اندلع الذي املكان يف املعدي املرض عزل هو
 االجتماعية حياهتم يف األصحاء يستمر بينما للمرضى اجملاين والعالج ايةالرع

 املرض وجود قبل كانت كما الصالة، مثل العبادات تستمرو  ،واالقتصادية
 ؛اخلرباء هبا أوصى إذا مناسبة صحية احتياطات اختاذ مينع ال وهذا املعدي

 .التعليم ذلك يف مبا لرعاايها، األساسية االحتياجات توفري الدولة تواصلو 

 إضافية إجراءات

 فقد النوعية، خصائص  بسبب املرض انتشار منع الضروري من كان إذا
 : الرسول حلديثاً وفق الناس شؤون رعاية أجل من إضافية تدابري اختاذ يلزم
َمامُ »  حوصاتف التدابري هذه تشمل أن ميكنو  ،«َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع   اإْلِ

 .الشرعية األحكام وفق األمور من ذلك وغري العامة األماكن يف إلزامية
 متجاوزة العامة، الناس حياة توقف أن اإلسالم يف للدولة ينبغي الو 

 شلِّ  إىل يؤدي منازهلم يف الناس فعزل الشؤون، رعاية يف صالحيتها جمال بذلك
 لذلك .أخرى مشاكل يف والتسبب وتفاقمها، األزمة زايدة إىل يؤدي ما احلياة

 جيب بل أويل، كإجراء اإلجراءات هذه اختاذ يف التسرع اخلالفة لدولة ميكن ال
 مثل املشروعة الناس نشاطات حبظر خلليفةا يقوم الف .أخري كمالذ اختاذها
 ميكن وال. الواجبة وعباداهتم رزقهم وراء والسعي عمال،األ وممارسة التجارة
 العادية اليومية فاحلياة الشرعية، حكاماأل ب  تسمح مبا إال القيود هذه تنفيذ
 هذه يف وحىت والفردية، الشرعية بضرورهتا إال تقييدها جيوز وال للرعية حق

 .كانامل أو ابلوقت القيود هذه ديدحت إمكانية يف النظر ينبغي احلالة،
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 طوارئ حلاالت التأهب

 على حافظت لاألو  الطراز من رعاية دولة اإلسالمية الدولة كانت
 أبفضل املاضي يف األوبئة ومواجهة الوابئيات لتفشي وأتهبها هااستعداد
 مع للتعامل ئطوار  خطط لديها كونت أن احلاضر يف عليها ويتحتم الوسائل،

 .االحتماالت هذه مثل
 ما االحتماالت هذه ملثل زيةهاواجل للتأهب الرئيسية اجلوانب تشمل

 :يلي

 ويرسل اجلوائح كثب عن يراقب العامة للصحة جيد نظام ●
 مبا العليا الصالحية صاحب تشعر اليت املركزية الصحة مصلحة إىل علوماتامل

 .يلزم
 املناطق يف والتطعيم الفحوصات لتنظيم النظام هذا استخدام جيب ●

 البلدان )يف. األمر لزم إذا الصحي العزل تسهيل يف للمساعدة احمللية
 مكاانً  الضرورة دعن جيعلها قد ما منطقة، كل يف مساجد يوجد المية،اإلس
 .(الالزمة التحتية البنية من كجزء استخدام  ليتم اجملتمع يف

 ومحاية الفحوص، إلجراء الالزمة للموارد املسبق التخطيط ●
 الدولة مناطق من املعدات ولنقل الدولة، يف ابملختربات وربطها املولفني،
 .األخرى
 من عاديةال األوقات يف النظام يف اإلضايف التحوط من درجة وجود ●

 ال لذلك. الطوارئ أوقات يف والتعامل زيةهاواجل االستعداد من التمكن أجل
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 الطريقة بل العادية، األوقات يف املوارد من األدىن ابحلد األنظمة تشغيل جيوز
 السعة من مئوية نسبة مع العادية األوقات يف اخلدمات تشغيل هي الصحيحة
 ذلك يشمل أن ميكنو . الطوارئ لباتمتط لتلبية زايدهتا ميكن حبيث اإلضافية

 الصناعة مطالبة أو الطيب، لالستخدام الصناعي األكسجني إمدادات حتويل
 أو االصطناعي التنف  أجهزة مثل الطبية املعدات بعض إبنتاج اخلاصة
 .الواقية املالب 

 العاملية الصحية الرعاية

 يف التقدم ويواج  ،العاملي السياق يف الناس صحة هي العاملية الصحة
 األوبئةك العاملية الصحية القضااي يف تتمثل حتدايت العاملية الصحة جمال

 لوالعوام االقتصادية والفوارق البيئية والعوامل ،19-كوفيد مثل املتفشية
 والسرطان كالقلب املعدية غري مراضواأل ،نو والالجئ اهلجرة ومنها ،السياسية

 .واإلمدادات الغذاء، ومصادر احليوان، وصحة والسكري،
 لتنسيق العاملية القيادة أن 19-كوفيد لوابء األخرية احلالة ألهرت قدل

 حيث من سواء وقصرت فشلت العاملية الصحية للتحدايت االستجاابت
 نم حققالت حيث من أم واللقاحات العالجات وتطوير ابئي،الو  االستقصاء

 قيادة أي نر مل كوروان، جائحة حالة فيف .الدول جلميع كاف بشكل توزيعها
 من ال الوابء هذا مع للتعامل فعال أو عادل حل أي وال عاملي، تنسيق أو

 فيف. العاملية الصحة مبنظمة يسمى امم وال الغنية، االستعمارية اليةالرأمس الدول
 مصادر توفري يف أاننيني كانوا مث املشكلة، حجم من بعضهم قلل البداية

 .اللقاح"( ومية"ق ابسم يعرف أصبح )ما اللقاحات
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 مستقلة منظمات تكون أن املفرتض من اليت الدولية الصحية الوكاالتو 
 وتقدمي الصحية االستجاابت وتنسيق العاملية األمراض مراقبة أغراض ختدم

 :العامة االنتقادات من نوعان هلا يوج  الصحية الرعاية
 ألن ؛املالع يف الكربى الدول عن مستقلة اأعماهل اعتبار ميكن ال: أوال  

 ذلك على أدل وال منها، مهددة فهي وإذن الدول، تلك على يعتمد متويلها
 هذه متارس  الذي  يوالتسي واهليمنة ابلسيطرة الدولية االهتامات تراشق من

 الصحة منظمة ترامب دوانلد يمريكاأل الرئي  هاجم فقد نفسها، الدول
 املتحدة الوالايت مصاحل اعيت ر  ال "مسّيسة" منظمة أبهنا إايها متهما العاملية

 14 يف ترامب قّرر االحنياز هلذا ونتيجة الصني، ملصاحل تعظيمها مقابل يف
 مصدر أكرب أن  مع اتم بشكل املنظمة عن التمويل قطع م2020 /أبريلنيسان
 .املعلنة ميزانيتها يف هلا متويل

 من متنوعة جمموعة بسبب نزاهتها على املساومة متت لقد: ا  اثني
 شلل ضد التطعيم برانمج املتحدة والايتال استخدام أبرزها أحد كان. قضاايال

 أسامة وجود مكان حول االستخبارية املعلومات جلمعًا دولي املمول األطفال
 وعلى ،م10/10/2019 بتاريخ عريب سي يب يب موقع يف جاء كما الدن بن
 يف الريبة بعني الصحية املساعدات جمال يف العاملني إىل ي نظر النحو، هذا

 بعلم واألستاذ ديفو برتنار الصحفي الفرنسيان الكاتبان نشر وقد .ابكستان
 الصحة ة"منظم بعنوان كتاابً  م2000 عام يف ليمينسي برتنار االقتصاد

 املتحدة" األمم وإخفاقات احنرافات العامة؛ للصحة الغارق املركب: العاملية
 الصحة منظمة تور ط ت ثبت اليت ادالفس قضااي من العديد كتاهبما يف وعرضا
 الصحة مصلحة مع تتعارض وسياسية اقتصادية ملصاحل االحنياز يف العاملية
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 منظمة فيها تورطت اليت الفساد قضااي من عدداً  ديفو وأضاف .ةمليالعا
 األطفال لب منتجات قضية منها الستقالليتها، فقداهنا بسبب ةيالعامل الصحة
 إن. الفقرية الدول ألسواق خصيصاً  "نستل " شركة تجت أن والذي صحياً  الضار

تقوم على غري أساس اإلسالم أو تطبق أحكاما غري  ابجلملة الدولية املنظمات
أحكام اإلسالم، كهيئة األمم املتحدة وحمكمة العدل الدولية وصندوق النقد 

دولة ة، وعلي  فإن  ال جيوز للالدويل، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العاملي
سالمية أن تشرتك فيها وأن تكون عضوا يف هذه املنظمات، فإن عقد اإل

اتفاقيات ومعاهدات مع هذه املنظمات يساهم يف تقويتها معنواي. وذلك ألن 
املوضوع الذي قامت علي  مثل هذه املنظمات الدولية واملنظمات احمللية حيرم  

 وهو نظام كفر، عالوة الشرع، فهيئة األمم تقوم على أساس النظام الرأمسايل
على أهنا أداة يف يد الدول الكربى وال سيما أمريكا، تسخرها من أجل فرض 
سيطرهتا على الدول الصغرى، ومنها الدول القائمة يف العامل اإلسالمي؛ لذلك 
نرى أن الدول الكربى توقع فقط على االتفاقيات اليت تضمن مصاحلها على 

ظمات الدولية وفرق اإلنقاذ واإلغاثة التابعة حساب ابقي الدول. أما فرق املن
للدول الكافرة فتمنع من دخول البالد حبجة املساعدة يف اجملهود اإلغاثي؛ ألن 
مثل هذه املنظمات املسترتة حتت شعارات اإلنسانية وإغاثة املنكوبني عادة ما 
تستغل الكوارث لدخول البالد والعمل التبشريي كمحاوالت التنصري اليت 

ت بعد التسوانمي الذي ضرب إندونيسيا، أو خلطف األطفال كما حصل
حصل مع املنظمة الفرنسية اليت حاولت اختطاف األطفال التشاديني، أو 
للعمل السياسي أو االستخبارايت ودعم مجاعات املتمردين وإاثرة الفنت كما 
حصل يف دارفور يف السودان. فضرر هذه املنظمات قطعا أعظم من نفعها، بل 
إن دخوهلا لدار اإلسالم ولو حبجة اإلغاثة ميهد لزرع الفنت وجعل سلطان 
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﴿لدول الكفر على الدولة اإلسالمية، وهللا سبحان  وتعاىل يقول:        

                 ﴾.  واملساعدات اخلارجية من أموال
مرة والطامعة متنع كذلك من دخول الدولة ألهنا وموارد خاصة من الدول املستع

عادة ما تكون وسيلة لتهريب السالح أو لتمهيد الطريق حنو إنشاء مصاحل 
لدول الكفر داخل البالد. ويف املقابل، إذا كانت الكارثة يف دولة من دول 
الكفر، فإن للدولة اإلسالمية أن تساعد يف األعمال اإلغاثية إبرسال الطواقم 

صة أو املساعدات، وفق ما يراه اخلليفة من مصلحة للدولة وللدعوة إىل املخت
 اإلسالم، على أن ال تؤدي هذه املساعدات إىل تقوية الدولة املنكوبة عسكراي.

وال بد أن يعمل على هدم هذه املنظمات الدولية احلالية بدل تقويتها 
ستبدال منظمات ابالشرتاك فيها وبعقد املعاهدات واالتفاقيات معها، وعلى ا

عاملية جديدة هبا، ال يكون للدول العظمى عليها هيمنة وال سلطان، وال 
تكون مبثابة دولة عاملية، بل تقوم هذه املنظمات اجلديدة على احرتام قواعد 
متعارف عليها من مجيع اجملموعات البشرية، ويقرها اإلسالم، مثل إنصاف 

وهكذا، ومن مث إشاعة  ...راءاملظلوم ومنع الظلم وما يسمى حبصانة السف
العدل بني البشرية مجعاء، مبا هلا من قوة معنوية تتمتع هبا، ومن قوة رأي عام 
عاملي يؤازرها ويوليها أتييده ومينحها احرتام  وثقت ؛ لكوهنا منظمات ال تعمل 
حلساب دولة من الدول، وإمنا تعمل ملصلحة البشرية مجعاء، وتكون مثل 

ام قبل البعثة؛ حيث تعاهدوا في  على رفع الظلم حلف الفضول الذي ق
 َلَقدْ »: وقال عن  بعد البعثة وإنصاف املظلوم، وقد حضره رسول هللا 

 َوَلوْ  النـََّعِم، مُحْرَ  ِبهِ  يل  َأنَّ  ُأِحب   َماا  ِحْلف ُجْدَعانَ  ْبنِ  اّلل ِ  َعْبدِ  َدارِ  يف  َشِهْدتُ 
 .رواه ابن هشام يف سريت  .«أَلَجْبتُ  اإِلْسالمِ  يف  ِبهِ  ُأْدَعى
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  الوقائية - لألفراد الصحية الرعاية

  لألفراد الوقائية الصحية الرعاية

 الفردية الصحة منظور من خلالفةا يف الوقائي الطب الفصل هذا يتناول
 .الفردية الصحية احلاالت على تؤثر اليت اجملتمعية الصحية التدابري على يركزو 

 على احلفاظ اخلليفة على الشريعة أوجبت لكتاب،ا هذا مقدمة يف ورد وكما
 تدهور ملنع استباقية خطوات اختاذ فإن وعلي  ،فردي منظور من السكان صحة

 الصحية الرعاية تصنيف ميكنو  .ضرورايً ًا أمر  يصبح الصحية األفراد حاالت
 :التايل النحو على الوقائية

ابملرض ابتداء،  وهي األعمال اليت متنع اإلصابة الوقاية األولية:أ( 
ومعظم إجراءات الصحة العامة هي إجراءات وقاية أولية. وقد تعرضنا هلذه 

 القضية ابلتفصيل فيما سبق.

وهي األعمال اليت هتدف إىل تشخيص املرض  الوقاية الثانوية:ب( 
 مبكرا، لزايدة فرص العالج يف منع تفاقم املرض ولهور أعراض .

ال اليت تقلل اآلاثر السلبية للمرض وهي األعم الوقاية الثالثية:ج( 
الواقع عن طريق إعادة التأهيل والتكيف للحالة املرضية، وتقليل مضاعفات 

 املرض.
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 والرعاية واألمراض األوبئة جتاه اإلسالم موقف  هللا رسول بني قدو 
: فَ ق ل ت    هللاِ  َرس ولَ  َسأَل ت  : فعن أيب خزامة عن أبي  قال الوقائية، الصحية

 تـَُرد   َهلْ  نـَتَِّقيَها، َوتـَُقاة   ِبهِ  نـََتَداَوى َوَدَواء   َنْستَـْرِقيَها رُق ى َأرَأَْيتَ  هللِا، َرُسولَ  ايَ »
حديث ): وقال الرتمذي أخرج  «هللاِ  َقَدرِ  ِمنْ  ِهيَ » :قَال «؟ا  َشْيئ هللاِ  َقَدرِ  ِمنْ 

 .الصحة على للحفاظ التدابري أبخذ  هللا رسول أقر أي ،(حسن صحيح
 أو ابملرض للمصابني ترخص القرآن من آايت هناكف ذلك إىل وابإلضافة

﴿: هلالج لج هللا كقول العجز                        

                                      

                      ﴾. 
 بعض ووّج  عام بشكل األمراض من ابلوقاية اإلسالم أوصى وقد

 الوسائل كل ويستخدم احلاكم جيتهد ذلك وبعد. معينة بطريقة جوانبها
 مأمور ألن  واألوبئة األمراض من ووقايتهم الرعااي صحة على للمحافظة والطرق
 عن ورد قدف .الضرر من نوع واملرض ،عنهم الضرر وإبعاد بشؤوهنم اممابالهت

 من الفردية الصحة على ابحملافظة املتعلقة التوجيهات من العديد  الرسول
 الصحية، واحلياة الصحي والطعام الشخصية النظافة حول تعليمات خالل

 رضي العاص بن عمرو بن هللا عبد عنف السكانية، التوجيهات إىل ابإلضافة
 النـََّهارَ  َتُصومُ  أَنَّكَ  ُأْخبَـرْ  َأملَْ  اّللَِّ  َعْبدَ  ايَ » : هللا رسول يل قال :قال عنهما هللا

 َونَْ  َوُقمْ  َوَأْفِطرْ  ُصمْ  تـَْفَعلْ  َفاَل  :قَالَ  .اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ  بـََلى :فـَُقْلتُ  ؟اللَّْيلَ  َوتـَُقومُ 
 َوِإنَّ  ا  َحق   َعَلْيكَ  ِلَزْوِجكَ  َوِإنَّ  ا  َحق   َعَلْيكَ  ِلَعْيِنكَ  َوِإنَّ  ا  َحق   َعَلْيكَ  جِلََسِدكَ  فَِإنَّ 

 .«ا  َحق   َعَلْيكَ  ِلَزْوِركَ 
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 الفرتات يف واخللفاء الراشدين اخللفاء زمن اإلسالم اتريخ ي ظِهرو 
 اإلسالم أن إىل شريي كما. الوقائية الصحية للرعاية اً وعلمي اً راقيًا هنج الالحقة

 الصحية الرعاية أن كما فحسب، اخلالفة رعاايل اجملانية الصحية لرعايةا يوفر مل
 دراسة ومن. هبا اخلاصة الصحية الرعاية لسياسة الزاوية حجر شّكلت الوقائية

 األولوية إعطاء الالزم من فإن اخلالفة، دولة وسياسات  الرسول هنج
 تتطلب واليت هللا، شاء إن ،القادمة للخالفة الوقائية الصحية الرعاية لسياسات

 العاملية الصحية الرعاية أنظمة سائر خالف على عليها التأكيد إعادة اليوم
 دوافعال ذات األدوية بصناعة املدفوع الصيديل خلالتد أصبح حيث ؛املعاصرة
 .السائد النهج هو الرحبية،

 الدولة ِقَبل من الفرد صحة ومراقبة البياانت مجع
 عن املعلومات جلمع مطبقة أنظمة دتوج العايل الدخل ذات البلدان يف

 واملتوسطة املنخفضة البلدان من العديد لدى يوجد ال ولكن .الوفاة لروف
 معينة حاالت عن النامجة، الوفيات عدد تقدير ويتم األنظمة، هذه مثل الدخل

 عن اجلودة عالية بياانت إنتاج يف التحسينات إن. مكتملة غري بياانت من
 هذه يف الوقايةو  الصحية الرعاية مستوى لتحسني ضرورية الوفاة حاالت
 فحسب الوفاة كيفية على املراقبة قصر عدم للغاية املهم منو . الفقرية البلدان

. املستشفى ودخول الطيب العالج إىل حتتاج اليت األمراض مراقبة ينبغي بل
 أجل من اجملتمع داخل املرض عبء درجة حول البياانت جبمع الدولة فتقوم

 السياسة تسرتشد أن جيبو  .السكانية الصحية واألولوايت السياسات صياغة
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 فإن اخلالفة، دولة يفو  ،الرعية ألفراد الصحية ابحلالة عام بشكل الصحية
 اخلليفة، مسؤولية وهياً كلي الدولة عاتق على يقع الصحية الرعاية توفري واجب
 من كل يف ياتاملستشف من العديد أن املوثق ومن .توفريها على يعمل الذي
 عهد ويف .املال بيت أي الدولة خزينة من م ّوِلت والعباسي األموي العصر
 على السكان إحصاء اشتمل عن ، هللا رضي اخلطاب بن عمر خالفة

 ومع .اجلدد املواليد إعاانت ومشلت الدولة من لإلعانة املتلقني للرعااي سجالت
 تقدمها أن للدولة ميكن ية()وقف خريية تربعات بتقدمي للمسلمني ي سمح ذلك،
 .البحوث ومراكز املستشفيات مثل الصحية الرعاية نظام يف ملرافق

 حول البياانت مجع اخلالفة دولة يف احمللية الصحة إدارات على ينبغيو 
 األمراض حدوث ونسبة والوالايت العماالت يف الرعية ألفراد الصحية احلالة

 على الدولة تركيز البياانت توج  يثحب ؛مناطقها من منطقة كل يف وانتشارها
 .احمللية االحتياجات لتلبية الصحية الرعاية توفري

 :يلي كما هي رادفاأل لوقاية الضرورية الصحية البياانتو 

 مجيع مراقبة ميكن: املعدية وغري املعدية ابألمراض اإلصابة معدل -أ
 بينما ألمراضا على للسيطرة ةمركزي جهة خالل من الرئيسية املعدية األمراض

 .املناطق يف الصحة إدارات خالل من املعدية غري األمراض مراقبة ميكن

 تنشئ أن اخلالفة على: واإلعاقات )الوالدية( اخللقية مراضاأل -ب
 ما كل رتوف وأن العارضة أو اخللقية سواء إلعاقةا ذوي للسكان بياانت قاعدة

 بعض ومتنح .الرعية حقوق مع يتوافق مبا للحاجةًا وفق الرعاية تدابري من يلزم
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 أو خلقية، إعاقات من يعانون الذينك الدولة من خاصة إعاانت الفئات
 أثناء أصيبوا الذين نوداجل أو عملهم أماكن يف عاقاتإ هلم حدثت الذين
 .اجلهاد

 الصحية الرعاية تنشئ: املرضية وسريهتم للمرضى الصحي امللف -ج
 هبذه االحتفاظ ويتم. الوفاة وحىت الوالدة منذ املرضى سجالت اخلالفة دولة يف

 ينظم حيث ؛عليها االطالع تقييد مع صارمة سرية تدابري مبوجب السجالت
 إىل الوصول املستجد الفحص حالة يف املسؤول الطبيب أو املريض طبيب

 النوري مستشفى ببناء زنكي الدين نور السلطان قام وقد. املرضى سجالت
 أن املقرر من وكان ،الصليبيني ضد احلرب ةحقب منز  م1156 عام بدمشق
 كمدرسةًا  أيض ولكن مهمة، صحية كمؤسسة فقط لي  املستشفى يَعَمل
 عن جبري ابن الرحالة كتب م1185 عام ويف. طبية سجالت هلا طبية

 يف مبا مريض لكل طبية بسجالت املستشفى هبا حيتفظ اليت الباهرة" "الطريقة
 .هلم املوصوفة األدوية ذلك

 هتدف: للمرض قابليتهم وفحوصات للمرضى اجلين امللف -د
 ألفراد ممكنة صحية رعاية أفضل تقدمي إىل القادمة للخالفة الصحية اخلدمة
 التقنيات تطبيق خالل من الطيب العالج تقنية يف رائد ابتكار لهر وقد. رعيتها
اً معلم أبكمل  البشري اجلينوم أو اجليين التسلسل اكتشاف كان فقد اجلينية،

 احلمض تسلسل تقنيات معو  ؛والعشرين احلادي القرن بداية يفًا ابرز ًا علمي
 ألي كامل بشري جينوم تسلسل إجياد ميكن اجلديدة، (DNA) النووي
 لهور ومع. دوالر 1000 حوايل تبلغ بتكلفةًا تقريب واحد يوم خالل مريض
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 التعلم مثل تاملعلوما نظم تقنيات تطبيق وعرب جديدة علمية طبية بياانت
 القابلية لتحديد الفرد جينوم استجواب سيتم االصطناعي، والذكاء اآليل

 حياة يف الصحية التوجهات ىلإ ترشد أن ميكن اليت اخلطرية ابألمراض لإلصابة
 اململكة يف NHS موقع يذكر. املرض من للوقاية الطيب التدخل وطبيعة الفرد

 معاجلة تسريع على القدرة لدي  ينوماجل لتقنيات املنظم التطبيق أن املتحدة
 :بواسطة املريض

 أمراض من يعانون الذين للمرضى األسرع التشخيص على القدرة ●
 "ملحمة ابسم إلي  يشار فيما رتيابالا من سنوات قضاء من بدالً  اندرة،

 .الداء لتشخيص االهتداء فرتة لطول ؛التشخيص"

 ما فاعلية، األكثر العالجية خالتاوالتد ابألدوية األشخاص مطابقة ●
 .ضار دوائي تفاعل حدوث احتمالية من يقلل

 املبكر التشخيص بسبب عام كل السرطان من الناجني عدد زايدة ●
 .للعالجات فعالية األكثر واالستخدام الدقيق

 قاعدة إنشاء خدمة توفري على تعمل أن اخلالفة دولة على لذلك،
 توفري لغرض املريض وافقةومب املرضى حاجات لسد البشري للجينوم بياانت

 على احلفاظ جيبو . الوقائية الصحية الرعاية سياسة لدعم اجلينية التقنيات
 .دومقيَّ  صارم بشكل ومراقبتها اجلينية الفرد شيفرة خصوصية

 الفحص إىل يشار ماًا غالبف الشخصي الوقائي ابلطب يتعلق وفيما
اء املختصني األمراض اليت وتقرر جلنة من األطب ،اثنوية وقاية أن  على املسحي
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يلزم أن توفر الدولة الفحوصات املسحية هلا. وجيب أن تتوفر يف املرض الذي 
يراد إجراء فحص مسحي للكشف عن  بعض األمور، مثل: أن يشكل املرض 
مشكلة صحية جدية، وأن يكون هنالك عالج للمرض، وأن يكون فحص  

ون هنالك فرتة يف مسار كشف املرض ذا إمكانية تشخيصية مرتفعة، وأن تك
 املرض يكون املرض خالهلا مسترتا كامنا.

 املدرسي التمريض
 الصحية الطالب حالة يراقبون ممّرضون كلها املدارس يف يكون أن جيب

 ولية،األ العالجات ويقدمون الطالب، صحة املمّرضون هؤالء يتابعو . ابنتظام
 ميكنهم صحية مشاكل واوجد وإذا ،الالزمة التطعيمات على حصوهلم ويتابعون
اً أيض املدارس ممرضو يقومو  ،األولية الصحية الرعاية خدمات إىل إحالتهم

 للتالميذ مراقبتهم خالل من جيدوهنا صحية خماوف ةأي عن والتبليغ رصدلاب
 سالمة استمرار نولضما الصحية ملتابعتهم وعائالهتم معلميهم إىل والطالب

 للطالب الصحي واإلرشاد التوجي  رساملدا ممرضو يقدمو  الصحية، الطفل
 والتنبيهات الدورية الندوات خالل من للمدرسة التعليمية واهليئة وأسرهم
 .الصحية

 والتغذية الفرد صحة حول العامة تثقيف

 اإلسالمية الدولة يف الصحية واملعافاة التداوي على احلث أصل إن
 على تؤكد أحاديث فهناك ، هللا رسول هدي من العديد يف اضحو  األوىل
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 عنف ،أجلها من الدعاء املسلمني على هلالج لج هللا من نعمة اجليدة الصحة كون
 يف  َعاِفِن  اللَُّهمَّ » :يَ ق ول    اَّللَِّ  َرس ول   َكانَ  :قالت عنها هللا رضي عائشة

 اْلَكِريُ  ِليمُ احلَْ  اّللَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  ِمنِ   اْلَواِرثَ  َواْجَعْلهُ  َبَصِري يف  َوَعاِفِن  َجَسِدي
 اهذ ىعيس وأب قال ،«اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِّ  َواحْلَْمدُ  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َرب ِ  اّللَِّ  ُسْبَحانَ 
 هللا رسول أن عن  هللا رضي عباس ابن عن البخاري يفو  ،غريب حسن حديث
 هناكو  .«َواْلَفَراغُ  ةُ الصِ حَّ  النَّاسِ  ِمنْ  َكِثري   ِفيِهَما َمْغُبون   نِْعَمَتانِ » :قال 

 من كاف   قسط على احلصول يف اجلسد حبقوق الناس تذكر نبوية أحاديث
 بتناول النصح ويف الرايضة، وممارسة النف  عن الرتويح تشجيع ويف ،النوم

 ،والطهارة الشخصية النظافة وجوب ويف ،فيها واالعتدال الصحية األطعمة
 َأنَّ » :عنها هللا رضي عائشة عنف ،هللا بذكر القلوب اطمئنان أمهية يفًا وأيض
 َعنْ  َأَرِغْبتَ  ،ُعْثَمانُ  ايَ  :فـََقالَ  ،َفَجاَءهُ  َمْظُعون   ْبنِ  ُعْثَمانَ  ِإىَل  بـََعثَ   النَِّبَّ 
، َرُسولَ  ايَ  َواّللَِّ  اَل  :قَالَ  .ُسنَّيِت   َوُأَصلِ ي َأاَنمُ  فَِإن ِ  قَالَ  .َأْطُلبُ  ُسنـََّتكَ  َوَلِكنْ  اّللَِّ

 َوِإنَّ  ،ا  َحق   َعَلْيكَ  أِلَْهِلكَ  فَِإنَّ  .ُعْثَمانُ  ايَ  اّللََّ  فَاتَّقِ  ،النِ َساءَ  َوَأْنِكحُ  َوأُْفِطرُ  َوَأُصومُ 
 رواه ،«َونَْ  َوَصل ِ  ،َوَأْفِطرْ  َفُصمْ  ،ا  َحق   َعَلْيكَ  لِنَـْفِسكَ  َوِإنَّ  ،ا  َحق   َعَلْيكَ  ِلَضْيِفكَ 

 من العديد تشري الصحي، واألكل غذيةالت موضوع ويف .سنن  يف داود أبو
﴿: وجل عز هللا قال ،مثالً . الصحي األكل أمهية إىل النصوص        

                                   

   ﴾، اً أيض هلالج لج ويقول :﴿                       

                                        

          ﴾ .هللا رسول أكد كما  التغذية أمهية على 
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 َما»:  اَّللَِّ  َرس ول   قَالَ : قال ،مسعود بن هللا عبد عنف. الصحية واألطعمة
َعَلْيُكمْ  َدَواء ، َلهُ  أَنـَْزلَ  ِإالَّ  َداء   اّللَُّ  أَنـَْزلَ   ُكل ِ  ِمنْ  تـَُرم   فَِإنَـَّها اْلبَـَقِر، َِبَْلَبانِ  فـَ

 الصحية، األطعمة تناول إىل وابإلضافة .صحيح  يف حبان ابن رواه ،«الشََّجرِ 
 َما» :والسالم الصالة علي  قال. األكل يف اإلفراط منًا أيض  النيب حّذر

 اَل  َكانَ  فَِإنْ  ُصْلَبهُ  يُِقْمنَ  ُأُكاَلت   آَدمَ  اْبنِ  َبَْسبِ  َبْطن   ِمنْ  ا  َشر   ِوَعاء   آَدِمي   َمأَلَ 
حديث ): وقال مذيالرت  رواه ،«لِنَـَفِسهِ  َوثـُُلث   ِلَشَراِبهِ  َوثـُُلث   ِلَطَعاِمهِ  فـَثـُُلث   َُمَاَلةَ 

 .(حسن صحيح
 واألكل لتغذيةل اإلسالم جعلها اليت األمهية النصوص هذه ت ظهرو 
 الراشدين اخللفاء فرتة ومتّيزت بل اإلسالمية، للدولة األوىل األايم منذ الصحي

 السن وكبار للفقراء الغذاء توفري على ابلتحديد رّكزت صحية سالمة بسياسات
 .الغذائي االكتفاء ضمنت وهبذا الوالدة، ثيحدي األطفال مع واألمهات
 طريف يف ابلتطرف الرأمسالية لسيطرة اخلاضع العامل يتميزف اليوم أما

 م2020 لعام العاملي التغذية تقرير ذكريو . واهلزال البدانة بني العاملية التغذية
 ضعف من يعانون مليوانً  149 هناك اخلامسة، سن دون األطفال بني من أن 

 الوزن، زايدة من يعانون مليوانً  40.1و اهلزال، يعانون مليوانً  49.5و النمو،
 9 كل من 1 اً عاملي ويعاين البدانة، من يعانون ابلغ مليون 677.6 وهناك

 أو الوزن زايدة من 3 كل من 1 يعاين بينما اجلوع، من العامل يف أشخاص
اً جنب التغذية قصن يوجد حيث ؛التغذية" لسوء املزدوج "العبء يتزايدو . البدانة

 يف بلد كل يف والبدانة الوزن زايدة معدالت ازدايدو  الوزن زايدة مع جنب إىل
 اً.تقريب العامل
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 اإلسالمي العيش منط تعيد أن اخلالفة دولة على الظروف، هذه لل يف
 البخاري روى فقد ،والسنة القرآن يف املتجذرة الصحي الطعام وتناول للتغذية

الً  أَي ك ل   َكانَ   َرج الً  َأنَّ  :هريرة أيب عن َلمَ ًا َكِثري   َأك  الً  أَي ك ل   َفَكانَ  َفَأس   قَِليالً  َأك 
 يف  َيَُْكلُ  َواْلَكاِفرَ  َواِحد   ِمع ى يف  َيَُْكلُ  اْلُمْؤِمنَ  ِإنَّ » :فَ َقالَ   لِلنَّيبِّ  َذِلكَ  َفذ ِكرَ 
َعةِ   الشهوة مبقتضى أيكل والكافر الشرع، أبدب أيكل املؤمنف ،«َأْمَعاء   َسبـْ
 .والنهم والشره

 على احملافظة أبمهية اليومية حياهتم يف الرعية بتثقيف تقوم اخلالفة ودولة
 الغذاء وبنوعية سرافاإل وعدم ابعتدال األكل قوام  متوازن غذائي نظام

 الغذاء إنتاج سالمة تضمن اليت والزراعية البيطرية سياستها جانب إىل الصحي،
 .الصحية الرعاية أهداف مع املتوافقة األساليب حدثأ ابستخدام ت وجود

 املعدية األمراض من الوقاية
 صحية رعاية على العدوى من لوقايةاب اإلسالمية الدولة اهتمام يدل

 ذلك كانأ سواء الدول، مجيع على متقدمة كانت دولة يف الرقي ابلغة
 فرديال والسلوك الصحي احلجر خالل من أم األمراض احتواء إبجراءات

: قال هللا عبد بن جابر عن صحيح  يف مسلم روى. االجتماعية املمارساتو 
اَنءَ  َغط وا» : هللا رسول قال َقاءَ  َوَأوُْكوا اإْلِ َلة   السََّنةِ  يف  فَِإنَّ  ،السِ   ِفيَها يـَْنِزلُ  َليـْ
 َذِلكَ  ِمنْ  ِفيهِ  نـََزلَ  ِإالَّ  وَِكاء   ْيهِ َعلَ  َلْيسَ  ِسَقاء   َأوْ  ِغطَاء   َعَلْيهِ  لَْيسَ  ِبِِاَنء   ََيُر   اَل  َواَبء  

 اليت األوعية يف خالنف أو التنف  عن هنت أخرى اديثأح ووردت .«اْلَواَبءِ 
 يف  يـُتَـنَـفَّسَ  َأنْ  نـََهى  النَِّبَّ  َأنَّ » عباس ابن عنفاً. طعام أو شراابً  حتتوي
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اَنءِ  َفخَ  َأوْ  اإْلِ حسن صحيح(، وعن أيب قال أبو عيسى: )هذا حديث  ،«ِفيهِ  يـُنـْ
: وقال الرتمذي رواه «الش ْربِ  يف  النـَّْفخِ  َعنِ  نـََهى  النَِّبَّ  َأنَّ » :سعيد اخلدري

 انتقال أن احلديث األوبئة علم يف الثابت منو . (هذا حديث حسن صحيح)
 ابلرذاذ األسطح تلوث خالل من حيدث والفريوسية البكتريية األمراض مسببات
 19-كوفيد جائحة يف الواقع، ويف. احلياة( عدمية جساماأل عرب )االنتقال
 التباعد على احلفاظ على العامة الصحية للوقاية الرئيسي الرتكيز كان احلالية،

 خالل من 2-كوف-سارس فريوس انتقال بسبب اليدين وغسل اجلسدي
 املصابني لألشخاص العلوي التنفسي اجلهاز من تنشأ اليت البخار قطرات
 من. لذلكًا وفق األسطح يلوثون أو قرب عن يتحدثون أو سونيتنف عندما

 السلوك حول مهمة إرشادات توفر أعاله املذكورة األحاديث أن الواضح
 لتطبيق ملحة حاجة وهناك .الرذاذ انتقال تقليل شأن  من الذي الشخصي

 .الوقاية هبذه املتعلقة اإلسالم مأحكا

 السكان تطعيم
ملناعة ضد مسببات األمراض من فريوسات التطعيم هو وسيلة لتطوير ا

وجراثيم، عن طريق إدخال أجزاء غري خطرة من مسببات األمراض هذه إىل 
اجلسم أو أجزاء من مادة جينية اصطناعية لتحفيز جهاز املناعة الطبيعي على 
إنتاج أجسام مضادة ضد مسببات املرض األكثر خطرا. وتستطيع اللقاحات 

بات األمراض يف اجملتمع إذا مت حتقيق مستوى كاف أن تقضي على انتقال مسب
% من الناس تطعيما ضد 90من املناعة داخل اجملتمع، فإذا تلقى ما نسبت  
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مسبب مرض معني، فباقي الناس ممن مل يتلقوا التطعيم مباشرة سيكونون مبأمن 
نسبيا من املرض ألن مسبب املرض يصبح اندرا يف مثل هذه اجلماعة حبيث 

 من الرغم وعلى. ال التعرض ل ، وهذا ما يسمى ابملناعة اجلماعيةيقل احتم
 برامج وراء والدوافع اللقاحات بسالمة يتعلق فيما الكبرية اجلماهري شكوك
 إال اللقاحات، ضد الشعبية احلراكات صعود بسبب الغربية الدول يف التطعيم

 للرعاية يحمور  كإجراء السكانية التطعيم برامج تدعم كثرية أدلة هناك أن
 يف روعيت إذافالتطعيم هو جزء من الوقاية الصحية األولية . الوقائية الصحية

 هذا على القائمني عند والنزاهة والصدق العالقة، ذات الشرعية األحكام ذلك
 النواحي وليست املرض من الوقاية فعالً  التطعيم من املقصود يكون حبيث األمر
 .وأمثاهلا الرحبية

 وفعاليتها للقاحات رخييالتا االستخدام - أ

 حبث إىل التطعيم آلية "اكتشاف" يف الفضل الغريب التعليم نظام ينسب
 البقر جدري لقاح الستخدام  م1796 عام يف جينر إدوارد الربيطاين الطبيب
 أن متعددة مصادر خالل من املعروف من أن  إال اجلدري، ضد املناعة لتطوير
 القرن أوائل يف شائعة ممارسة كان رياجلد ضد السكان مستوى على التطعيم
 األسلوب بني االختالف يكمنو  العثمانية، اخلالفة يف امليالدي عشر الثامن
 كانوا العثمانيني األطباء أن جينر إدوارد أسلوب وبني العثمانيني زمن املتبع

 إدوارد قام بينما التلقيح، إلجراء املصاب الشخص بثور من السوائل يزيلون
 جينر إدوارد طريقة مسيت وهلذا ؛املصابة األبقار بثور من السائل ةإبزال جينر

 الكلمة من مشتقة وهي جنليزيةابإل vaccination )فاكسينايشون التطعيم
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 بعض على القضاء مت التطعيم وابستعمال ."بقرة"( تعين اليت "فاكا" الالتينية
 عام يف اجلدري ذلك ويشمل العامل، حول التاريخ يف الفتاكة املعدية األمراض
 الوفيات اخنفاض اليونيسف منظمة ت قدِّرو  ،اً مؤخر  األطفال وشلل م1980
 بنسبة الدولية التطعيم برامج عقب لألطفال القاتل احلصبة مرض عن النامجة

 مجيع ختلصتًا ومؤخر  ،م2018و م2000 عامي بني العامل حول 73%
 معدل ل  مرض وهو واملواليد، األمهات كزاز من دولة 12 ابستثناء الدول
 .الوالدة حديثي األطفال بني %100و %70 بني يرتاوح وفيات

 اخلالفة دولة يف واستعماِلا اللقاحات جتاه اإلسالم نظرة - ب

 برانمج يفاً رئيسياً عنصر  يكون أن وينبغي التداوي، من نوع هو التطعيم
 بصحة العناية وجوب بدافعو  الراشدة، اخلالفة يف الوقائية الصحية الرعاية
 جديدة حاتلقا تطوير على اخلالفة ستعمل ،هلالج لج هللا مرضاة وابتغاء رعاايها
 مثل الفقرية البلدان يف املرتفع االنتشار اتذ يةاملعد األمراض من للكثري

 الليشمانيا، وداء األفريقي، املثقبيات وداء والسل، الضنك، ومحى املالراي،
 ألهناًا اتريي الرأمسالية يةاألدو  صناعة أمهلتها أمراض وكلها شاغاس، ومرض
 اً.رحبي احملتملة لألسواق تفتقر

وألمهية التطعيم وفعاليت  يف الوقاية من األمراض فإن الدولة اإلسالمية 
تقدم هذه الرعاية الصحية للرعية ابجملان، وفق برانمج حمدد ومقسم حسب 

ملرض الفئات العمرية، يقرره أهل االختصاص مبوازنة مدى انتشار مسببات ا
املراد التطعيم ضده وخطورة املرض الناتج عنها، مع العوارض اجلانبية للتطعيم 
نفس . ويتم تطعيم املواليد اجلدد يف املستشفيات ودور الوالدة، واألطفال يف 
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مراكز رعاية األم والطفل، وطالب املدارس يف مدارسهم، واألفراد األكرب سنا 
ية. وينبغي إعطاء األولوية للفئات يف اجليش أو يف املراكز الصحية األول

الضعيفة مثل املسنني )التطعيم ضد اإلنفلونزا( والنساء احلوامل واألطفال 
حديثي الوالدة )التطعيم ضد الكزاز(. ويكون التطعيم إلزاميا أو اختياراي، 
حبسب تعلق  إبزالة الضرر عن اجلماعة. فإن كان املرض املراد التطعيم ضده 

 الفرد على تلقي التطعيم، حىت ال يعرض غريه من أفراد خطرا ومعداي جيرب
اجملتمع خلطر اإلصابة ابملرض، وحىت يتكون ما يسمى مبناعة اجلماعة. ويستثىن 
من اجملربين على تلقي التطعيم من كان لدي  حساسية للتطعيم، أو كان مصااب 

تكون بضعف يف جهاز املناعة حبيث يكون التطعيم نفس  خطرا علي ، وهؤالء 
محايتهم من املرض ابملناعة العامة. أما األمراض اليت ال تسبب ضررا للجماعة،  
كأن يكون املرض غري معد أو غري خطر على اجلماعة فيخري الفرد يف تلقي 
التطعيم ضده. وتقوم دولة اخلالفة بضمان اختبار أي دواء جديد أو لقاح بدقة 

 :جبارهم على أخذه. قال للتحقق من سالمت  قبل عرض  على رعيتها أو إ
ُ، َضارَّهُ  َضارَّ  َمنْ  ِضَراَر، َواَل  َضَررَ  اَل »  رواه ،«َعَلْيهِ  اّللَُّ  َشاقَّ  َشاقَّ  َوَمنْ  اّللَّ

 ومع. (حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم): وقال املستدرك يف احلاكم
 حالة إىل يصل أوًا شديد املرض عبء فيها يكون اليت احلاالت ففي ذلك،

 العامة للصحة األولوية إعطاء أجل من التطعيم فرض اخلليفة يقرر قدف ئيةواب
 للحقوق انتهاك أي مراقبة اإلسالمية الدولة يف احلسبة هازج من خرباء ويتوىل
 اليت املعايري وانطباق املطاعيم هذه أخذ يص فيما التابعية حلاملي العامة
 .التخيري أو لزاماإل حيث من الدولة تضعها
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تكون هنالك برامج تطعيم عاملية تقوم هبا منظمات دولية كمنظمة وقد 
الصحة العاملية أو دول أخرى إلزالة مرض معني من العامل كما يف حالة 
اجلدري، ويطلب من الدولة اإلسالمية املشاركة فيها. ويف مثل هذه احلالة على 

ة ابلتطعيم الدولة اإلسالمية أن تشرتط أن تطلع على كافة املعلومات املتعلق
وعوارض  اجلانبية وبرانجم ، وأن يصنع التطعيم املراد تقدمي  لرعااي الدولة 
اإلسالمية يف مصانع الدولة وحتت إشراف دوائرها وخمتصيها، ويعطى للرعية 
بواسطة أجهزة الدولة اإلسالمية الصحية وإبشرافها، وال يقبل أن يتوىل هذه 

 ملية أو من دول أخرى.األعمال مندوبون من منظمة الصحة العا

 الثانوية الوقاية - املعدية غري لألمراض املسحية الفحوصات

هو فحص جيرى جملموعة الرعية لكشف املرض عند  حي  سْ الفحص املَ 
األفراد الذين ال تظهر عليهم عوارض املرض أو عالمات . وخبالف الفحوصات 

هم أي أمارة الطبية املعهودة، جيرى الفحص املسحي ألفراد ال يظهر علي
للمرض، ولكن هذا يف حالة كون دائرة الصحة املختصة ترى أن هذا الفحص 

 يساعد يف اكتشاف األمراض غري الظاهرة.
أما هدف الفحوصات املسحية فهو كشف املرض يف جمتمع ما مبكرا؛ 
حبيث يتمكن املعاجل من التدخل والعالج املبكر لتقليل املعاانة من املرض ورفع 

 الوالدة حديثي األطفال اختبار جيري املثال سبيل علىف العالج.نسبة جناح 
 ميكن حالة وهي (،PKU) كيتون الفينيل بيلة عن للكشف روتيين بشكل

 إنقاذ علي  يرتتب ما غذائية، تدخالت دون العقلي التخلف إىل تؤدي أن
 .الوالدة حديثي من كبري عدد حياة
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 إذا ما العامة الصحية لرعايةا مصلحة خرباء مع ابلتشاور اخلليفة ويقرر
وال جيرب أفراد الرعية على . طوعية أم إلزامية املسحي الفحص برامج كانت

إجراء الفحوصات املسحية إال إذا ترتب على امتناعهم ضرر يلحق ببقية 
 .«ِضَرارَ  َواَل  َضَررَ  اَل » الرعية، لتحرمي الضرر ابلقاعدة الشرعية واحلديث:

 واألسنان الفم صحة

 من يتجزأ ال جزء الفم صحة أن على الفم لصحة العاملية الربامج دتؤك
وتشكل أمراض الفم  .احلياة جلودة حمدِّد عامل الفم صحة وأن العامة، الصحة

واللثة واألسنان مشكلة صحية واسعة االنتشار، فتسوس األسنان وحده 
 % من طالب املدارس واألغلبية الساحقة من البالغني90-60يصيب ما بني 

يف معظم الدول الصناعية، وكذلك األمر ابلنسبة ألمراض اللثة. وتسبب 
أمراض األسنان املعاانة واألمل، كما أهنا تؤثر يف سالمة النطق والكالم، وتغري 
رائحة الفم ومجال اإلنسان، هذا فضال عن مشاكل املضغ والطعام. وقد اهتم 

وقرن بينها وبني نوال اإلسالم بصحة الفم وطهارت  وحث على العناية هبا، 
فيما رواه أمحد والنسائي وابن  رضوان هللا سبحان  وتعاىل، فقال الرسول 

َواكُ » حبان وابن خزمية وصحح  النووي:  ،«ِللرَّب ِ  َمْرَضاة   ِلْلَفمِ  َمْطَهَرة   السِ 
َواكِ  أَلَمْرتـُُهمْ  ُأمَّيِت  َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْوال»:  وقال  رواه ،«َصالة   ُكل ِ  ِعْندَ  اِبلسِ 

 اِبلسِ َواكِ  أَلََمْرتـُُهمْ  ُأمَّيِت  َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْواَل »:  وقال وغريمها، ومسلم البخاري
 املسلمني عند املسواك استخدام يزال الو  ،البخاري رواه ،«ُوُضوء   ُكل ِ  ِعْندَ 
 اليت األمهية إىل األحاديث تشريو . اليوم واسع نطاق على اَرسمي   الوضوء أثناء

 كوسيلة املسواك ودور نشأت  منذ الشخصية النظافة لعنصر اإلسالم وضعها
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 تنظف أن زوجت  من طلب  الرسول أن ورد وقد. الفم نظافة لتحقيق
 ،الدنيوية أفعال  آخر من هذا وكان موت  فراش على وهو ابملسواك أسنان 

اً أساسياً ءجز ًا حتم للفم الصحية والرعاية األسنان صحة تكون ال إذن كيفف
 خلالفة؟ا دولةل الوقائية الصحية الرعاية سياسة من

وقد هنى اإلسالم عن أكل الثوم والبصل إذا ذهب املسلم لصالة 
 رواه فيما  فقال ،م أخوه من  رحيا غري طيبة فيؤذي اجلماعة حىت ال يش

ْليَـْعَتزِْلَنا، َبَصال   َأوْ ا  ثُوم َأَكلَ  َمنْ » :البخاري وإمهال  ،«َمْسِجَدانَ  َتِزلْ لِيَـعْ  َأوْ  فـَ
العناية ابلفم واألسنان يؤدي إىل كراهة رائحتهما وأتذي املسلمني من هذه 

 الرائحة.
 سن حىت األطفال أسنان لصحة جمانية رعاية توفري اخلالفة دولة على إن

 دوري، شكل على الرعااي جلميع الفم صحة بفحص تقوم أن وعليها .البلوغ
 أسناهنم منو ملراقبة ؛املدرسي التعليم مراحل لفخمت يف األطفال وخاصة

 على الرتكيز عليها أن كما. ومعاجلتها املبكر والتسّوس األمراض عن والكشف
 اإلسالم حكامأب التثقيف خالل من ابألسنان والعناية الفم نظافة أمهية تعليم
لى عن طريق محالت إعالمية عامة هدفها توعية الناس ع مث ؛أوالً  العالقة ذات

أمهية وكيفية احلفاظ على صحة الفم واألسنان، أو عن طريق سياسات تتخذها 
 .الدولة حلماية األسنان من التسوس وخفض معدالت حدوث 

 األطفال وصحة املرأة صحة

 النساء وفيات معدل فإن ،احلايل العاملي الرأمسايل النظام لل يف
 الرعاية النعدام قريةالف البالد يف مقبول غري بشكلًا عالي يبقى واألطفال
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 295,000 توفيت العاملية، الصحة منظمة حسب ،فمثالً . الكافية الصحية
 الوفيات هذه وأغلب. م2017 عام يف والوالدة احلمل بعد أو خالل امرأة

 الصحراء جنوب فريقيةاأل الدول وأن ،املوارد قليلة مناطق يف حدثت %(94)
 وفيات من (240,000) %86ًا تقريب متثل آسيا جنوب ودول الكربى

 .م2017 عام يفاً عاملي املقدرة األمهات
 ذلك على وبناء ،والتكاثر التناسلو  الزواج على حيث فإن  اإلسالم أما

 هوبعد احلمل أثناءو  احلمل قبل لألمهات الصحية ابلرعاية هتماماال يكون
 ةالرعايو . البلوغ سن حىت الصحي منوهم ومتابعة األطفال صحة رعاية تكونو 

 إىل حتتاج البلوغ قبل ما سن يف ولألطفال اجلدد وللمواليد احلوامل للنساء
 ل "رعاية مراكز تقام ذلك ولتحقيق .منتظمة فرتات يف الصحية للحالة متابعات

 طبيب في  فريق منًا مؤلف املركز ويكون ،سكانية منطقة كل يف والطفل" األم
 مؤهالت مهعمجي لدى ويكون ،اجتماعية وعاملة غذائي وأخصائي وممرض
اً اتبع املركز هذا ويكون العامة، والصحة واألطفال احلوامل صحة يف إضافية
 مجيع مركز كل وحيصي. ِعمالة كل يف الشامل وأ ويلاأل الصحي للمركز
 متابعة عنو  عنهم مسؤوالً  ويكون بياانت قاعدة يف احلي يف واألطفال النساء
 .الصحية حالتهم

 :هي "والطفل األم ة"رعاي مراكز أهداف إن

 جرعات أخذ ومتابعة التطعيم خالل من املعدية األمراض منع -1
 .التطعيم

 .دورية فحوصات خالل من الصحية ملشاكلا عن املبكر الكشف -2
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 .الالزمة التدابري وأخذ اجملتمع يف الصحية املشاكل متابعة -3
 على واحلث األمراض ومنع الصحة لتحسني االستشارة تقدمي -4
 .التكاثر

 الرعاية فإن بعد، ملنحي مل الاليت املتزوجات ابلنساء يتعلق فيما أما
 والتحضري ابلنساء املتعلقة املشاكل حول والتثقيف ابلتوعية تقوم الصحية
 سائلوالو  واألفالم والكتيبات العامة احملاضرات خالل من واإلجناب للحمل
 هذه كل ارإصد على يشرفو  .والطفل األم صحة مراكز هات وزع اليت املناسبة

 غري سهلة املعلومات جبعل واهتمام ةخرب  ل  الصحة دائرة من خاص فريق املواد
 األعراف يف تفاوت أي االعتبار يف آخذين واحد، آن يف ومفيدة معقدة

 .هلن والوعي اإلرشادات هذه مةءمال وكذلك عمالة، لكل والتقاليد

 على تؤثر قد اليت األمراض تتبعب واألطفال األمهات رعاية مراكز وتقوم
 تويلو  .االستشارة أو العالج بتقدمي وتقوم احلمل، فرتة خالل اجلنني أو األم

 دولة ولتهاأ كما املرأة لصحةًا خاصًا اهتمام خلالفةا دولة يف الصحية الرعاية
 هللا رضي اخلطاب بن عمر عن روي فقد ،الراشدين اخللفاء عهد يف اخلالفة

 الاليت والنساء اتواملسنَّ  األراملك النساء تاحتياجا رعاية على حرص أن  عن 
 املسحية الفحوصات الدولة جتعل لذلك. اجلهاد يف أزواجهن عنهن غاب

 الدولة، يف العامة املسحية للفحوصات سياستها مقدمة يف النساء لصحة
 املبكر للكشف الدوري الفحص مثل احلمل غري يفًا وأيض ،احلمل خالل

 وما الوالدة فرتة خالل ابلقابالت النساء تزويد يينبغ وكذلك ،الثدي لسرطان
 .بعدها
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 من كاف عدد تدريب على تعمل أن اخلالفة دولة وعلى
 تعاجل وأن النساء الرجال يعاجل أن جواز ومع ،املرأة صحة يف الختصاصياتا

 على النساء تشرف أن األوىل أن إال الشرع أحكام ضمن الرجال النساء
 النساء من كاف عدد توفري من بد ال لذلك ،ومتابعتهن النساء معاجلة

 فإن ،ذلك على عالوة .والطفل املرأة صحةو  النساء أمراض يف املختصات
 بالد يف األمهات وفيات حاالت يف ابلتفصيل تبحث أن اخلالفة دولة على

 متعلقة أكانت سواء احلاالت، هذه ومعاجلة لتدارك تسعى وأن ،املسلمني
 األطفال يتلقى أن بد وال. هابعد وأ الوالدة أثناء اباللتهاابت أم ابلنزيف
 الصحية، الرعاية إدارة قبل من وبعدها الوالدة قبل أجنة وهم والرعاية املراقبة

 النمو فحص يشمل كما أجنة، وهم حىت العالجية التداخالت ذلك ويشمل
 .الصحية املعايري ألفضل اوموافقته األطفال وتطعيمات والتغذية

 املهنية مةوالسال الصحة
 أو العامل صحة على ابحملافظة معين جمال املهنية والسالمة الصحة إن
 تقليل خالل من ل  املهنية احلماية توفري عرب دالبال يف ت وسالم املستخدم

 وتقليل املواد، هذه ومنتجات املستخدمة واملواد لياتواآل املعدات خطورة
 ،املهنية األمراض أو احلوادث منع وحماولة العمال، جتاه العمل مكان خطورة
 وحسب .أبمان العمل على العمال يساعد الذي السليم املهين اجلو وتوفري
 مليون قرابة فإن ،م2009 عام يف الدولية الصحة ملنظمة استقصائية دراسة
 مواد إىل ابلتعرض متعلقة وهي. العمل لروف حاالت يف سنوايً  حتدث وفاة
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 وجسيمات بيولوجية وخماطر خطرية ائيةكيمي ومواد سبستوساأل مثل ضارة
 .التنفسي اجلهاز أمراض إىل تفضي

 الرعاية نظام يف مهم عنصر لألمة العاملة القوى صحة على احملافظةو 
 أرابب كل قيام من حققتت أن الدولة على وينبغي. اخلالفة يف الوقائية الصحية
 خطر من تقليلال أجل من آمنة عمل وبيئات آمنة عمل ممارسات بتوفري العمل

 قد مواد إىل التعرض من أو ،العاملني ألجرائهم النفسية أو البدنية اإلصابة
 احلسبة جهاز يقومو . آجالً  أم عاجالً  الصحة يف االعتالل أو ابملرض تتسبب

 واحلرص العمل بيئات اقبير  وكذلك العمل ممارسات مبراقبة اخلالفة دولة يف
 حققالت هذا ويشمل ،الصحة مصلحة اتعده اليت الفنية للمعايري تهاقمواف على
 يشمل وكذلك ،ضرورية كانت حيثما الشخصية احلماية معدات استخدام من
 منع مثل أي الصحة، على املخاطر من للتقليل أخرى انضباطية تدابري تبين

 هذه تشمل كما. مضرة مواد إىل التعرض أو انفجار أو حريق نشوب خماطر
 املهن من معينة أنواع يف العاملني العمال مراقبة ،اً مناسب يكون حيثما التدابري،

 جسيمات تنتج اليت الصناعات يف العمل مثل معينة أبمراض ارتباطها ي رجح
 .وغريها واملنظفات الدهاانت وصناعة البناء كأعمال الرئة أمراض إىل تؤدي

 اهجت الدولة مسؤولية على مبين السياسة هذه ملثل الشرعي األصل إن
 ِضَراَر، َواَل  َضَررَ  اَل » : قال. ابلناس اإلضرار عدم مقتضى وعلى رعاايها

ُ، َضارَّهُ  َضارَّ  َمنْ  أن يكلف  وقد هنى النيب  ،«َعَلْيهِ  اّللَُّ  َشاقَّ  َشاقَّ  َوَمنْ  اّللَّ
العامل فوق طاقت ، فال يطلب من  ما يعجز عن  أو يرهق ، روى مسلم يف 

 اْلَعَملِ  ِمنَ  ُيَكلَّفُ  َوالَ  وَِكْسَوتُُه، َطَعاُمهُ  ُلوكِ ِلْلَممْ » :قال صحيح  أن النيب 
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ولذلك مينع احملتسب يف الدولة أرابب العمل واملستأجرين من  ؛«يُِطيقُ  َما ِإالَّ 
التعدي على العمال أو األجراء إبرهاقهم أو حتميلهم ما من شأن  اإلضرار 

لى االلتزام مبعايري بصحتهم، كما وجيرب احملتسب صاحب العمل أو املستأجر ع
السالمة وتقليل اخلطر يف بيئة العمل، وذلك من ابب الوقاية ومنع حصول 

 الضرر.

 لألفراد العالجي التدبري – لألفراد الصحية الرعاية

 العامل يف منه اخلالفة دولة ظل يف أقل لألفراد العالجي التدبري عبء 
 اجملتمع يف اإلسالم أنظمة إقامة بسبب الرأمسايل

 والتدخل الوقائية الصحة على هو اخلالفة دولة يف العام الرتكيز إن
 الدولة على تقع أن  إال ؛النفسية والسالمة البدنية للصحة أفضل ورعاية راملبك
 ابألمراض املتأثرين لألفراد الصحية االحتياجات لرتعى املسؤولية سالميةاإل

 يكون اخلالفة دولة لل يف العبء هذاو  ؛األفراد لعالج فعالة أنظمة وإنشاء
 صحية مشاكل فيها رأمساليةلا األنظمة ألن الرأمسايل العامل يف العبء من أقل

 هلا ومجيعها اجلن ، ملمارسة واحلرية اخلمر شرب مثل طةاملفر  احلرية عن انجتة
 عن الناجتة املشاكلًا أيض وتشمل الصحية، اخلدمة على كبري سليب أتثري

 وإنتاج النفعي والتسويق الثروة برتكيز يتعلق فيما الرأمسايل االقتصادي النظام
 والشرايني القلب وأمراض البدانة من تزيد واليت الصحية غري األغذية
 واإلحباط القلق مثل النفسية األمراض منًا كبري ًا  قسم فإن كذلك .ريوالسك
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 العوامل من الكثري بسببًا سوء يزداد أو ينتج املخدرات على واإلدمان
 الروحية القيم وفقدان عياجملتم التواصل وضعف رياألس كالتفكك ةاالجتماعي

 .العمل ألرابباً عبيد الناس من جعلت اليت الوليفية باتواملتطل اجملتمع يف

 3,5ب  الكحول تناول عن الناتج الضرر تكلفة تقدر ،مثالً  بريطانيا ففي
 ديةاجلس للمشاكل ابملستشفيات العالج تشمل وهي. سنوايً  جني  مليار

 حمرَّم، العقل يذهب ما وكل اخلمر تناول فإن اخلالفة دولة لل يف أما. والنفسية
 يتعلق فيما عنها الناجتة ألمراضوا اخلمور شرب آاثر عبء يزيل بدوره وهذا

 يفو  .وغريها الكبد، وأمراض والصدمة، اخلمر، تناول عن الناجتة ابحلوادث
 عام يف معدية سيةجن أبمراض حالة 468,342 تشخيص مت بريطانيا
 فإن اخلالفة دولة يف أما. اجلنيهات من املاليني مئات كلَّفت م2019
 عبء انعدام إىل يؤدي ما الزواج يف واملرأة الرجل بني العالقة حيصر اإلسالم

 يتعلق وفيما .اجلنسية احلرية عن الناتج الصحية الرعاية على األمراض هذه
 العامة الصحة مؤسسة عن تقرير رصد ،والبدانة ابلسمنة املتعلقة ابألمراض
 6,1 ب  الوطنية الصحة خدمة أنفقت  ما ريقد م31/03/2017 يف اإلجنليزية

 أن التقرير روذك. والبدانة الوزن بزايدة املتعلقة األمراض على جني  مليار
 تكلفة تصل أن ويتوقع .جني  مليار 27 ب  ت قدَّر اجملتمع صعيد على التكلفة

 بريطانيا يف الوطنية الصحة خدمة على والبدانة الوزن بزايدة لقةاملتع األمراض
 إىل اجملتمع على تكلفتها صلت وقد م2050 عام لولحب جني  مليار 9.5 إىل

 غري الغذاء إنتاج عن انشئ مراضاأل هذه من وكثري .سنوايً  اً مليار  49.9
 فائدة جيلب الذي الربوي االستهالكي االقتصاد ِقَبل ومن واملعدل، الصحي

 فيف .اجملتمع على ابهظة بتكلفة ولكن السريعة، الغذائية للصناعة هائلة رحبية
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نشرت جملة السكري الربيطانية مقالة عن تكلفة  م،2019 عام الثاين كانون
 واليت جني  مليار 12 إىل توصل واليت الثاين النوع من عالج مرض السكري

 العامة الصحة مؤسسة روتقدِّ  .الصحية اخلدمة ميزانية من %10ب   تقدر
 سنوايً  جني  مليار 7.4 ب  القلب شرايني ملرض الصحية الرعاية تكلفة اإلجنليزية
 .جني  مليار 15.8 ب  الصحية ابلرعاية املتعلقة غري العامة والتكلفة

 هذه حجم من تقلِّل لفةخمت عوامل هناك فإن اخلالفة دولة لل يف أما
 لألطعمة واسع نطاق على الدعاية أو لتسويقا يستطيعوا لن التجارف ،املشكلة
 فإن ،ذلك إىل ابإلضافة .العامل يف وآاثرها البدانة وابء إىل أدَّت اليت الضارة
 بدنية لياقة مبستوى عام بشكل الرعية هتيئة يتطلب ابجلهاد الدعوة محل مفهوم

 النهم من قللي اإلسالم يف الطعام تناول آبداب االلتزام أن على عالوة مناسبة،
 .والسمنة

 "مايند" منظمة عن صادر تقرير بفحس النفسية، ابلصحة يتعلق وفيما
 نفسية صحية ملشاكل يتعرضون أشخاص أربعة كل من واحد هناك إجنلرتا، يف
 ملشاكلاً أسبوعي يتعرضون أشخاص ستة كل من واحدو  ،سنة كل ما نوع   من

 االميان تعزيز فإن فةاخلال دولة لل يف أما .واإلحباط كالقلق شائعة نفسية
 التعليم طريق عن املتنوعة، واألساليب ابلوسائل اجملتمع، يف اإلسالمية ابلعقيدة

 سالماإل يف االجتماعي النظام تطبيقو  الطاعات، على احلث أو اإلعالم أو
 صلة على حتث اليت الشرعية ابألحكام يتعلق وما ابألسرة العناية وأمهية

 عن الناتج العبء ختفيض على املساعدة يف يساهم ذلك كل األرحام،
 .النفسي الضغط
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 الجاتع إلَياد وتسعى ُيتاجه، من لكل الدواء توفري الدولة تكفل 
 فعالة أدوية تفتقد اليت لألمراض جديدة

 الشركات لتحكم يضع لن اخلالفة دولة يف الصحية الرعاية نظام
 ناآل احلال هو كما احلكومات على الضغط سمتار  اليت الدوائية الصناعية

 :الصحية الرعاية على كبري بتأثري األدوية شركات حتظى حيث

 الرحبية، الناحية وفق البحث تستحق اليت دويةاأل أولوية رتقر  فهي أ(
 يقوموا لن فإهنم قليلة، رحبية بعوائد لكنو  البحث يستحق مهم أمر و جد فلو

 فعندمااً. أيض لتمويلها احلكومات يشجعوا ولن البحوث هذه مثل بتمويل
 على بقيت فإهنا جاهتامنت ابجتاه الصحية احللول الكربى األدوية شركات  توج

 األحباث من فقط %10 هناك أن عىويد .املتوفرة العالج خليارات احتكارها
 ويسمى. عاملال يف األمراض من %90 لتشك ألمراض سةمكر  العاملية العلمية

 لةمهم الدخل قليلة الدول يف ئدةالسا األمراض غالبيةف. %10/90 فجوة هذا
 .األمراض هذه يف القليل استثمرت اليت الدوائية الصناعة قبل من

 - الدولية للتنمية السابقةالربيطانية  الوزيرة - شورت كلري انتقدت وقد
: قالت حيث للفقراء؛ العالج أدوية يف االستثمار يف لفشلها الدوائية الشركات

 احلقيقة ولكن عظيمة، فوائد جلب الذي لتقينا بداعاإل عصر يف نعيش حنن
 الدول يف فقط أمهية ذات أمراض إىل موجهة اجلهود غالبية أن هي

 نسبت  ملا خمصص لألحباث العاملي التمويل من فقط %10 إن ...الصناعية
 اً.فقر  األكثر تصيب اليت األمراض عبء من 90%
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 العالجات نع للبحث األولوية تعطي اخلالفة دولة فإن وابملقابل
 يف الناس من هائلة أبرقام وتفتك تصيب اليت كتلكًا  ضرر  األكثر لألمراض

 .مثالً  كاملالراي - العامل

 امللكية حقوق خالل من العلمية سوابقها حتمي األدوية شركات (ب
اً وغالب ،عدة سنواتل املعلومات حتتكر أهنا يعين وهذا ،االخرتاع وبراءة الفكرية

 إذا مفيدة تكون قد منتجات تطوير يف التقدم يعيق وهذا. ودلعق ذلك ميدَّد ما
 بقاء يف يستغل ذلك فإن كذلك ،واسع نطاق على املعلومات توفري مت

اً غالب األدوية شركات فإن كذلكو  .املزعومة احلماية مدة خالل تفعةمر  األسعار
 مة،هم فائدة أي بدون احلاالت بعض ويف ،هامشية فوائد ذات أدوية جتنت ما

. هاتنتج اليت األدوية هذه لتبين احلكومات على الضغط على تعمل ولكنها
 هلذه أن حبجة الشركات هذه لفائدة قرارات تتخذ احلكومات فإن وعلي 

 يف القرارات هذه تكون أن ابلضرورة ولي  ،لالقتصاد عامة فائدة األدوية
 .لألفراد العام الصاحل

طبع وبراءة االخرتاع املتبعة يف أما نظرة اإلسالم فإن ما يسمى حبقوق ال
األنظمة الرأمسالية، هي شروط غري شرعية ال يلتزم هبا ألن عقد البيع يف 

. اً يعطي  حق التصرف فيما ميتلك  شرعاإلسالم يعطي املشرتي حق امللكية و 
وألن شروط محاية امللكية الفكرية جتعل االنتفاع ابلعني املبيعة مقصورا على 

آخر، فهي شروط ابطلة وخمالفة ملا يف كتاب هللا وسنة  انتفاع دون انتفاع
رسول ، وكل شرط يتناقض مع شروط عقد البيع يف اإلسالم ابطل واملشرتي 

 لي  مقيدا ب .
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 :األعلى يف املذكورة النقاط لتوضيح األمثلة بعض وهذه
 بشكل ل  جو ر   قد "رميديسيفري" دواء فإن كوروان جائحة فرتة خالل (1

 ومع. ترامب دوانلد األمريكي الرئي  ترويج أقلها لي  ألسباب ه،لفوائد كبري
 األعراض لهور فرتة من ليقل الدواء هذا أن إىل أشارت الدراسات فإن ذلك
 أو النجاة التمعد حتسني يف رتذك فائدة وبدونًا يوم 11 إىلًا يوم 15 من

 .زةاملرك العناية يف الدخول حاالت ختفيض
 احلكومة قامت اخلنازير، نفلونزاإ جائحة وخالل م،2009 عام يف (2

 مل دواء وهو. "روش" شركة لقب من عصنامل "اتميفلو" عقار بتخزين نيةالربيطا
 البياانت وتشري. مضاعفاهتا خطورة من ليقل ومل ،نفلونزااإل انتشار من ليقل
 كان مما نفلونزااإل أعراض مدة ختفيض يف هامشية بفوائد حظي قد أن  إىل

 ومع. األطفال عند يوم 5,8 وإىل الراشدين، عند أايم 6 إىل أايم 7ًا متوسط
 .العقار هذا على جني  مليون 473 بصرف الربيطانية احلكومة قامت ذلك

 اإلجراءات أثبتت فمثالً  .الدوائية غري العالجات جتاهليتم  مااً كثري  (3
 مرات ب ثالث فعالية أكثر أهنا التدخني وقف يف الناس ملساعدة املتخذة
 ملعاجلة ساسيةاأل األدوية عالجات من التكلفة جدوى حيث من ونصف
 املرض معاانة عن انهيك التدخني، عن الناتج املزمن الرئوي االنسداد مرض
 أكثر يف ابألدوية العالجات على ينصب الرتكيز زال فما ذلك ومع نفس ،
 .الوقائية اإلجراءات من بدالً  الدول،

 العالجية اإلجراءات عن بدالً  األدوية جاتعال الستخدام آخر ومثال
 الكبار، عند السكري مرض هو املعيشي احلياة ومنط أسلوب غيريبت الوقائية
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 من يفض أن أونوين ديفيد الدكتور بريطانيا، يف العام الطبيب استطاع فقد
 م2018-2017 عام يف جني  57,000 ب  للسكري األدوية وصف تكلفة

 املريض دعم مع الغذائي النظام تنظيم وهو بديل،ال اخليار عرض خالل من
 الوطنية الصحة خدمة ميزانية من %10ًا تقريب نفقي بريطانيا، ويف. معنوايً 

 إبنقاصاً جزئي يعاجل أن ميكن املرض أن مع كريللس أدوية على للمستشفيات
 .احلاالت من كثري يف والرايضة يةاحلم خالل من الوزن

 الصحية، احلاجات حبسب اخلالفة دولة يف حوثالب ت وجَّ  املقابل ويف
 فإنًا وأيض. ضرورية كانت إذا جديدة كانت ولو املعاجلات ألفضلًا سعي

 فإن وكذلك األدوية، صناعة شركات أجندة حسب تكون لن الصحية الرعاية
 اليت الغذائية أو التقليدية العالجات استخدام ابالعتبار أتخذ اخلالفة دولة

 نظام هدف ألن ؛العمالقة األدوية لشركاتًا أرابح جتلب ال ألهنا لتمهأ  
 مصاحل رعاية ولي  الناس شؤون رعاية هو اخلالفة يف الصحية الرعاية

 .الرأمسالية الصناعات

 وجل عز هللا من َييت الشفاء
 الشخص هو والطبيب والنفسية، اجلسدية األمراض عالج هو الطب

 الرعاية تقدمي ويستطيع اجملال، هذا يف واخلربة واملهارات املعرفة اكتسب الذي
 أيب عن مسنده يف أمحد اإلمام روى !الشايف وحده هو هللا ولكن ؛واملساعدة

َثةَ   ِإن ِ : َأِب  َلهُ  فـََقالَ  ، النَِّب ِ  ِإىَل  ُغالم   َوَأانَ  َأِب  َمعَ  اْنطََلْقتُ »: قال الت َّي ِمي رِم 
، رَُجل   ِة(، خاتَ  )ويقصدُ  ِبَظْهِركَ  الَّيِت  ْلَعةَ الس ِ  َهِذهِ  َفَأِرِن  طَِبيب  :  قَالَ  النُـبُـوَّ
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، َلْستَ :  قَالَ . َأْقَطُعَها: قَالَ  ِِبَا؟، َتْصَنعُ  َوَما  طَِبيبُـَها َرِفيق ، َوَلِكنَّكَ  ِبطَِبيب 
ُرهُ  )َوقَالَ  َوَضَعَها الَِّذي ، َولَ » قول  ومعىن. «َخَلَقَها( الَِّذي َغيـْ ِكنََّك َلْسَت ِبطَِبيب 
 أن ميكنك أي ،وتتلطف  وهللا هو يربئ  ويعافي  أي أنت ترفق ابملريض ،«َرِفيق  

. يشفي وحده هللا ولكن ل ،ًا وانصح املريض بذلكًا مساعد بلطف تتصرف
 َدَواءُ  ُأِصيبَ  فَِإَذا ،َدَواء   َداء   ِلُكل ِ » :أن  قال وعن جابر عن رسول هللا 

: وعن أيب خزامة عن أبي  قال. مسلم صحيح «َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  ِبِِْذنِ  بـََرأَ  الدَّاءِ 
 َوَدَواء   َنْستَـْرِقيَها رُق ى َأرَأَْيتَ  هللِا، َرُسولَ  ايَ »: فَ ق ل ت    هللاِ  َرس ولَ  َسأَل ت  

 «هللاِ  َقَدرِ  ِمنْ  ِهيَ » :قَال «؟ا  َشْيئ هللاِ  َقَدرِ  ِمنْ  تـَُرد   َهلْ  نـَتَِّقيَها، َوتـَُقاة   ِبهِ  نـََتَداَوى
 أن الفرد كيدر  أن املِهم منف (،صحيح حسن )حديث: وقال الرتمذي أخرج 
 هللا عند مناً أيض أييت املرض من والشفاء التعايف أنو  ؛هللا عند من أييت املرض
 .وتعاىل سبحان وحده 

 املرض على الصرب له َيوز كما للتداوي، السعي للمسلم يندب

 - علي  ثابي وهذا - العالج على للحصول يسعى أن الفرد يستطيع
 هو التداويف طلب ، عن بدالً  املرض على ويصرب العالج يرفض أن ل  وجيوز

 :ذلك ودليل فرضاً، ولي  مندوب
 َما»  هللا رسول قال: قال هريرة أيب طريق من البخاري روى -1

 النيب عن هللا عبد بن جابر عن مسلم وروى .«ِشَفاء   َلهُ  أَنـَْزلَ  ِإالَّ  َداء   اّللَُّ  أَنـَْزلَ 
 َوَجلَّ  َعزَّ  هللاِ  ِبِِْذنِ  بـََرأَ  الدَّاءِ  َدَواءُ  ُأِصيبَ  فَِإَذا َدَواء ، َداء   ِلُكل ِ »: قال»، 

 أَنـَْزلَ  َقدْ  ِإالَّ  َداء ، اّللَُّ  أَنـَْزلَ  َما» مسعود بن هللا عبد عن مسنده يف أمحد وروى
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 على داللة فيها األحاديث وهذه .«َجِهَلهُ  َمنْ  هُ َوَجِهلَ  َعِلَمُه، َمنْ  َعِلَمهُ  ِشَفاء ، َلهُ 
 هللا إبذن الداء شفاء في  يكون أن ميكن الذي التداوي حلصول السعي
 .سبحان 

 َحْيثُ  اّللََّ  ِإنَّ »: قال  هللا رسول إن: قال أن  عن أمحد روى -2
اَء، َخَلقَ  َواَء، َخَلقَ  الدَّ َتَداَوْوا الدَّ  ،شريك بن امةأس نع داود أبو وروى ،«فـَ
َحابَ     النَّيبَّ  أَتَ ي ت  : قال َا َوَأص  ، ر ء وِسِهم   َعَلى َكَأمنَّ ، مث َّ  َفَسلَّم ت   الطَّي  ر   قَ َعد ت 

َع رَاب   َفَجاءَ  ، َرس ولَ  ايَ : فَ َقال وا ه َنا، َوَها ه َنا َها ِمن   األ  : فَ َقالَ  أَنَ َتَداَوى؟ اَّللَِّ
رَ  َدَواء ، َلهُ  َوَضعَ  ِإالَّ  َداء   َيَضعْ  ملَْ  َوَجلَّ  زَّ عَ  اّللََّ  فَِإنَّ  َتَداَوْوا»  .«اِْلََرمُ  َواِحد   َداء   َغيـْ

 ابلتداوي، لألعراب إجابة احلديث هذا ويف ابلتداوي، أمر األول احلديث ففي
 وقد. شفاءً  ل  وضع إال داءً  وضع ما هللا فإن يتداووا، أبن للعباد وخماطبة

 وال الطلب، مطلق يفيد واألمر األمر، بصيغة احلديثني يف املخاطبة تجاء
 وال علي ، تدل قرينة إىل حيتاج واجلزم جازماً، أمراً  كان إذا إال الوجوب يفيد

 أحاديث وردت أن  إىل إضافة الوجوب، على تدل قرينة أية احلديثني يف وجدت
 فقد. الوجوب إفادة احلديثني هذين عن ينفي ما التداوي، ترك جواز على تدل
 ُأمَّيِت  ِمنْ  اجْلَنَّةَ  َيْدُخلُ »: قال  النيب أن حصني بن عمران عن مسلم روى

ُعونَ   اَل  الَِّذينَ  ُهمُ »: قَالَ  هللِا؟ َرس ولَ  ايَ  ه م   َوَمن  : َقال وا ،«ِحَساب   ِبَغرْيِ  أَْلفا   َسبـْ
. التداوي من والكي والرقية ،«يـَتَـوَكَُّلونَ  َرِبِ ِمْ  َوَعَلى َيْستَـْرُقوَن، َواَل  َيْكتَـُوونَ 
َرأَةً  أ رِيكَ  َأاَل  :َعبَّاس   اب ن   يل  قَالَ  قال: رابح يبأ نب اءعط عن البخاري وروى  ام 

لِ  ِمن   َنَّةِ  َأه  : فَ َقاَلت    النَّيبَّ  أََتتِ  ،السَّو َداء   ال َمر أَة   َهِذهِ  :قَالَ  ،بَ َلى ق  ل ت   اجل 
، َوِإيّنِ  أ ص رَع ، ِإيّنِ   اجلَنَُّة، َوَلكِ  َصبَـْرتِ  ِشْئتِ  ِإنْ »: قَالَ  يل، اَّللََّ  اد ع  فَ  أََتَكشَّف 
، ِإيّنِ : فَ َقاَلت   َأص رب ،: فَ َقاَلت   «يـَُعاِفَيكِ  َأنْ  اّللََّ  َدَعْوتُ  ِشْئتِ  َوِإنْ   فَاد ع   أََتَكشَّف 
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 ترك جواز على يدالن احلديثان فهذان. «َِلَا َفَدَعا» أََتَكشََّف، الَ  َأن   يل  اَّللََّ 
 لي  «اوْ اوَ دَ تَ » ،«اوْ اوَ دَ تَ فَـ » الوارد األمر أن على يدل ذلك وكل .التداوي

  الرسول حث ولشدة للندب، وإما لإلابحة إما هنا فاألمر وإذن للوجوب،
 .للندب األحاديث يف الوارد ابلتداوي األمر يكون التداوي، على

 جالعال أو الطب مصطلح عليه ينطبق شيء كل يعم التداوي بطل
 القرآن يف املذكورة جاتالعال على يقتصر ال الشرع يف العالج طلب

 ال عالجات وهي العالج، من نةمعياً أنواع رتذك اإلسالمية النصوصف ،والسنة
 على أمثلة هي بل عليها، االقتصار يعين ال ذلك لكن مفيدة، شك

 دويةاأل ذلك يف مبا العالج أنواع مجيع على ينطبق شرعاً  فالعالج ،العالجات
 إىل وما الروبويت والعالج ابلليزر والعالج اإلشعاعي والعالج واجلراحة احلديثة
 ...ذلك

 العسل، الشرعية النصوص يف املذكورة للعالجات األمثلة أفضل ومن
 ﴿ :وتعاىل سبحان  هللا يقول                         

                                       

    ﴾ قال ديسع أيب عنف ،السنة يف عالجاً  بوصف  العسل ورد كما: 
َتط َلقَ  َأِخي ِإنَّ  :فَ َقالَ   النَّيبِّ  ِإىَل  َرج ل   َجاءَ   «َعَسال   اْسِقهِ » :فَ َقالَ  ،َبط ن     اس 

ت     ِإيّنِ  :فَ َقالَ  ،َفَسَقاه   ِتط اَلق ِإالَّ  يَزِد ه   فَ َلم   َسَقي    وََكَذبَ  اّللَُّ  َصَدقَ » :فَ َقالَ  .اً اس 
 . صحيح يف البخاري رواه فَ بَ َرأ، َفَسَقاه   ،«َأِخيكَ  َبْطنُ 
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 ،ابلصحة يتعلق فيما الغذائي لنظاما سألةمل  هللا رسول تعرض كما
 ُصْلَبهُ  يُِقْمنَ  ُأُكاَلت   آَدمَ  اْبنِ  َبَْسبِ  َبْطن   ِمنْ  ا  َشر   ِوَعاء   آَدِمي   َمأَلَ  َما» :قالف

 الرتمذي رواه ،«لِنَـَفِسهِ  َوثـُُلث   ِلَشَراِبهِ  َوثـُُلث   ِلَطَعاِمهِ  فـَثـُُلث   َُمَاَلةَ  اَل  َكانَ  فَِإنْ 
 بنت ذرنامل أم عن سنن  يف داود أبو وروى. (يححص حسن )حديث: وقال
 السَّاَلم، َعَلي  ِ  َعِلي   َوَمَع     اَّللَِّ  َرس ول   َعَليَّ  َدَخلَ : قالت ،األنصارية قي 
َها أَي ك ل    اَّللَِّ  َرس ول   فَ َقامَ  م َعلََّقة ، َدَوايل  َولََنا اَنِق    َوَعِلي    لَِيأ ك َل، َعِلي   َوقَامَ  ِمن  
 َعَلي  ِ  َعِلي   َكفَّ  َحىتَّ  «اَنِقه   ِإنَّكَ  َمهْ »: ِلَعِليّ   ول  يَ ق    اَّللَِّ  َرس ول   َفَطِفقَ 

 ايَ »  اَّللَِّ  َرس ول   فَ َقالَ  ِبِ ، َفِجئ ت   ،اً َوِسل ق اً َشِعري  َوَصنَ ع ت  : قَاَلت   السَّاَلم،
 :كعالج السوداء احلبة  ذكر كما. «َلكَ  أَنـَْفعُ  فـَُهوَ  َهَذا ِمنْ  َأِصبْ  َعِلي  
 السْوَداءِ  احلَبَّةِ  يف»: يقول  هللا رسول مسع أن  عن  هللا رضي ةهرير  أيب عن

َبَّة    . ال َمو ت   َوالسَّام    ، «السَّامَ  الَّ إِ  َداء   ل ِ كُ  نْ مِ  ِشَفاء     . الش ونِيز   السَّو َداء   َواحل 
 :قال  النيب عن عباس ابن عنفاً: أيض احلجامة وذكر. البخاري صحيح

َفاءُ »  ُأمَّيِت  أَنـَْهى َوَأانَ  .بَِنار   َكيَّة   َأوْ  ،َعَسل   َشْربَةِ  َأوْ  ،ُِمَْجم   َشْرَطةِ  يف  :اَلثَة  ثَ  يف  الشِ 
 .البخاري صحيح ،«اْلَكي ِ  َعنِ 

 دولة وعلى العالج، أنواع عن النصوص يف ورد مبا املسلمون فيأخذ
 دفهب الشرع يبيحها ديثةح وتقنيات عالجات طويروت تبين ذلك فوق اخلالفة
 .األمراض عالج

 اجلسدية لألمراض يكون مثلما العقلية لألمراض العالج يكون 

 العرب كان فقد ،اً أيض العقلية األمراض عالج الشرعية األدلة تتناول
 هذا يف العالج ميارس من هناك وكان اإلسالم قبل العقلية ابألمراض لمع على
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 بل بشرك، ملخلوطةا غري العالجات بعض أجاز اإلسالم، جاء ملاو . اجملال
 خارجة عن سنن  يف داود أبو روى فقد املعاجلة، مقابل أجر أخذ الشرع أجاز

َلَم،  اَّللَِّ  َرس ولَ  أََتى أَنَّ    ،عم  عن ،التميمي الصلت بن  اً رَاِجع أَق  َبلَ  مث َّ  َفَأس 
ل     فَ َقالَ  ِديِد،اِبحل َ  م وَثق   جَم ن ون   َرج ل   ِعن َده م   قَ و م   َعَلى َفَمرَّ  ِعن ِدِه، ِمن    ِإانَّ : َأه 

ء   ِعن َدكَ  فَ َهل   خِبَري  ، َجاءَ  َقد   َهَذا َصاِحَبك م   َأنَّ  ح دِّث  َنا ت     ت َداِويِ ؟ َشي   ِبَفاحِتَةِ  فَ َرقَ ي  
بَ ر ت   ،  اَّللَِّ  َرس ولَ  فَأَتَ ي ت   َشاة ، ِماَئةَ  فََأع َطو ين  فَ بَ َرأَ، ال ِكَتاِب، : فَ َقالَ  فََأخ 

رَ  قـُْلتَ  َهلْ » آَخرَ  َمو ِضع   يف : م َسدَّد   َوقَالَ  «َهَذا ِإالَّ  َهلْ »  اَل،: ق  ل ت   «َهَذا؟ َغيـْ
َلَعْمِري ُخْذَها» :قَالَ   وروى. «َحق    ِبُرقْـَيةِ  َأَكْلتَ  َلَقدْ  اَبِطل   ِبُرقْـَيةِ  َأَكلَ  َلَمنْ  فـَ

 اللحم آيب موىل ،عمري وعن .(صحيح حسن حديث: )وقال سنن  يف الرتمذي
بَ رَ  َشِهد ت  : قال ، َأيّنِ  وََكلَّم وه   ، اَّللَِّ  َرس ولَ  يفَّ  َفَكلَّم وا َساَديت، َمعَ  َخي    مَم ل وك 
ت   يب، فََأَمرَ : قَالَ  ء   يل  فََأَمرَ  َأج ر ه ، َأانَ  فَِإَذا السَّي َف، فَ ق لِّد   خ ر ِثيِّ  ِمن   ِبَشي 

َتاِع،
َ
َجاِننَي، هِبَا أَر ِقي ك ن ت   ةً ر ق  يَ  َعَلي  ِ  َوَعَرض ت   امل

َ
 بَ ع ِضَها، ِبَطر حِ  فََأَمَرين  امل

 للقرآن املناقضة الرقية كلمات بعض برتك الرسول أمره أي. بَ ع ِضَها َوَحب  ِ 
 .ببعضها واالحتفاظ والسنة،
 أهنا العقلية األمراض يف املختصون رأى إذا األدوية استخدام ميكنو 
 على األمثلة ومن ،العقلية ابألمراض السابقون وناملسلم اهتم وقد .مناسبة
 بن أمحد زيد أيب مؤلَّف األول اجليل بعد األمر هذا يف التفكري تطور كيفية
 (واألنف  األبدان مصاحل) بعنوان م(،849 - ه 235 )مواليد البلخي سهل
 اكاالرتب مثلاً أمور  تناولو  ،والروح ابجلسد املتعلقة الصحية املسائل تناول الذي
 .املؤلَّف هذا يف واحلزن
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 العقلية الصحة جتاه العالجي التدبري منهجية

 هناكو  .كعضو الدماغ يفًا وليفي خلالً  يكون الذي هو العقلي املرض
 من واليت الطبيعية الدماغ عمليات يف مرض عن انمجة العقلية األمراض بعض

 مثل ،اً ضعيف فيها الفهم زال وما كيماوي، عصيب انقل على تعتمد أن احملتمل
 التعامل وينبغي. االكتئاب أنواع بعض أو القطب ثنائي االضطراب أو الفصام

 األدوية خالل من البدنية الصحة يف أخرى مشكلة أي مثل املشاكل هذه مع
 كعضو الدماغ يفًا وليفي خلالً  األمراض هذه بتسبو . املناسبة والعالجات

 حول اجملتمعات يف والكحول املخدرات انتشار بسببًا سوء تزداد وأحياانً 
 الطب ختصص فهم خالل من اً تدبري  األمراض هذه تتطلبو  .اليوم العامل

 خضعوا الذين األطباء قبل من معها التعامل ميكن أن  من الرغم على النفسي
 .املرض درجة حسب على متخصص تدريب أو عام لتدريب
 ومع ،اجملتمع داخل النفسية الصحية ابتاالضطرا غالبية معاجلة ينبغيو 

 إيذاء أو أنفسهم إيذاء خلطر واملعرضني املستقرين غري املرضى فإن ذلك،
 على الكافية السيطرة تتحقق حىت املستشفى يف تدبري إىل حيتاجون قد اآلخرين
 تستفيدو . غريه على أو نفس  علىًا خطر  ميثل املريض يعود ال حبيث ،حالتهم

 تستفيد كما ،اً مع يعمل اراتامله متعدد فريق من النفسي الطب خدمات
 نيوممرض نينفسي أطباء الفريق يضم قدو  ،الفرق هذه من التخصصات مجيع

 يتم العالج، لتلقي املستشفى يف اً زمن املرضى ءقضا بعدو  ،نيمهني نيومعاجل
 املعاجلني مشاركة فإن ولذلك ؛اجملتمع يف كاملة حياة ميارسوا لكي همإخراج
 الصحية الرعاية توفري يفًا أساسيًا أمر  سيكون تمعينياجمل املمرضني أو املهنيني
 .اجملتمع إىل للعودة أتهيلهم يف للمساعدة املرضى من اجملموعة هلذه الشاملة
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 اجملتمعية واملشاكل ابلقيم املتعلقة العقلية الصحة مشاكل

 عاطفية اضطراابت أو سلوكية مشاكل هلا أخرى عقلية أمراض هناك
 واجملتمع الفرد بقيم كبري حد إىل تتأثرو  - املفاهيم يف اختالل - لبالغا يف

 تطبيق خالل من عام بشكل سيقل العقلية األمراض من النوع هذاو  الفاسدة،
 هللا قال ،املفاهيمية املشكلة معاجلةو  اجملتمع يف أبكمل  اإلسالمي النظام

﴿: وتعاىل سبحان                             

                                       

                                      

        ﴾، اً دائم عنده ستوجد اإلنسان أن توضح اآلايت هذهف
 ؛الفرد إميان مستوى لقياس كأداة األحداث هذه وستعمل ،وحمن ضغوط
 ابلصرب وحمن واختبارات ضغوط أي مع التعامل إىل اإلنسان حيتاج لذلك
 .املسلم الشخص لدى ابتالءات حصولًا طبيعي يكون أن املفرتضف ؛واملثابرة
 واملساعدة احملن تقبل على املرء تساعد اليت العوامل بني من يكون الفهم وهذا

. سليمة نفسية صحة حتقيق أجل من سلوك ، حتديد يف املفهوم حتكم يف
 العقلية الصحة أعباء ختفيف على ساعدت اجملتمع يف اإلسالم إقامة فإن وهكذا

 .والنفسية

 الدولة على واجب لألفراد العالج توفري
 تكون أن جيب ولذلك ؛الدولة واجبات من والطبية الصحية الرعاية

 واملستشفيات العيادات توفري ذلك ويشمل للرعية، ويسر بسهولة متوفرة
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 املصلحة من أساسي جزء الطبية فاملعاجلة للعالج، املستخدمة العامة واملرافق
 الدولة عاتق على تقع وهي ؛دولةال تتوالها أن جيب اليت العامة واملرافق العامة

َمامُ »:  الرسول حلديثاً وفق  هللا رسول وأوضح .«َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع   اإْلِ
 الفق ،واألمة للفرد األساسية احلاجات أمهية : « ْا  آِمن ِمْنُكمْ  َأْصَبحَ  َمن 
َافَ  يـَْوِمهِ  ُقوتُ  ِعْنَدهُ  َجَسِدهِ  يف  ُمَعاف   ِسْرِبهِ  يف  َيا َلهُ  ِحيَزتْ  َكَأَّنَّ نـْ  يدل وهذا. «الد 

 جيب اليت لرعيةل األساسية احلاجات من هي والطبية الصحية الرعاية أن على
 الغذاء الدولة توفر فمثلما .حيتاجها ملن بسهولة فرهاتو  من حققالت الدولة على

 قنطا على األساسية اخلدمات توفري تسهل أن جيب لألفراد، واملأوى وامللب 
 .والتعليم والصحة األمن مثل لألمة واسع

 اخلالفة دولة يف العالجية الصحية الرعاية تنظيم َّنوذج
 الصحية الرعاية مصلحة اختصاص ضمن الصحة تنظيم مسألة تندرج

 ألكثرًا وفق حتديدها يتم مسألة هي بل ،معني مببدأًا خاص لي  وهذا ،العامة
 .الصحية الرعاية لتقدمي فعالية ساليباأل

 أن الدليل، مع اخلالفة، دولة دستور مشروع من 97 املادة ضحتو 
 النظام، يف البساطة على تقوم واإلدارات والدوائر املصاحل إدارة "سياسة
 هللا رسول قال .اإلدارة" يتولون فيمن والكفاية األعمال، إجناز يف واإلسراع
: « َّْحَسانَ  َكَتبَ  اّللََّ  ِإن تَـْلُتمْ  فَِإَذا َشْيء   ُكل ِ  َعَلى اإْلِ َلةَ  فََأْحِسُنوا قـَ  َوِإَذا اْلِقتـْ

 لذلك، ؛مسلم رواه «َذبِيَحَتهُ  فـَْلرُيِحْ  َشْفَرَتهُ  َأَحدُُكمْ  َوْلُيِحدَّ  الذَّْبحَ  فََأْحِسُنوا َذََبُْتمْ 
 أن جيب وعلي  .األعمال تنفيذ يف اإلحسان إىل ابلسعي أتمر الشريعة فإن
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 إىل يؤدي ما النظام، بساطة :أوال  : ثالثة اً شروط الصحية الرعاية تستويف
 إىل معقد نظام يؤدي قد ذلك، من النقيض علىو  مسؤولياهتا، إجراء سهولة
 ما ،جنازاإل يف والفعالية السرعة :ا  اثني. فنيواملول للمرضى هلا داعي ال معاانة

 ية،الصح الرعاية على القائمني وكفاءة قدرة :ا  اثلث. الضروري غري التأخري بجين
 .املهام يف اإلحسان حتقيق أجل من

 نص ورد إذا إال جهة أي من أخذها يمكنف اإلدارية األساليب أماو 
 هو عام حكم ل  اإلداري األسلوب ألن ،اً معين إدارايً  أسلوابً  مينع خاص
 .مينع  بدليل إال العام احلكم هذا عن يرج وال ،اإلابحة

 األطباء بني املهارات مزج يتطلب الصحية الرعاية فرق عمل إن مث
 احلاجة حسب وغريهم والصيادلة الطبيعي العالج وفنيي والقابالت واملمرضني

 وال النساء والنساء الرجال الرجال يعاجل أن هو األفضل النموذجو  .العمل أثناء
 الالزم اجلزء على املعاجلة وتقصر... املاسة احلاجة عند إال ذلك غري إىل يلجأ
 جيب املعاجلة يف األفضل النموذج ولتحقيق. غريه إىل تعدي  دون اجلسد من

 لتلبية والنساء الرجال من األطباء من كاف   عدد تدريب اخلالفة دولة على
 بوصفها أساسي دور هلا اإلسالمي اجملتمع يف املرأة أن إىلًا نظر  ولكن ؛احلاجة
 نساءال من أكرب عدد تدريب إىل حاجة هناك تكون فقد بيت، ربةو  اً وأم زوجة

 كما.جزئي بدوام ابلعمل هلن السماح أجل من وذلك وممرضات كطبيبات
 :والثالثية والثانوية األولية حيةالص الرعاية توفري الدولة على وجيب

 :يلي مبا تقوم أساسية صحية رعاية هي األولية الصحية الرعاية -أ
 .املناطق يف حملية تكون -
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 وطاقم والقابالت واملمرضني ةوالصيادل العامني األطباء لقب من تدار -
 .وغريهم أولية سعافاتإو  طوارئ

 يف معاجلتها ميكن اليت واملباشرة العامة الطبية املشاكل مع تتعامل -
 .ويلاأل املستوى

 غري التشخيص فيها يكون اليت الالزمة الطبية الفحوصات ريجت   -
 .األولية والفحوصات التحاليل إجراء ويلزمها واضح

 يفًا ختصص أكثر عالج إىل حيتاجون قد الذين املرضى على تتعرف -
 .الثانوية الصحية الرعاية

 .الصحية للمشاكل والعالج الوقاية تتناول -
 ليتا الشاملة أو األولية الصحية املراكز يف يةاألول الرعاية تقدمي ميكن

 يف املتنقلة العيادات خالل من أو ،شاملة طبية خدمات تقدم أن ينبغي
 .احمللية واألولوايت االحتياجات حسب توزيعها دوحيد النائية، الريفية املناطق

 املستشفى، يف الطبية الرعاية فتعين الثانوية الصحية الرعاية أما -ب
 التخصصات يوفر الذي فىاملستش إىل دخوهلم الناس أمراض تتطلب عندما

اً أيض ويوحي ،ذلك إىل وما والنسائية واألطفال واجلراحة كالباطنية األساسية
 ،واملستشارين لالختصاصيني عياداتًا أيض ويوفر ،والطوارئ لإلسعافًا قسم

 أو عالجات أو متقدمة فحوصات تستدعي اليت لألمراض املرافق في  وتتوفر
 :التالية ابملواصفات كونيو  ،املستشفى يف إجراؤها لزمي متخصصة إجراءات
 األقل على واحد ىتشف)مس أوسع مناطق يغطيًا إقليميًا مركز  يكون -

 .السكان( عدد مع يتناسب عمالة كل يف
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 رَّةاألس من وعدد ،الطارئة املرضية احلاالت ومعاجلة استقبال قسم -
 وقسم ،املركزة العناية ومرافق ،جراحية ومرافق ،للعالج الداخلني للمرضى
 ومرافق املختلفة، النهارية العالجية لإلجراءات وأقسام اخلارجية؛ للعيادات

 .والتصوير واألشعة املختربات مثل املتعددة لفحوصاتل

 صحية رعاية توفري هو الثانوية الصحية الرعاية من اهلدف يكون -
 رشاديةاإل واملعايري املثبتة العالجات ألحدثًا وفق عالية كفاءة ذات متميزة

 وعرب العليا، الصحة مصلحة يف اخلرباء هيئة تضعها اليت والعالج للتشخيص
 .السكان مجيع احتياجات لتلبية أبكملها، العمالة

 وأتهيل املرافق هذه ومتويل ببناء بنفسها القيام الدولة على جيب -
 هذه لسد تكفي ال املرافق هلذه االستيعابية القدرة كانت وإذا. منها داملوجو 
 بتوفري الدولة تقوم االنتقالية، الفرتة يفًا وخصوص املذكورة، مبواصفاهتا الرعاية
 املستشفيات استغالل طريق عن مناسبة تراها اليت ابلطرق وتدبريها املرافق هذه

 املرضى نقل أو ميدانية مستشفيات بناء أو اجلائزة ابلطرق القائمة اخلاصة
 .الدولة مناطق داخل الكافية املرافق توفري حني إىل ،اً اكتظال أقل ملناطق

 "املستشفيات يه املسلمني عند املستشفيات على األمثلة أوىل وكانت
 كانت اليت مثل - العسكرية احلمالت أثناء تستخدم كانت اليت امليدانية"

 مث - احلمالت أثناء املرضى فيها تعاجل وغريها عنها هللا رضي األسلمية رفيدة
 الثاين القرن وحبلول الالحقة، العصور يف الظهور يف الثابتة املستشفيات بدأت

 ويف .الرشيد هارون اخلليفة عهد يف ادبغد يف مستشفى هناك كان اهلجري
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 ومستوى املستشفيات عدد حتديد يتم تعاىل، هللا شاء إن القادمة، اخلالفة
 .احمللية واألولوايت السكانية االحتياجات حسب وعمالة والية لكل خدماهتا

 الثالثية الصحية الرعاية - ج

 صةاملتخص املستشفيات من املزيد إىلًا أيض حاجة هناك تكون قد
 تكون حبيث ؛اً جد متخصصة صحية مشاكل مع تتعامل اليت الدولة داخل
 مستشفيات يف معها التعامل ميكن ال اليت للحاالت متخصصة مراكز هناك
 خاصة إنشاؤها مت مستشفيات هذه تكون أن وميكن. العمالة أو الوالية

 أو. احملافظات من لعدد متخصص أطفال مستشفى :مثالً  ،معينة لتخصصات
 مستشفيات تطوير ميكن أو ،السرطانية األورام وأ القلب أمراض ملعاجلة اكزمر 

 أو املختلفة الطبية للتخصصات امتياز مراكز تصبح أن على املختلفة املناطق
اً ختصص أكثر تصبح أبن الطبية للمجموعات النهج هذا يسمح حبيث ؛النادرة
 .املعقدة الصحية االحتياجات تلبية يف وخربة

 ووسائل أساليب ملعرفة إليها الرجوع ميكن العامل حول اذجمن هناكو 
 وعند... كفاءة وأعلى أفضل حنو على الصحية الرعاية أهداف ختدم أن ميكن
 ينبغي الثالثية املستشفيات يف السريع العالج أتمني تطلبت حاالت وجود
 إسعاف طائرات كاستعمال الضرر، معها يتالىف اتصاالت وسائل وضع

 تطور وكذلك ،االتصاالت وسائل تطور من االستفادة أو ،اجلةللمع خمصصة
 اخلطر عن  يبعد مبا املريض معاجلة أو بعد عن ت جلمعا إلجراء التطبيب وسائل
 .التخصصي املستشفى إىل  نقل يتم ريثما
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 اخلاص والقطاع العام القطاع
تكون الرعاية الصحية يف الدولة اإلسالمية جمانية وشاملة من قبل 

م من معدات وخدمات صحية لة، وعلى الدولة أن توفر كل ما يلز الدو 
ا يشكل عدم توفريه هلم ضررا عليهم؛ لكن ال مينع األفراد أو ممللمرضى، 

الشركات يف الدولة اإلسالمية من تقدمي اخلدمات الصحية اخلاصة، أو فتح 
العيادات واملستشفيات اخلاصة، وال مينع أحد من الرعية من التداوي يف 
القطاع اخلاص، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أن  رضي هللا عن  

، َأوْ  ِبَصاع   َلهُ  َوَأَمرَ  َفَحَجَمُه،ا  َحجَّاما  ُغالم  النَِّب   َدَعا»قال:   ُمد    َأوْ  َصاَعنْيِ
ْيِن، َأوْ  قبض فالغالم هنا قام ابحلجامة و . «َضرِيَبِته ِمنْ  َفُخفِ فَ  ِفيهِ  وََكلَّمَ  ُمدَّ

 . أجره من الرسول
ويشرتط يف من يقدم الرعاية الصحية من القطاع اخلاص، سواء أكان 
فردا أم شركة، أن يلتزم بقوانني الدولة ورقابتها، ويشرتط أيضا أن يكون من 
يقدم اخلدمات الصحية مؤهال لذلك، سواء أعمل يف القطاع اخلاص أم العام، 

الدولة  متنع ؤهال لتقدميها ومن يقدم أي خدمة صحية دون أن يكون م
ويعاقب، وأما إذا أدى إىل ضرر بعمل  هذا فهو ضامن ملا سبب من ضرر 

 إبقدام  على ما لي  من اختصاص .

 رَ رَ  ضَ والدليل على هذا عام وخاص، فأما الدليل العام فهو قاعدة )اَل 
علم ل  ن ال (، حيث إن ممارسة العالج أو الرعاية الصحية من قبل مَ ارَ رَ  ضِ اَل وَ 

هبا قد تؤدي إىل ضرر ابملريض. يقول املاوردي يف األحكام السلطانية عند 
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حديث  عمن يؤخذ والة احلسبة مبراعات  من أهل الصنائع: "أَمَّا َمن  ي  رَاِعي يف 
َلى َعَمِلِ  يف ال و ف وِر َوالت َّق ِصرِي: َفَكالطَِّبيِب َوال م َعلِِّمنَي؛ أَلنَّ للطَِّبيِب إق َدامًا عَ 

، َولِل م َعلِِّمنَي ِمنَ  الطَّرَاِئِق الَّيِت  الن  ف وِس ي  ف ِضي الت َّق ِصري  ِفيِ  إىَل تَ َلف  َأو  َسَقم 
َها بَ ع َد ال ِكرَبِ َعِسرياً. فَ ي  َقر  ِمن  ه م  )أِي  ل ه م  َعن   َها َما َيك ون  نَ ق  َغار  َعَلي   يَ ن َشأ  الصِّ

َر َعَمل    َوَحس َنت  َطرِيَقت   ، َومي  َنع  َمن  َقصََّر َوَأَساَء ِمن  األطباء  واملعلموَن( َمن  تَ َوف َّ 
" ِسد  ِبِ  الن  ف وَس َوخَت ب ث  ِبِ  اآلَداب  وينقل القرايف يف الذخرية  .التََّصدِّي ِلَما ي  ف 

َواِء ِإاَل طَِبيبًا مَ  َهى اإلَمام  اأَلِطبَّاَء َعن  الدَّ ع ر وفاً، َواَل عن اإلمام مالك قول : "يَ ن  
". أما الدليل اخلاص، فقد روى أبو داود  َرب  ِمن  َدَواِئِهم  ِإاَل َما ي  ع َرف  ي ش 

 قـَْبلَ  ِطب   ِمْنهُ  يـُْعَلمْ  َوملَْ  َتطَبَّبَ  َمنْ »:  لقو  والنسائي وابن ماج  وغريهم عن  
قال وقال احلاكم: صحيح اإلسناد، ووافق  الذهيب، و  ،«َضاِمن   فـَُهوَ  َذِلكَ 

 َكانَ  ال َمرِيض فَ َتِلفَ  تَ َعدَّى ِإَذا ال م َعاِلج َأنَّ  يف ًا ِخالف َأع َلم ال": اخلطايب
 الت ََّلف ِفع ل  ِمن   تَ َولَّدَ  فَِإَذا م تَ َعدّ ، يَ ع رِف    ال َعَمالً  َأو  ًا ِعل م َوال م تَ َعاِطي ،اً َضاِمن
َتِبدّ  ال ألَنَّ    َعن     ال َقَود َوَسَقطَ  الدِّيَة َضِمنَ   ."ال َمرِيض ِإذ ن د ون ِبَذِلكَ  َيس 

يشرف على إنتاج األدوية أيضا، فقد أخرج احلاكم يف   وكان
املستدرك وقال صحيح اإلسناد ومل يرجاه، عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي، 

َواءَ  طَِبيب   ذََكرَ »: قال َواِء، يف  َيُكونُ  الضِ ْفدَعَ  َفذََكرَ   اّللَِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  الدَّ  الدَّ
ْتِلهِ  َعنْ   النَِّب   فـَنَـَهى ووج  االستدالل هبذا احلديث أن  يدل بداللة . «قـَ

اإلشارة على أن الدولة تشرف على إنتاج األدوية؛ إذ احلديث سيق لبيان 
النهي عن قتل الضفدع؛ لكن  يفيد أيضا بداللة اإلشارة أن الدولة هلا أن متنع 

ة. وهذه األدلة تبني أن للدولة أن تشرف على القطاع صناعة نوع ما من األدوي
 الصحي اخلاص، بل إن ذلك واجب عليها.
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 املرضى َتهيل وإعادة التعايف فرتة خالل املساعدة
 القلبية والنوابت احلادة كااللتهاابت األمراض بعض من املعاانة بعد
 قواهم دواليستعي وقت إىل املرضى حيتاج ،مثالً  واجلراحة الدماغية والسكتات

 هذا أثناء العمل يستطيعون ال وقد. والنفسية اجلسدية وعافيتهم الكاملة
 الفرتة، هذه خالل هلم األساسية احلاجات بتوفري الدولة تقوم لذلك ؛الوقت

 التعايف لفرتة املال بيت من مال من يلزمهم ما توفري الدولة على يكون وقد
 .ابلتعايف الرزق وراء السعي ِضري   لكيال هذه

 ملنا  عقلي واملعاقني واملصابني واملسنني للعاجزين واملساعدة اخلدمة توفري
 مساعدهتم على قادرة غري أسرهم كانت

 اإلعانة إىلًا عقلي أوًا بدني واملعاقون والعاجزون املسّنون حيتاج
 املسؤولية وتقع احلاجة، حسب نوالسك واللباس الغذاء يف خاصة واملساعدة،

 هذه مجع لضمان املسؤولية تتوىل الدولة ولكن ؛فنياملكل هممعيلي على أوالً 
 لي  الذين أما. ذلك على قادرين كانوا إذا فنياملكل األقارب من اإلعالة
:  قال ،رعايتهم عن املسؤولية الدولة تتوىلف قادرون، فونمكل أقارب لديهم

 روىو  ،صحيح  يف البخاري رواه «َنافَِإلَيْـ  َكال    تـََركَ  َوَمنْ  َفِلَورَثَِتهِ  َماال   تـََركَ  َمنْ »
 َعَلى ِإنْ  بَِيِدهِ  ُُمَمَّد   نـَْفسُ  َوالَِّذي »: قال  النيب عن ،هريرة أيب عن مسلم

 َمْواَلهُ  فََأانَ  ا  َضَياع َأوْ  ا  َديْن تـََركَ  َما فَأَي ُكمْ  ِبهِ  النَّاسِ  َأْوىَل  َأانَ  ِإالَّ  ُمْؤِمن   ِمنْ  اأْلَْرضِ 
وقال اخلطايب عن الضياع يف شرح هذا  ،«َكانَ  َمنْ  اْلَعَصَبةِ  فَِإىَل  َماال   كَ تـَرَ  َوَأي ُكمْ 
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َدِر،امل بلفظِ  امليت   خلف    ملن   ف  َوص   وهوَ ": احلديث ، ذوي تركَ  أي   ص   َضَياع 
 .دليل على أن النفقة هلؤالء واجبة على الدولة فهذا. "هلم   شيءَ  ال أي  

 - العاجزين لقب من املطلوبة اتدماخل أو األجهزة أو املعدات عن وأما
فعلى الدولة أن توفرها  - الطبية والسّماعات والعكازات املتحركة الكراسي مثل
 ثدحي فسوف فيها نقص حدث ما إذا حىت كضرورايت، فتصن فهي ،هلم
 احلاكم رواه ،«ِضَرارَ  َواَل  َضَررَ  اَل » : قال ،إليها حيتاج من علىًا ضرر  هذا
 ت شَمل لذلك (مسلم شرط ىعل اإلسناد صحيح )حديث: وقال املستدرك يف

 الناتج العجز عالج هدفها ألن "املعاجلة" ضمن واخلدمات املعدات هذه مثل
 من جزء أسلفنا كما النواحي فهذه اجلسم، يف عضو اختالل أو فقدان عن

 .الرعاية يف الدولة مسؤولية

معاقني عقليا أو كما وتنشئ الدولة اإلسالمية ما يلزم من دور رعاية لل
بدنيا ممن ال يستطيع ذووهم القيام برعايتهم بسبب شدة إعاقتهم واحتياجهم 
إىل رعاية خاصة، أو ممن قد يتسببون ابلضرر لذويهم أو اجلماعة إذا مل يتم 
عزهلم ومراقبتهم. وعلى الدولة أن هتتم أبن تكون دور الرعاية هذه جمهزة مبا 

ن معاملتهم ورعايتهم فيها رعاية حسنة، على حيتاج  هؤالء املعاقون وأن تكو 
مستوى يليق هبم من حيث حاجاهتم اإلنسانية، وقد خفف الشرع عن ذوي 

 االحتياجات وفذو  ،العاهات واإلعاقات، ومل يكلف الشارع نفسا إال وسعها
 ﴿: تعاىل قال. الواجبة واألحكام التكاليف من الكثري من معفون اخلاصة

              ﴾ . ومن رمحة هللا سبحان  وتعاىل بذوي
االحتياجات اخلاصة مراعاة الشريعة هلم يف كثري من األحكام التكليفية، 
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والتيسري عليهم ورفع احلرج عنهم. فقد روى البخاري عن زيد بن اثبت أن 
 يف  َواْلُمَجاِهُدونَ  نيَ اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي الَ »أملى علي   رسول هللا 

ت وم   أ مِّ  اب ن   َفَجاَءه   «اّللَِّ  َسِبيلِ  وَ  َمك  ِل َها َوه  ، َرس ولَ  ايَ  قَالَ  ،يَّ َعلَ  مي   َلو   َواَّللَِّ  اَّللَِّ
َتِطيع   َهادَ  َأس  ت   اجلِ   َوَفِخذ ه    َرس ولِ ِ  َعَلى اَّللَّ   فَأَن  َزلَ  - َأع َمى وََكانَ  - جَلَاَهد 

 فَأَن  َزلَ  َعن   ، س ّرِيَ  مث َّ  َفِخِذي، ت  َرضَّ  َأن   ِخف ت   َحىتَّ  َعَلىَّ  فَ ثَ ق َلت   ِخِذي،فَ  َعَلى
 ﴿  اَّللَّ             ﴾. 

﴿ :اخلاصة االحتياجات ذوي عناً فخمف وتعاىل سبحان  وقال      

                                   

                                            

﴾، َرس ولَ  ايَ : وروى مسلم يف صحيح  عن امرأة من خثعم قالت ،  ِإنَّ  اَّللَِّ
، يف  اَّللَِّ  َفرِيَضة    ِ َعَلي   َكِبري   َشي خ   َأيب  جِّ َتِطيع   ال َوه وَ  احلَ  َتِويَ  َأن   َيس  رِ  َعَلى َيس   َله 

كما أعفى اإلسالم ذوي اإلعاقة  ،«َعْنهُ  َفُحجِ ي»  النَّيب   هلا فَ َقالَ  بَِعريِِه،
العقلية من التكاليف الشرعية، وجعل العقل مناط التكليف، حلديث عائشة 

 َوَعنِ  َيْستَـْيِقظَ  َحّتَّ  النَّاِئمِ  َعنِ  َثاَلثَة   َعنْ  اْلَقَلمُ  رُِفعَ »ا: رضي هللا عنها مرفوع
واحلديث أخرج  أبو داود  ،«يـَْعِقلَ  َحّتَّ  اْلَمْجُنونِ  َوَعنِ  َُيَْتِلمَ  َحّتَّ  الصَِّب ِ 

 .واحلاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم

 والعاجزين نياملعاق برعاية بعده من وخلفاؤه  هللا رسول قام وقد
 يقضي أن إىل مثلهم ومن هؤالء مع فيق كان  ن إ حىت واملصابني
َرأًَة، َأنَّ  ،ن أ عن مسلم روى فقد. معهمًا رحيم ويكون حاجاهتم  يف  َكانَ  ام 
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ِلَها  ،ُفاَلن   ُأمَّ  ايَ  »: فَ َقالَ  َحاَجةً  ِإلَي كَ  يل  ِإنَّ  ،اَّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  :فَ َقاَلت   ،شيء َعق 
 بَ ع ضِ  يف  َمَعَها َفَخالَ   ،«َحاَجَتكِ  َلكِ  َأْقِضيَ  َحّتَّ  ِشْئتِ  السِ َككِ  يَّ أَ  ِرياْنظُ 

وذكر ابن اجلوزي يف كتاب  "سرية عمر بن   . َحاَجِتَها ِمن   فَ َرَغت   َحىتَّ  الط ر قِ 
 هللا رضي العزيزِ  عبدِ  بنَ  ع َمرَ  أنَّ  الر َعي يِن   ع َمرَ  بنِ  احَلَكمِ  َخرَبِ  من   عبد العزيز"

َعد   أو   الديوانِ  يف أعمى كلَّ  إيلَّ  ارفعوا َأن   الشامِ  أمصارِ  إىل َكَتبَ  عن   أو   م ق 
 فأمرَ  إليِ ، فَ َرفَ ع وا الصالِة، إىل القيامِ  وبنيَ  بيَن    حتول   زِمانَة   ب ِ  من   أو فاجل   ب ِ  من  

 األموي   اخلليفة   وكذلكَ . خباِدم   الزَّم ىَن  منَ  اثننيِ  لك لِّ  وأمرَ  ،بقائد   أعمى لك لِّ 
: جرير   ابنِ  عن   والنهايةِ  البدايةِ  يف كثري   ابن   ذكرَ  فقد   امللِك، عبدِ  بن   الوليد  

 عبدِ  بن   الوليد   كانَ : قالَ  - املدائينِّ  حممد   ابن   يعين - علي   ثنا عمر   َحدََّثين"
 املنائَِر، ووضعَ  شَق،بدم املساجدَ  بىن خالئَِفه م ، أفضلَ  الشامِ  أهلِ  عندَ  امللكِ 

أَل وا ال: هلم   وقالَ  اجملذومنَي، وأعطى الناَس، وأعطى  كلَّ  وأعطى الناَس، َتس 
َعد    ."اً قائد ضرير   وكلَّ  ،اً خادم م ق 

 الضعيف إعانة على املسلمني عامة حث
 راألس وعلى - الدولة عاتق على الضعفاء مساعدة مسؤولية تقع بينما

 مجيعهم املسلمني على عامة بصورة بيوج سالماإل فإن - قادرة كانت إذا
 أَنَّ    ،ضرمياحل نفري بن جبري عنف ،فكرت  من كجزء همودعم الضعفاء رعاية
َا الض َعَفاَء، ابـُْغوِن »: يَ ق ول    اَّللَِّ  َرس ولَ  مسَِع ت  : يَ ق ول   الدَّر َداِء، َأابَ  مسَِعَ   فَِإَّنَّ

: قال ،سعد بن مصعب عنو   .  داود أبو رواه  «ُكمْ ِبُضَعَفائِ  َوتـُْنَصُرونَ  تـُْرَزُقونَ 
 َهلْ »:  النَّيب   فَ َقالَ  د ونَ  ، َمن   َعَلى َفض الً  َل    َأنَّ  َعن   ، اَّللَّ   َرِضيَ  َسع د   رََأى



147 

 َرس ولَ  َأنَّ  ،عباس ابن عنو   .البخاري رواه «ِبُضَعَفاِئُكمْ  ِإالَّ  َوتـُْرَزُقونَ  تـُْنَصُرونَ 
 مستدرك  يف احلاكم رواه «السَِّبيلِ  َعنِ  اأْلَْعَمى َكمَّهَ  َمنْ  اّللَُّ  َلَعنَ »  : قَالَ   هللاِ 

 اَّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  عن  هللا رضي ،هريرة أيب عنو  (،اإلسناد صحيح حديث): وقال
  َداود أبو رواه «ِمنَّا فـََلْيسَ  َكِبرِيانَ  َحقَّ  َويـَْعِرفْ  َصِغريانَ  يـَْرَحمْ  ملَْ  َمنْ »: قَال 

 .(اإلسناد حيحص) وقال املستدرك يف واحلاكم

 ومشتقاته الدم بنك

 ؛الطبية احلاالت من للكثري ضروريةال العالجات من ومشتقات  الدم ديع
 ضرورة فهي لذلك ؛الدم أبمراض أو ةجرحي إبصاابت للمصابني أهم ولكنها

 ةيالصح ايةالرع نظام وضمن .هللا سبيل يف اجلهاد يف ابنياملص معاجلة يف طبية
 على وتقوم وفحص  ومشتقات  الدم جبمع تقوم دائرة هناك تكون أن ينبغي
 جبمع  يتعلق فيما الطبية املعايري أفضل حسب مع  والتعامل حفظ 

 إىل دائرةال هذه وحتتاج .حمتاجي  إىل الفوري اآلمن إيصال  وتوفري واستخدام ،
 والرعاية املشورة دمونيق اجملال هذا يف متدربني ومهنيني متخصصني أطباء
 من خلوه من للتحقق الدم تفحص خاصة خمتربات وإىل م،ابلد عنيللمترب 

 ومعلومات إدارة هيكل وإىل ، وتسجيل الدم نوع وحتديد واآلفات، مراضاأل
 لتخزين  مرافق وإىل إلي ، حيتاجون ملن الدم مطابقة يتيح الدقة متناهي أساسية
 .بسالمة ونقل 

 اإلنسان دم جناسة على والدليل وجن ، حمرم ن أ الدم يف األصلو 
َرأَة   َجاَءت   :قالت عنها هللا رضي أمساء عن ومسلم البخاري حديث  النَّيبِّ  ِإىَل  ام 
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   َداانَ  فَ َقاَلت بَ َها ي ِصيب   ِإح  َي َضةِ  َدمِ  ِمن   ثَ و  َنع   َكي فَ  احل   ثَّ  ََتُت هُ » قَالَ  ِب ِ  َتص 
 تصلي أن قبل بغسل  رتأ م وكوهنا. «ِفيهِ  ُتَصلِ ي ثَّ  تـَْنَضُحهُ  ثَّ  اِبْلَماءِ  تـَْقُرُصهُ 
﴿: تعاىل فقول  ،وشرب  أكل  ،الدم حترمي على الدليل وأما .جناست  دليل    

                ﴾  وقول :﴿                     

                                     

                                       

   ﴾. 
 :ذلك على األدلة ومن حرام، احملرمو  ابلنج  االنتفاعو 

 َرس ولَ  مسَِعَ  أَنَّ    اعنهم هللا رضي هللا عبد بن جابر عن البخاري أخرج -
َتةِ  اخْلَْمرِ  بـَْيعَ  َحرَّمَ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  ِإنَّ » :مبَكَّةَ  َوه وَ  ال َفت حِ  َعامَ  يَ ق ول    اَّللَِّ   َواْلَميـْ

َتةِ  ُشُحومَ  َأرَأَْيتَ  اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ  ِقيلَ فَ  َواأْلَْصَنامِ  َواخْلِْنزِيرِ   الس ُفنُ  ِِبَا يُْطَلى فَِإنَـَّها اْلَميـْ
  اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ  ثَّ  َحَرام   ُهوَ  اَل  فـََقالَ  النَّاسُ  ِِبَا َوَيْسَتْصِبحُ  اجْلُُلودُ  ِِبَا َويُْدَهنُ 

 فََأَكُلوا اَبُعوهُ  ثَّ  مَجَُلوهُ  ُشُحوَمَها َحرَّمَ  َلمَّا اّللََّ  ِإنَّ  اْليَـُهودَ  اّللَُّ  قَاَتلَ  َذِلكَ  ِعْندَ 
 .«ََثََنهُ 

 اَل »:  هللا رسول قال: قال جابر عن للطربي اآلاثر هتذيب ويف -
َتِفعوا َتةِ  ِمنَ  تـَنـْ  .«ِبَشْيء   امليـْ

 عباس ابن عن داود أيب حديث يف جاء كما امليتة جلد استثين وقد -
ِديَ  :قالت مونةمي عن ووهب مسدد قال  الصََّدَقةِ  ِمن   َشاة   لََنا ِلَمو اَلة   أ ه 

َفْعُتمْ  ِإَهابـََها َدبـَْغُتمْ  َأاَل » :فَ َقالَ   النَّيب   هِبَا َفَمرَّ  َفَماَتت    َرُسولَ  ايَ  قَاُلوا ِبهِ  َواْستَـنـْ
َتة   ِإنَـَّها اّللَِّ  َا َقالَ  َميـْ  .«َأْكُلَها ُحر ِمَ  ِإَّنَّ



149 

 مسَِعَ  أَنَّ    اعنهم هللا رضي هللا عبد بن جابر عن البخاري وأخرج -
 .«اخْلَْمرِ  بـَْيعَ  َحرَّمَ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  ِإنَّ » :مبَكَّةَ  َوه وَ  ال َفت حِ  َعامَ  يَ ق ول    اَّللَِّ  َرس ولَ 

 ال َقو مِ  َساِقيَ  ك ن ت   عن  هللا رضي أن  عن كذلك البخاري وأخرج -
 م َناِدايً   اَّللَِّ  َرس ول   فََأَمرَ  ،ال َفِضيخَ  يَ و َمِئذ   مَخ ر ه م   وََكانَ  طَل َحةَ  َأيب  َمن زِلِ  يف 

ر ج   :طَل َحةَ  أَب و يل  فَ َقالَ  :قَالَ  «ُحر َِمتْ  َقدْ  اخْلَْمرَ  ِإنَّ  َأاَل » ي  َناِدي رِق  َها اخ   ،فََأه 
 .ال َمِديَنةِ  ِسَككِ  يف  َفَجَرت   فَ َهَرق  ت  َها َفَخَرج ت  
 َحرَّمَ  اّللََّ  ِإنَّ » :قَالَ   اَّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  هريرة أيب عن داود بوأ وأخرج -

َتةَ  َوَحرَّمَ  َوََثَنَـَها اخْلَْمرَ  َها اْلَميـْ  .«َوََثََنهُ  اخْلِْنزِيرَ  َوَحرَّمَ  َوََثَنـَ
 لي  والنج  احملرم يف فالتداوي التداوي، التحرمي من يستثىن ولكن

 :حراماً 
 رَخَّصَ » أن  عن مسلم فلحديث حراماً  لي  حملرماب التداوي أن أما -

 احْلَرِيرِ  لُْبسِ  يف  َعْوف   ْبنِ  الرَّمْحَنِ  َوَعْبدِ  اْلَعوَّامِ  ْبنِ  ِللز بـَرْيِ  رُخِ صَ  َأوْ   اّللَِّ  َرُسولُ 
. التداوي يف جاز ولكن  حرام، للرجال احلرير ولب . «ِِبَِما َكاَنتْ  حِلِكَّة  

ثَ َنا: للنسائي واللفظ والرتمذي داود وأيب النسائي حلديث وكذلك  َعب د   َحدَّ
َعدَ  ب نِ  َعر َفَجةَ  َجدِّهِ  َعن   َطَرَفةَ  ب ن   الرَّمح َنِ   يف  ال ك اَلبِ  يَ و مَ  أَن  ف     أ ِصيبَ  أَنَّ    َأس 

َاِهِليَّةِ   ِمنْ  أَْنفا   يـَتَِّخذَ  َأنْ   النَِّب   فََأَمَرهُ » َعَلي  ِ  فَأَن  نَتَ  َورِق   ِمن   أَن فاً  فَاختََّذَ  اجل 
 .التداوي يف جاز ولكن  حرام، للرجال والذهب «َذَهب  

 أن  عن البخاري فلحديث حراماً  لي  ابلنج  التداوي أن وأما -
 ِبَراِعيهِ  يـَْلَحُقوا َأنْ   النَِّب   َفَأَمَرُهمْ  اْلَمِديَنةِ  يف  اْجتَـَوْوا اَنسا   َأنَّ » عن  هللا رضي
َواِِلَا أَْلَباِِنَا ِمنْ  فـََيْشَربُوا ِبلَ اإْلِ  يـَْعِن   َأْلَباِِنَا ِمنْ  َفَشرِبُوا ِبَراِعيهِ  فـََلِحُقوا َوأَبـْ

َواِِلَا   والرسول فمرضوا، َطَعامَها، ي  َواِفق ه م   ملَ   َأي   اجتووا ومعىن. «...َوأَبـْ
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 أن  هريرة أيب عن البخاري أخرج فقد جن ، وهو "البول" التداوي يف هلم أجاز
ِجدِ  يف  فَ َبالَ  َأع رَايب   قَامَ : قال  َدُعوهُ »  النَّيب   هَل م   فَ َقالَ  النَّاس   فَ تَ َناَوَل    ال َمس 

َا َماء   ِمنْ  َذنُواب   َأوْ  َماء   ِمنْ  َسْجال   بـَْوِلهِ  َعَلى َوَهرِيُقوا َعُثوا َوملَْ  ُمَيسِ رِينَ  بُِعثْـُتمْ  فَِإَّنَّ  تـُبـْ
الً  قول  ،«ُمَعسِ رِينَ   .اململوءة الدلو أي: وَذن وابً  َسج 

 ورد ألن  وذلك مكروه ولكن  ،حراماً  لي  والنج  ابحملرم فالتداوي
 طارق طريق من ماج  ابن أخرج فقد التداوي، يف اخلمر استعمال عن النهي

َرب   نَ ع َتِصر َها َأع َناابً  أِبَر ِضَنا ِإنَّ  اَّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  ق  ل ت  : قال احلضرمي سويد بن  فَ َنش 
َها ِفي ِإانَّ  ق  ل ت   فَ رَاَجع ت     ،«اَل »: قَالَ  ِمن   َتش   لَْيسَ  َذِلكَ  ِإنَّ » :قَالَ  لِل َمرِيضِ  ِب ِ  َنس 

. دواءً  "اخلمر" احلرام أو النج  استعمال عن هني فهذا ،«َداء   َوَلِكنَّهُ  ِبِشَفاء  
 أجاز ذلكوك اإلبل"، "بول ابلنج  التداوي أجاز  هللا رسول ألن ولكن

 هذه فإن سابقاً  مبني هو كما احلرير"، "لب  ابحلرام التداوي  الرسول
 أن أي جازم، غري ماج  ابن حديث يف النهي أن على قرينة اجمليزة األحاديث

 يف يدخل الذي الدواء استعمال فإن ولذلك .مكروه واحلرام ابلنج  التداوي
 هو واألفضل ة،الكراه مع جائز هو غري ال التداوي بقصد الكحول صناعت 

 استعملت لو لكنها الدواء، صناعة يف والنج  واحملرم الكحول استعمال عدم
 أو كحول في  دواءً  املريض تناول لو وهكذا مكروه، فحكمها الدواء صناعة يف

 حكم  للتداوي استعمال  فإن الدم وكذلك مكروه، فهو جنسة أو حمرمة مواد
 .احلرمة ال الكراهة

 وال ومستعجلة طارئة حلاالت للعالج الدم استخدام جيب ماًا ري وكث
 إجراءات هناك كونت أن جيب لذلك ؛قصري وقت يف واستخدام  مجع  ميكن
 الكميات وهتيئ زيةهااجل متام يف مشتقات  أو دمال من جتعل قائمة عملية

 :احلاجة عند للعالج واآلمنة كافيةال
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 للتربع فرعية دم نكب زمراك نشاءإ على اإلسالمية الدولة تعمل -
 حسب اجلمع لتسهيل متنقلة أو اثبتة املراكز هذه تكون أن ميكنو  ،ابلدم

 لضمان اجليش يفًا وميدانيًا اثبتًا أمر  هذا ويكون. واملرضية السكانية احلاجات
 .كافية إمدادات على احلفاظ يتم حىت ابنتظام الدم مجع

 ونوع  الدم لةفصي حتديد أجل من خمتربات جيادإ على تعمل كما -
 .الدم طريق عن نقلها املمكن ألمراضا فحص أجل ومن هاوفحص

 نوع لتسجيل لكرتونيةإ وسجالت بياانت قاعدة توجد أن وينبغي -
 .انتهائ  واتريخ ختزين  ومكان الدم

 املهمة الطبية بياانهتم على احلصول جيب للجيش فراداأل جتنيد عند -
 اجلهاد أثناء أصيبوا إذا بسهولة طابقت م حتصل لكي وتدوين  الدم فصيل مثل

 .الدم إىل واحتاجوا
 استخدامها لقب لألمراض جتنباً  هبا املتربع الدم أنواع كل فحص جيب -
 .الطبية للمعاجلة
 من املعدات أبحدث جمهزة الدم لتخزين مرافق وجدت أن ينبغي -
 سهولة عم ومشتقات  للدم مثالية ختزين فولرو  مناسبة حرارة ودرجة كهرابء
 وابلقرب كافية ختزين حمالت وجدت أن ينبغي كما. احلاجة عند التزويد وسرعة

 انئية مناطق إىل الدم نقل أجل ومن آلخر وقت من احملتملة احلاجة أماكن من
 .القتال مناطق إىل أو املعارك ميادين إىل مثالً  بسالمة،
م والذود لنشر اإلسال أساس أمر اإلسالمية الدولة يف اجلهاد وألن -

عن املسلمني؛ لذلك كان على بنك الدم أن يكون مستعدا دائما لتزويد 



152 

اخلطوط األمامية للجيش مبا يلزم من الدم ومكوانت  لعالج اجلرحى، وتقام هلذا 
الغرض فروع خاصة لبنك الدم يف الثغور جتمع الدم من املقاتلني يف اخلطوط 

 أن وجيب اخلطوط األمامية.اخللفية ومناطق االتصال؛ لتقدمي  للجرحى يف 
 الطلب حجم يتجاوز لئال والطلب املخزون بني املوازنة الدم بنك نظام يراعي
 أال ينبغي وكذلك. تعطل  أو العالج يف تأخريف نقص فيحدث ؛املخزون حجم

 .صالحيت  انتهاء بعد الدم في تَلف الطلب املخزون يتجاوز
 ابلدم التربع على ناسال حلث دورية إعالمية حبمالت الدولة تقوم -
 لكل الدم فصيل من حققالت ويتم. واجملاهدين املرضى ةمعاجل يف ذلك لضرورة

 احتاجوا ما فإذا ،الدم بنك بياانت ضمن املعلومات هبذه ظتفوحي ،يتربع من
 .اً معروف لديهم الدم فصيل يكون ما، يوم يف الدم إىل هم

 جيالعال التدبري يف الطبية والصناعة التكنولوجيا

 أن ينبغي الناس حاجات حتقيق يف تساعد مباحة تكنولوجيا كل
 على تعمل أن اخلالفة دولة وعلى ،مصدرها عن النظر بصرف روت طو  ت ستخدم

 يف الروبواتت استخدام مثل ،واستخدامها احلديثة الطبية التكنولوجيا تطوير
 ضوئي،ال واملسح السينية األشعة مراجعة يف االصطناعي الذكاءو  اجلراحة،

 أمن لتحسني الباركود وتقنية عد،ب عن االستشارات يف لفيديواب االتصال وتقنية
 واملعلومات املريض هوية من ابلتحقق هتاوجود تهاوسالم الصحية الرعاية

 التوصيف وأنظمة لكرتونيةاإل الطبية السجالت واستخدام ؛العالجية
 التعرف يف احملتملة ءخطااأل وقوع تقليل يتم وبذلك .الكثري وغريها لكرتونيةاإل

 .املريض على
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 اإلداري الصحية الرعاية نظام

 األحكام جمموعة من اخلالفة دولة يف الصحية الرعاية نظام يتكون
 فهي الشرعية األحكام أما .الرعاية هبذه املتعلقة اإلدارية والقوانني الشرعية

 للرعاية اإلدارية نيالقوان أماو  الشرعية، األدلة من صحيحاً  استنباطاً  املستنبطة
 تنفيذ يف جعةان األمر ويل يراها اليت املباحة واألساليب الوسائل فهي الصحية
 يتناسب مبا والتغيري للتطوير لةقاب دنيوية أمور وهي. من  الغاية وحتقيق النظام

 إلي  توصلت مما أخذها ميكن كما ،العالقة ذات الشرعية حكاماأل تنفيذ مع
 ملصاحل جهاز هناك يكونو  .مباحة وأحباث وخربات ربجتا من األخرى األمم
 اخلليفة، عن للعبءًا ختفيف يتواله،ًا كفؤ ًا  مدير  ل  يعني أو اخلليفة يتواله الناس

 ووسائل أساليب اجلهاز هذا ويتخذ. وتكاثرت املصاحل تشعبت وقد وخباصة
 بسهولة بل تعقيد، دومنا الالزمة اخلدمات هلا ويوفر عيشها، الرعية على تيسر
 هي واملصلحة. وإدارات ودوائر، مصاحل، نم نيتكو  اجلهاز وهذا .ويسر
 .الصحية الرعاية كمصلحة الدولة، مصاحل نم مصلحة ألية العليا اإلدارة

 من ووسيلة ابلفعل، القيام أساليب من أسلوب اإلداري واجلهاز
 على يدل الذي العام الدليل ويكفي ب ، خاص دليل إىل حيتاج فال وسائل ،

 ورد إذا إال نظام أي من أخذها ميكن اإلدارية األساليب فإن كذلكو  ؛أصل 
 األساليب أخذ فيجوز ذلك عدا وما معني، إداري أسلوب مبنع خاص نص

 .الناس مصاحل وقضاء اإلدارية األجهزة عمل لتيسري مناسبةً  كانت إن اإلدارية،
 على الميةاإلس الدولة يف الصحية للرعاية اإلداري النظام يقومو 

البساطة واإلسراع يف تقدمي اخلدمة الصحية والعالج، كما يقوم على الكفاية 
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فيمن يتولون اإلدارة. وهذا مأخوذ من واقع إجناز املصاحل بشكل عام، 
فصاحب أي مصلحة إمنا يبغي سرعة إجنازها، وإجنازها على الوج  األكمل، 

 َكَتبَ  اّللََّ  ِإنَّ » :يقول فيما رواه اإلمام مسلم يف صحيح   والرسول
فاإلحسان يف قضاء األعمال مأمور ب  شرعا، . «َشْيء   ُكل ِ  َعَلى اإِلْحَسانَ 

د أن تتوفر يف اإلدارة ثالث وللوصول إىل هذا اإلحسان يف قضاء املصاحل ال ب
إحداها البساطة يف النظام ألهنا تؤدي إىل السهولة واليسر، والتعقيد  ؛صفات

يتها اإلسراع يف إجناز املعامالت ألن  يؤدي إىل التسهيل يوجد الصعوبة. واثن
على صاحب املصلحة. واثلثتها القدرة والكفاية فيمن يسند إلي  العمل، وهذا 

 يوجب  إحسان العمل كما يقتضي  القيام ابلعمل نفس .
وابلنسبة للمصاحل الصحية بشكل خاص، فالسرعة والبساطة والبعد عن 

إلدارية أوىل وأهم؛ إذ إن املرض حاجة ملحة قد يؤدي التعقيد يف املعامالت ا
أتخري عالج  إىل تفاقم  وزايدة الضرر الناتج عن ، مث إن املريض ال تطيق نفس  

 .املماطلة واالنتظار وتعقيدات املعامالت

 الصحية الرعاية مصلحة

 الصحة مصلحة عام مدير يرأسها اليت العامة الصحة مصلحة تقوم
 الصحة على واحلفاظ ،اخلالفة دولة يف الصحية الرعاية اسةسي وتطبيق إبدارة
 فراد،واأل للمجتمع والرقابية والعالجية الوقائية الصحية اخلدمات بتقدمي العامة

 ولكل دائرة، لكل عنيوي. هلا التابعة واإلدارات الدوائر مجيع على ويشرف
 كما .وأقسام فروع نم يتبعها اوعم مباشرة، عنها مسؤوالً  يكون مدير إدارة،
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 اإلسالمية الدولة يف الصحية املنشآت كل على الصحة مصلحة شرفت
 ضمن قعتو . الصحية ابلرعاية عالقة هلا اليت األخرى املرافق مع والتنسيق

 مثل الصحية، الرعاية أمور خالهلا من تضبط اليت األخرى الدوائر مسؤولياهتا
 وبنك ،عالقةال ذات ةالدول مرافق مع لتعاوناب والكوارث األزمات إدارة

 خرباء وجلان الصحي، عالمواإل التوعية وإدارة الصحية، والتكنولوجيا املعلومات
 والتدريب الطيب التعليم ومنهجيات والعالجية، الصحية رشاداتواإل املعايري
 الصحية املوازنة ودائرة اجلودة، وضبط الطبية، الرتاخيص ودائرة الصحي، املهين

 الدائرة مع ابلتنسيق الدوائية والصناعة دويةاأل ودائرة ت،واملشرتاي والتمويل
 كذلك وتقوم. احملتسب جهاز مع ابلتعاون العامة الصحة ورقابة احلربية،

 العلمية األمور يف يستجد ما ومتابعة العاملية، الصحة دائرة على شرافابإل
 .العاملية الصحة وتوجهات الطبية، والتكنولوجيا

 االسالمية الدولة يف الصحية للرعاية اإلداري النظام هيكل

 سياسة تنفيذ عن العام املسؤول هوو  ،الصحة مصلحةم عا مدير -1
فمما يقلل من التعقيدات واملعامالت اإلدارية يف إدارة الرعاية  الصحية، الرعاية

الصحية توحيد كافة اخلدمات واملنشآت الصحية يف الدولة اإلسالمية يف 
 دير عام مصلحة الصحة.جهاز واحد، على رأس  م

السلم اإلداري  يف الصحة ملصلحة العام املدير يلي ،الدوائر مديرو -2
 .مديرو الدوائر املقسمة حسب الوالايت
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املقسمة حسب العماالت؛ حبيث تتوىل مصلحة  اإلدارات مديرو -3
الصحة شؤون املصلحة ذاهتا وما يتبعها من دوائر وإدارات فرعية، وتتوىل 

عنها يف عماالت ون الدائرة نفسها وما يتبعها من إدارات متفرعة الدائرة شؤ 
 الوالية.

ويكون أطباء العائلة وممرضات املدارس ومراكز رعاية األم والطفل 
واملراكز الصحية واملستشفيات والصيدليات وكل مرافق وعمال الصحة اآلخرين 

ون هؤالء املديرون مسؤولني أمام مدير اإلدارة يف العمالة اليت يتبعون هلا. ويك
مسؤولني أمام من يتوىل اإلدارة العليا ملصاحلهم أو دوائرهم أو إداراهتم، من 

لتقيد ابألحكام حيث عملهم، ومسؤولني أمام الوايل والعامل من حيث ا
 واألنظمة العامة.

أما من حيث متكني كل الرعية من احلصول على اخلدمة الصحية 
 الالزمة فيتم على النحو التايل:

اليت حتوي أطباء  املراكز الصحية األوليةيكون يف كل عمالة عدد من 
أسرة وممرضات وصيدلية وطاقم طوارئ وخمتربات إلجراء التحاليل األساسية 

 الشاملة الصحية املراكز من عدد عمالة كل يف ويكون ،وسيارات إسعاف
 فالواألط واجلراحة الباطنية وهي األساسية األربعة ابالختصاصات جمهزة

 .وخمربية وصيدالنية متريضية ىأخر  جتهيزات من تتطلب  ما مع والنسائية

 مع يتناسب عمالة كل يف والشاملة األولية املراكز هذه عدد ويكون
عد املناطق السكنية عن بعضها، حبيث ال يكون لكل عدد سكان العمالة وب  
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خلدمة طبيب عائلة أو اختصاص عدد كبري من املرضى يعجز مع  عن تقدمي ا
الصحية هلم بسرعة وإبحسان، وحبيث ال يكون املركز الصحي بعيدا جدا عن 
املريض. وإذا كان سكن أحد الرعية معزوال وبعيدا عن أقرب جتمع سكين، 
وضعت حتت تصرف أقرب مركز صحي إلي  وسائل نقل مناسبة تضمن نقل 

ارئة أم املريض إىل املركز يف أي وقت لتلقي أي خدمة طبية، سواء أكانت ط
ال، وكذلك نقل الدواء إىل املريض. ومن أراد أي خدمة صحية غري طارئة 
يتوج  إىل طبيب األسرة، ويقوم األخري بتقدمي هذه اخلدمة إن كانت يف جمال 
ختصص  وعلم ، وإال أحال املريض إىل خمتص آخر يف املراكز الشاملة أو إىل 

عالج دون أتخري. ومن  املستشفى حبسب املشكلة الصحية وضرورة تقدمي ال
لدي  مشكلة صحية مزمنة كالسكري، أو ضغط الدم، أو أمراض  تكان

القلب، أو املفاصل، أو غري ذلك، يقوم بزايرات دورية ومتابعة املرض والعالج 
عند طبيب خمتص يف هذا املرض املزمن، وعلى طبيب العائلة أن يتابع املريض 

 ب املختص الدورية.أيضا عن طريق االطالع على تقارير الطبي
ومن أراد خدمة صحية طارئة يتصل ابإلسعاف، ويقوم أقرب طاقم 
إسعاف بتقدمي العالج األويل ونقل املريض إىل املستشفى فورا. وعلى الدولة 
أن تنشئ يف كل عمالة مستشفى واحدا على األقل، حيوي التخصصات 

ذلك، وحيوي أيضا  األساسية كالباطنية واجلراحة واألطفال والنسائية وما إىل
قسما للطوارئ. وعلى الدولة أن هتتم أن يكون يف كل والية مستشفى واحد 
على األقل حيوي ابإلضافة إىل التخصصات األساسية ختصصات فرعية 
وأقساما لألمراض النادرة، وتتحدد هذه األقسام حسب األمراض املوجودة يف 

 .يف مناطق أخرى تلك الوالية، إذ قد توجد أمراض يف مناطق ال توجد
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 بنك املعلومات والدواوين وامللفات الشخصية اإللكرتونية

على مصلحة الصحة يف الدولة اإلسالمية أن تنشئ سجل معلومات 
إلكرتونيا لكل مريض على األقل حيوي كل التفاصيل الصحية املتعلقة ب ، 

لقاها، وحيوي كل املشاكل الصحية اليت عاىن منها واخلدمات أو األدوية اليت ت
وتستقى هذه املعلومات من مراكز رعاية األم والطفل وممرضات املدارس 
واملستشفيات وأطباء العائلة وكل جهاز إداري صحي آخر يف الدولة؛ حبيث 
تدون يف سجل إلكرتوين واحد. واهلدف من مثل هذا التدوين هو إطالع كل 

سهل علي  من يريد تقدمي خدمة صحية هلذا املريض على ماضي  الصحي لي
 الئم.تشخيص املشاكل الصحية ووصف العالج امل

، وألن الطبيب مستشار، واملستشار مؤمتن كما روى أبو داود عن  
وجب أن تكون هذه املعلومات عن املريض سرية ال يطلع عليها إال املريض 
نفس  أو من أذن ل  املريض بذلك، ألن املرض مما يكتم عادة وال يرغب 

 اْلتَـَفتَ  ثَّ  احْلَِديثَ  الرَُّجلُ  َحدَّثَ  ِإَذا»: يقول ي ، والرسول طالع الناس علإب
 للطبيب املريض وحديث ،(حسن حديث): وقال الرتمذيِّ  رواه ،«َأَمانَة   َفِهيَ 
 َعْبد   َيْستُـرُ  ال»: قال  عن  مسلم روىو  ة؛أمان هو أي القبيل، هذا من هو
نـَْيا يف ا  َعْبد والتحدث أبسرار املريض يالف  ،«اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  هللاُ  َستَـَرهُ  ِإال الد 

السرت املأمور ب . وتستثىن من وجوب الكتمان املعلومات الصحية اليت قد 
عد أو عدم التبليغ عن يسبب كتماهنا ضررا على اجلماعة، كإخفاء مرض م  

مريض يسبب عمل  خطرا على اجلماعة، كسائق طائرة أو شاحنة مصاب 
من ابب منع الضرر وإزالت . واالستثناء هنا حمصور بتبليغ  ابلصرع، وهذا

 اجلهات اليت تعاجل هذا الضرر احملتمل ومتنع .
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 الصحية الرعاية جودة ضمان

 لذلك ؛والتقدم التميز اإلسالمية الدولة يف الصحية الرعاية أهداف من
، ال بد أن تكون الدولة اإلسالمية يف طليعة الدول من حيث الرعاية الصحية

وال بد من إجياد حشد من األطباء والعلماء واملختصني املؤهلني علميا وفعليا 
البتكار األساليب والوسائل الالزمة للرعاية الصحية، وال بد من توفري أقصى 

 أجهزهتا بكافة الصحة مصلحة تقومو  ،إمكانيات البحث واالبتكار العلمي هلم
 ،الرعاية هده جودة استمرارية ضمانل ودراسات إجراءات من يلزم مبا وفروعها

 Medical) التحقق دراسات التقوميية والدراسات اإلجراءات هذه ومن
Audits ) اليت العملية الدراسات خالل من الصحية الرعاية مستوى من 

 مث ومن ،منهجية بطريقة املرضى رعاية تقوميل الصحية الرعاية خرباء اهب يقوم
 والعالج والتشخيص الوقاية ةجود على احملافظة ضمان أي هاحتسين

(Quality Assurance،) االعتماد معايري تطبيقب (Accreditation) يف 
 السريرية احلوكمة لقواعد إطار وضع اً وأخري  الصحية، اخلدمات جودة ضمان
 وميكن العامة، الصحة إدارة مصلحة مظلة حتت الصحية املنشآت جلميع
 عمل إطار أبهنا (Clinical Governance) السريرية احلوكمة تعريف
 ،خدماهتا جلودة املستمر التحسني عن مسؤولة الصحية الرعاية إدارة ب  تكون

 يزدهر بيئة وخلق الطبية لةءواملسا ملراقبةاب الرعاية من عالية معايري على واحلفاظ
 وابجململ ،املخاطر وتقليل السريرية، وغري السريرية الرعاية يف التميز فيها

 .املرضى رعاية عن الصحية املنشأة يف ولنيؤ للمس الطيب ارياإلد التنسيق
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 يف اإلجراءات هذه معايري بوضع الصحية الرعاية إدارة مصلحة وتقوم
 وضعتها اليت املعايري من كثرياً  ألن العالقة ذات الشرعية حكاماأل ضوء

 االقتصادية النواحي منهجيتها يف تراعي غربية ودول دولية صحية مؤسسات
 الرأمسالية عليها تقوم اليت الفاسدة والقيم منها، والتهرب الضرائب مثل ة،الرحبي
أن متتلك زمام  للخالفة بد ال لذلك... نساناإل لفطرة وخمالفة حرايت من

 .األمور يف جمال الرعاية الصحية وحتقق االكتفاء الذايت

 وانبجب املتعلقة الشرعية حكامواأل املعايري لوضع اخلرباء جلان
 اإلسالمية الدولة يفكافة  الصحية يةالرعا

 األجّنة وعلم البيولوجيا، علم جمال يف اهلائلة العلمية التطورات إن
 الوراثية واهلندسة الطبية، والبيولوجيا اخلالاي، وعلم واجلينات، البشرية،

 العلماء إلي  توصل ما نإو . العقول وأذهلت التوقعات كل فاقت واالستنساخ،
 اليت واخلاصيات واألنظمة القوانني تلك لبعض بسيط اكتشاف إال هو ما

 اخلالق، عظمة على الداللة ازدادت العلم تقدم ماكلو  ،خملوقات  يف هللا أودعها
﴿: تعاىل قال حكمت ، وابلغ قدرت ، كامل وعلى                

                     ﴾، كانت وإن واالكتشافات التطورات وهذه 
 أن إاّل  ؛معينة نظر بوجهة يتص ال عاملي والعلم علمية، جتارب نتاج

 هذا وعلى. احلياة يف النظر وجهة على اً مبني كوني هبا واألخذ استعماالهتا،
 رشاداتواإل واملعايري العلمية اإلجنازات هذه مع التعامل جيب األساس

 تتعلق موضوعات من ديستج وما الطيب والتعليم والعالج الوقاية يف التوجيهية



161 

 استنباط مث الوسع بذل مع الشرعية صالنصو  على تعرض أن فيجب هبا،
 أخذه حيرم وما ،شرعاً  أخذه جيوز ما يتبني حبيث العالقة ذي الشرعي احلكم
 جلان بتشكيل اخلالفة دولة يف الصحة مصلحة تقوم ذلك ولتحقيق ،شرعاً 

 والتمريض العامة الصحة خرباءو  والصيادلة األطباء واخلرباء الفقهاء من عددةمت
 بوضع اللجان هذه تقومل عالقة، هلم ومن األخرى املساعدة الطبية واملهن

 املتعلقة الشرعية حكامواأل والطبية الصحية رشاداتواإل واملعايري األس 
 :التالية الصحية ابلرعاية

 والغذاء للماء الصحية واملعايري البيئة، صحة مثل العامة الصحة -1
 على واحلفاظ الفضالت، ومعاجلة الصحي والصرف املهنية، والصحة واهلواء،
 .الزراعية مراضواأل اآلفات ومكافحة احليوانية والصحة حراش،واأل الغاابت

 واألزمات الكوارث إبدارة تتعلق اليت رشاداتواإل املعايري وضع -2
 إبدارة تتعلق اليت واإلرشادات ،األخرى الدولة أجهزة مع ابلتعاون اإلنسانية

 .والوابئيات املعدية مراضاأل
 رعاية مراكز مثل الفردية الوقائية ابلصحة تتعلق اليت رشاداتاإل -3

 والفحوصات والتطعيمات، املدرسي، والتمريض ،سناناأل وصحة والطفل ماأل
 .املسحية

 واملزمنة السارية غري ألمراضل العالجية واإلرشادات ايرياملع وضع -4
 املضاعفات وتقليل العالجية، مناطواأل األخطار عوامل حيث من ؛والنادرة
 اخلربة أو املستجد، العلمي الدليل قوة حسب وذلك ؛العالج بعد ملا والتأهيل

 البدنية املعافاة تستنزفو  سببها يعرف ال اليت املزمنة لألمراض وذلك ؛الطبية
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 وارتفاع والشرايني القلب وأمراض السرطاانت مثل الصحية، دواملوار  والنفسية
 .وغريها الدماغية واجللطات السكري
 التثقيف يف اإلعالمي والدور الصحية للتوعية األس  وضع -5
 اليت املوثقة الطبية املعلومات أحدث وفق اجملتمعية الفئات لعموم الصحي
 واملعافاة والعالج لوقايةا يف ابملشاركة املريض دور تفعيل يف اً دور  تلعب

 .اخلالفة دولة يف املتوفرة الصحية ابخلدمات العام تعريف  على عالوة الصحية،
 أس  أحدث وفق الطيب التعليم ومعايري التعليمية املناهج وضع -6

 لرتخيص الطبية واالمتحاانت املساعدة، الطبية واملهن لألطباء الطيب التعليم
 وضع وكذلك اإلسالمية، الدولة خارج دراستهم أمتوا الذين ميو وتق هؤالء،
 الوسائل أحدث عرب لديهم واخلربة املعرفة وتطوير املستمر الطيب التعليم برامج

 .املتوفرة واألساليب
 ابخلدمات واالرتقاء الطيب العلمي للتميز رشاداتواإل املعايري وضع -7
 املستجد بحثوال العلمي البحث تشجيع عرب وذلك ؛اخلالفة دولة يف الصحية
 املكافآت ووضع لألمراض، التشخيص ووسائل الدواء إجياد يف املستمر

 .ودراساهتم حباثهمأ يف للمتميزين
 اإلجنازاتو  ابملستجدات املتعلقة الشرعية حكامواأل املعايري وضع -8

 حيني أن إىل وذلك ،العامل يف آلخر يوم من تظهر اليت والصحية الطبية العلمية
 املسلمني علماء صنع من لتصبح العلمية اإلجنازات جل في  ودتع الذي الوقت

 .قبل من تكان كما اخلالفة دولة يف
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 يف الصحية الرعاية أمناط توحيد شأهنا من رشاداتواإل املعايري هذه إن
 قبل من الصحية اخلدمات تقدمي يف والدقة التميز حيث من اخلالفة دولة

 مرتامية اإلسالمية الدولة تكون عندما اً وخصوص األخرى، الطبية واملهن األطباء
 مكان، أي يف هبا القيام الصحية اخلدمة قدممل املألوف من يصبحف األطراف،

 مرافق يف نفس  والوقائي العالجي النمط بتلقي املرضى على ذلك يسهل كما
 .كافة الصحية الدولة

 عالماإل مصلحة مع ابالرتباط الصحي واإلرشاد والتثقيف التوعية
م الدولة بتدري  املهارات الطبية األساسية كاإلسعافات األولية هتت

واإلنعاش القليب يف دورات خاصة وجمانية، وتكون هذه الدورات إلزامية ألفراد 
الشرطة واجليش واملعلمني يف املدارس وأمثاهلم، وتكون اختيارية لباقي الرعية،  

زمة للقيام ابإلسعافات كما تقوم مصلحة الصحة بتوفري التجهيزات واملرافق الال
األولية واإلنعاش القليب التنفسي وإنقاذ اإلصاابت، من أدوات وأجهزة ووسائل 

ن النائية وعلى الطرقات اتصاالت فورية، يف أماكن االزدحام ويف األماك
 .اخلارجية

ويقام جهاز خاص ابإلرشاد الصحي يكون اتبعا ملصلحة الصحة 
قدمي اإلرشادات الصحية العامة للرعية عن ومرتبطا مبصلحة اإلعالم وليفت  ت

طريق اإلعالم، وتقدمي اإلرشادات الصحية اخلاصة لكل قطاع وفق ما يلزم ،  
. والسائقني، وغريهم لعمال املناجم والقوات املسلحة كاإلرشادات اخلاصة

 ،العامة الصحية ابلرعاية املتعلقة الصحية ابلتوعية كذلك اإلرشاد جهاز يقومو 
 يف والعالج الوقاية يف ستجدم هو ما لكل الصحي التثقيف ةاستدام عم

 .الطب
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 الصحية الرعاية يف وضوابط مسائل

 العلمي والبحث املساعدة الطبية واملهن الطب تعليم

 الطب التعليم

 حاملي أبناء إعداد اخلالفة دولة يف املنهجي التعليم أهداف أحد
 وما الطب ومنها تاالاجمل لفخمت يف املختصون العلماء منهم ليكون التابعية
 هللا سخره الذي الكون مع للتعامل الطالب إعداد يراعي فالتعليم ب ، يلحق

﴿: تعاىل قال لإلنسان،                              

                  ﴾، العلوم يتعلم سلماملف لذلك 
 وذلك اإلسالمية األمة مصاحل خلدمة وتسخريها هبا االنتفاع أجل من التجريبية

 واجب الصحية للرعاية والتدريب التعليم تنظيمو .الصحية رعايةال كمصلحة
 أن ل  ي رخَّص من لكل املهنية املعايري ووضع  تنظيم فعليها اخلالفة دولة على

 األشعة فنيي ،نياملمرض ،الصيادلة األطباء،: شملي وهذا الصحية املهن ميارس
 .الصحية لرعايةاب هلماأعم تتعلق ممن وغريهم،

 ا  صحيحا  تدريب املدرَّبني األخرى العاملة والقوى واملمرضني األطباء توفري

 ومجيع واملمرضني األطباء من الكايف العدد تضمن أن اخلالفة دولة على
 أجل من اجلودة ضمان عليها كذلكو  ؛األخرى الصحية اخلدمات مقدمي
 هم األطباءو  ،اخلدمة وبساطة والكفاءة املهارات حيث من الواجب هبذا الوفاء
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 والعقلية، ةاجلسدي الصحة مشاكل وعالج تشخيص يف واخلربة العلم لديهم من
 َوملَْ  َتطَبَّبَ  َمنْ »: قول   عن  وغريهم ابن ماج و  والنسائي داود أبو روى فقد
وقال احلاكم: صحيح اإلسناد، ووافق   ،«َضاِمن   فـَُهوَ  َذِلكَ  قـَْبلَ  ِطب   ِمْنهُ  يـُْعَلمْ 

 .الذهيب

 األخرى الصحية واملهن التمريض

 وكذلك احملتضرين أو اجلرحى أو املعاقني أو املرضى رعاية يعين التمريض
  هللا رسول زمن يفو  .األمراض من والوقاية الصحة تعزيز يف املساعدة

 اَّللَِّ  َرس ول   َكانَ : قال أن  عنف هللا، سبيل يف اجملاهدين يرافقن اءالنس كانت
 َوة   س َلي م   أِب مِّ  يَ غ ز و َن َصارِ  ِمن   َمَعَها َوِنس  ِقنيَ  األ  َر َحى َوي َداِوينَ  ال َماءَ  َيس   .اجل 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى مسلم عن أم عطية 
 رَِحاِلِِمْ  يف  َأْخُلُفُهمْ  َغَزَوات   َسْبعَ   اّللَِّ  َرُسولِ  َمعَ  َغَزْوتُ » :األنصارية، قالت

 لبيد بن حممود عنو  .«اْلَمْرَضى َعَلى َوَأُقومُ  اجْلَْرَحى َوُأَداِوي الطََّعامَ  َِلُمُ  فََأْصَنعُ 
َحل   أ صيبَ  َلمَّا: قال َرأَ  ِعن دَ  َحوَّلوه   فَ ثَ ق َل، اخلَن َدقِ  يَ و مَ  َسع د   َأك  : هَلا ي قال   ة  ام 

 َكْيفَ » :يَقول   ِب ِ  َمرَّ  ِإذا  النَّيب   َفكانَ  اجلَر حى، ت داوي وَكاَنت   ر فَ ي َدة،
رب ه   «َأْصَبْحَت؟ َكْيفَ : َأْصَبحَ  َوِإذا َأْمَسْيَت؟  .فَ ي خ 

 املهن أصحاب لهر القرون، مر على الصحية الرعاية تطور ومع
 األشعة، يف الصحيني والفنيني ،ختصنيامل ةالصيادل مثل واملساعدة الصحية
 واألطراف ات،والوابئي ت،والبصراي ة،والصيدلي ،واملخترب ر،والتخدي ض،والتمري
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 الطبقي روالتصوي ،وتركيبها األسنان ةورعاي ي،الطبيع جالوالع ة،الصناعي
 ينيالنفس واألخصائيني ات،والعملي زر،يالل زةوأجه ووي،الن  الجوالع

 واإلسعاف، ة،والقبال ة،مالعا ةوالصح ةالتغذي ييخصائوأ واالجتماعيني،
 وغري ة،الطبي ءوالفيزاي ،احلريف الجوالع ،احلريف لوالتأهي مع،والس قالنط ةومعاجل

 دولة على توجب اليت الشرعية واألدلة ،األخرى ةالصحي نامله نم كذل
 هؤالء من الكايف العدد توفريًا أيض عليها توجب األمة، شؤون رعاية اخلالفة
 الصحية للرعاية املوضوعة األهداف لتحقيق احلاجة حسب املهنيني من وغريهم

 يكون أن الواجب من جتعل اليت الشرعية األدلة فإن وكذلك،. التمام وج  على
 علىاً أيض ذلك توجب ،اً طبيب ليكون ناالكافي والتدريب املعرفة الشخص لدى
سالم حني هنى عن ممارسة فاإل .احملددة مهنت  ليمارس آخر صحي مهين أي

التطبيب ممن مل يعرف من  الطب، هنى ابلتبع أصحاب سائر املهن الصحية 
والطبية عن ممارسة أعماهلم دون معرفة وخربة؛ ولذلك كان على الدولة 

علم هبا من هو الطبيب من غريه، وأن متنع من مل اإلسالمية أن تضع معايري ي  
الطب. فإن تكلف ما مل يكن من جمال  تنطبق علي  هذه املعايري من مزاولة

علم  أو ختصص  فأضر ابملريض فإن  يكون مسؤوال عن جنايت ، وضامنا بقدر 
ما أحدث من ضرر، ألن  يعد بعمل  هذا متعداي، ويكون الضمان يف مال ، 
ومثل  مساعدو األطباء من ممرضني واختصاصيي األشعة أو الصيادلة وغريهم 

لى من مارس منهم املهنة دون أهلية معتربة للقيام يف احلكم ابلضمان أيضا ع
 هبا وأضر ابملريض.
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 الصحية الرعاية يف املهنيني وَتهيل الطب تعليم مناهج إنشاء
تقيم الدولة  عنده، وخربة معرفة ال ملن الطب ممارسة جواز لعدم مراعاة

جلنة من األطباء املتخصصني ورجال التدري  مهمتهم وضع برانمج لتدري  
ب يف اجلامعات، ووضع احلد األدىن من املواد الدراسية واملهارات املطلوب الط

من الطبيب أن يلم هبا ويتقنها حىت مينح ترخيصا ملزاولة الطب. وتوضع أيضا 
برامج لكل ختصص طيب من قبل املتخصصني يف ذلك اجملال ملنح ترخيص 

الباطنية وطب مبزاولة ختصصات معينة من الطب ملن يتقنها، وذلك كاجلراحة و 
األطفال وما إىل ذلك، وتؤس  جلان مشاهبة ملهن التمريض والصيدلة وسائر 

 املواضيع املتعلقة ابلطب.

 :كالتايل جنةلال هذه مهمة وتكون
اً منهج حتدد أن وعليها. اجلامعات يف الطب لتعليم برانمج إنشاء -1
 .الالزمة يةالفن املهارات وكذلك ،األكادميي العلم من األدىن احلد يتضمن

 .األساسي والتأهيل األساسي للتدريب املعايري وضع -2
 .املعايري تلك استيفاء يتم عندما للممارسة ترخيص منح -3

 .التأهيل بعد اجلودة مبعايري االلتزام مراقبة -4
 .الالزمة املعايري إيفاء عن قصر من استبعاد -5

 مفصلة، ريبتد أساليبو  مناهج وضع إىل اللجنة هذه جحتتا  ال قدو 
 أن جيب اليت والكفاية األهلية تكفل هنائيةًا أهداف تضع أن إىل حتتاج ولكن
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 العلوم من األدىن احلد حتدد أن وعليها املختلفة، التدريب برامج حتققها
 لكي هؤالء ميو بتق تقوم أنو  الالزمة، والعملية الفنية املهارات وكذلك ،واملعرفة
 اإلشرافية اللجنة هذه متلك أن ينبغي ماك .املعايري بتلك االلتزام تكفل

 من ىناألد احلد استوفت إذا يةاحملل التعليمية الربامج على للتصديق الصالحية
 من حققللت مناسبة زمنية فرتات على الربامج هذه موّ تق مث األساسية املتطلبات
 .املعايري تلك على احملافظة

 التدريب يف الكفاية

 أو ممرض أو طبيب هبا يقوم أن ميكن اليت العملية املهارات بعض هناك
 حملية برامج ت بتكر وقد ،معينة خربة أو معني تدريب على حصل إذا صيدالين

 انتقالية فرتة يف خاصة ةاحمللي احلاجات لتلبية املهارات من مناسب مزيج لتطوير
 عند معينة مهنة أصحاب من الكايف العدد يتوفر مل إذا الدولة قيام بعد

 أن متميز نةمه لصاحب ميكن احلالة هذه ويف الوقت، ذلك يف إليهم االحتياج
 يكونوا أن على معينة أبعمال القيام على تدربوا الذين من جمموعة على يشرف
 .املتتابع اإلشراف حتت

 الطبيبات من أكرب عدد ي درب أن اخلالفة دولة يف بد ال كذلك
 للنساء، الصحية الرعاية اجةح لتغطية والقابالت الصحية الرعاية يف واملهنيات

 جيب عرض أهناو  بيت وربةاً أم بوصفها املرأة دور وبني هذا بني التوفيق ينبغيو 
 العمل إىل أو طويلة مهنية اسرتاحة فرتات إىل النساء حتتاج قد هلذا ؛يصان أن

 دورهن على حيافظن بينما الوليفية ابملشاركة القيام إىل أو جزئي بدوام
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 التدريبية املهنية للربامج نساءال من أكرب عدد دخول قتضيي وهذا ؛األساسي
 احلاجات فإن املتخصصات النساء يف نقص وجود وعند. احلاجة لتغطية

 املناسبة التدابري اختاذ مع نو املؤهل الصحة عاملو يلبيها والنساء للرجال الصحية
 .الشرع أحكام وفق

 املستمر الطب والتعليم العلمي البحث
 اجلامعات يف التلّقي تعليم يلي الذي التعليم هو بحثيال التعليم

 فرع يف ويتخصص العلمي، البحث يف اإلبداع الطالب يتعلم وفي  والكليات،
 حبيث ؛املتخصصة الدقيقة ابألحباث في  فيقوم وم،والعل الثقافة فروع من معني
ويتقدم علم الطب اليوم خبطوات . جديد اخرتاع أو جديدة فكرة إىل يصل

سعة، وعلى الدولة أن حتث األطباء على مواصلة التتبع ودراسة كل ما جيد وا
من اكتشافات أو اخرتاعات؛ حىت يتمكنوا من تقدمي أفضل اخلدمات الصحية 
وأكثرها تقدما وتطورا. ويكون ذلك عن طريق دعم وتشجيع النشرات العلمية 

ت املكثفة الدورية الدورية وتوزيعها على األطباء، وعن طريق املؤمترات والدورا
لألطباء، كل يف جمال ختصص . وال يكتفى مبجرد تتبع ما هو جديد، بل على 
الدولة اإلسالمية أن تكون يف طليعة الدول يف البحث واالبتكار العلمي ومن  
الطيب. وابلرغم من أن  جلميع أفراد الرعية احلق يف إنشاء املختربات العلمية 

ومنها الطب، إال أن  على الدولة اإلسالمية أن املتعلقة بكافة شؤون احلياة 
تقوم هي إبنشاء هذه املختربات. وهتيئ الدولة املكتبات وسائر وسائل املعرفة 
يف غري املدارس واجلامعات لتمكني الذين يرغبون يف مواصلة األحباث يف 
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الطب وسائر العلوم واملعارف، ويف مواصلة االخرتاع واالكتشاف وغري ذلك؛ 
حث حىت يوجد يف األمة حشد من اجملتهدين واملبدعني واملخرتعني، من الب

وحىت تشجع العلماء واألطباء على بذل الوسع يف اإلبداع واالبتكار لتحقيق 
 السبق يف اجملال العلمي.

إال أن الدولة اإلسالمية ختص بعض األمراض واجملاالت الطبية مبزيد 
املنتشرة أو األمراض املستعصية،  دعم للبحث العلمي فيها، كاألمراض الوابئية

دون نظر إىل املردود املادي من االكتشافات أو االبتكارات العلمية يف هذه 
 على التداوي، والبحث عن الدواء، فقال  اجملاالت. وقد حث الرسول 

 َيَضعْ  ملَْ  اّللََّ  فَِإنَّ  َتَداَوْوا، اّللَِّ  ِعَبادَ  ايَ  نـََعْم،» :حني سأل  األعراب عن التداوي
، َرس ولَ  ايَ : قَال وا ،«ا  َواِحد َداء   ِإال َدَواء   قَالَ  َأوْ  ِشَفاء ، َلهُ  َوَضعَ  ِإال َداء    َوَما اَّللَِّ
 .يححص حسن حديث: وقال الرتمذي رواه ،«اِْلََرمُ » :قَالَ  ه َو؟

 املستمر والتعليم املهن التطور خالل من املعايري على احملافظة
 ،اجلامعي املستوى على الصحة يف للمهنيني تعليمال إعداد إىل إضافة

 توضع أن جيب املستمر املهين والتطّور التخرج بعد فيما للتدريب خطةً  فإن
 أحدث حسب عملهم ميارسون الصحة يف املهنيني كون من حققللتًا أيض

 هلم، الرعاية يقدمون الذين رضىامل جمموعات حلاجاتًا ووفق العلمية األدلة
 .املختلفة الطبية للتخصصات اإلشرافية اهليئات   ذاه على تشرفو 
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 األخرى الدول من املتخرجني طباءاأل ترخيص

األطباء الذين درسوا الطب يف جامعات خارج الدولة اإلسالمية ينظر 
يف أمرهم، فإن كان الطبيب قد عمل يف الطب مدة كافية يف تلك الدولة 

ب، وإن مل يكن ا ملزاولة الطحبيث اكتسب خربة ودراية يف جمال ، منح ترخيص
رب يف املواد الدراسية واملهارات املطلوبة ممن درس الطب خت  اقد عمل مدة كافية 

يف الدولة اإلسالمية، فإن اجتاز االختبار منح ترخيصا، وإال فإن  يدرس ما 
ينقص  من املواد واملهارات حسب نتيجة االختبار مث مينح الرتخيص، وينطبق 

 جيي املهن الطبية والصحية من الدول األخرى.ذلك على مجيع خر 

 والصحية الطبية واملسؤولية املعايري مراقبة
 :والصحية الطبية ابملعايري االلتزام - أ

 ضريو  ختصص  أو علم  جمال ضمن لي  وهو التطبيب ميارس من
 تعويض علي و ًا ضامن ويكون يسبب  الذي الضرر عن مسؤوالً  يكون ابملريض

 ابن ماج و  والنسائي داود أبو روى فقد ب ، تسبب ررض أليًا مالي الشخص
. «َضاِمن   فـَُهوَ  َذِلكَ  قـَْبلَ  ِطب   ِمْنهُ  يـُْعَلمْ  َوملَْ  َتطَبَّبَ  َمنْ »:  لقو    عن مهوغري 

 األشعة وفنيي نياملمرض مثل املساعدة املهن أصحاب علىًا أيض ذلك وينطبق
 وقاموا الكافية ملؤهالتا دون املهنة مارسوا الذين من وغريهم والصيادلة
 واإلجراءات واملعايري ابلقواعد االلتزام اخلدمة مقدم علىو  .ملريضاب ابإلضرار
 يف ذلك توثيق من بد وال ، وجمال ختصص  لدرجت  تبعا املهنة مبمارسة اخلاصة
 :يلي مبا االلتزام خاص بشكل الطبيب وعلى .اخلدمة متلقي ملف
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 .الطبيب من املرضية والسرية دمةاخل ملتلقي الصحية احلالة توثيق -
 للحالة واملتاحة الالزمة العالج أو التشخيص وسائل استخدام -

 .املرضية
 تشخيص يف واملتاحة الالزمة الطبية واألجهزة األدوات استخدام -

 .عليها املتعارف العلمية للمعايري وفقا ومعاجلت  اخلدمة متلقي

 املرضية احلاالت ابستثناء املتاحة العالج خبيارات املريض تبصري -
 .التأخري حتتمل ال اليت الطارئة

 .كتابة استعمال  وطريقة كميات  وحتديد العالج وصف -
 اقتضت إذا إال خطورت  ودرجة مرض  بطبيعة اخلدمة متلقي إبالغ -
 .ذلك غري مصلحت 

 :يلي ما اخلدمة ملقدم َيوز ال وابملقابل
 اليت احلاالت ذلك من ستثىنوت ،رضاه دون اخلدمة متلقي معاجلة -
 .طارئً  اً طبيّ  تدخالً  تتطلب

 عن االنقطاع أو الطارئة احلاالت يف اخلدمة تقدمي عن االمتناع -
 .األحوال مجيع يف تقدميها

 لعالج ةجماز  غري أدوية أو عالجية أو تشخيصية وسائل استعمال -
 .اخلدمة متلقي
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 أو املهنة مزاولة أثناء عليها يطلع اليت اخلدمة متلقي أسرار إفشاء -
 .بسببها

 الشرعية حكاماأل ختالف تشخيصية أو عالجية إجراءات ةيأب القيام -
 املريض موافقة دون جتارب أو علمية أحباث أي جراءإ أو الطبية املعايري وأ

 .الشأن هبذا املعايري واتباع

 املوافقة دون من جراحية عمليات وأ عالجية إجراءات ةأبي القيام -
 .للمريض ستنريةامل

 اخلصومات وقاضي احلسبة قاضي - القضاء دور - ب
يتوىل جهاز احلسبة منع أي شخص مل حيصل على الرتخيص املالئم من 
تقدمي اخلدمة الصحية، وال يكتفى مبجرد تضمين  الضرر الناتج عن فعل ، بل 

أهال هلا، ويعاقب يعزر مبقدار ما ادعى من علم ومارس من مهنة مل يكن 
 قال ،دعاء األهلية والعلم من اجلاهل غش هنى عن  الشرعاهر ب ، ألن ويش
: « ْوروى عن ، هللا رضي هريرة أيب عن مسلم رواه «ِمنِ   فـََلْيسَ  َغشَّ  َمن 

 ،«ِمنَّا فـََلْيسَ  َغشََّنا َوَمنْ »: قال  هللا رسول عن هريرة أيب عن أيضاً  مسلم
 وفنيي نياملمرض مثل ساعدةامل املهن أصحاب علىًا أيض كل  ذلك نطبقيو 

 للممارسة الكافية املؤهالت بدون مارسوا الذين من وغريهم والصيادلة األشعة
 .ملريضاب ابإلضرار وقاموا
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 وتصحيح هاوإنفاذ املعايري مراقبة يف احلسبة دور بني فرق هناكو 
 فيها حيصل اليت الفردية احلاالت مع التعامل بنيو  الصحيحة، املعايري خمالفات

 حقوق هي اليت القضااي يف ينظر الذي القاضي هو فاحملتسب .ممارسة وءس
، فيها يوجد وال عامة،  أما .واجلناايت احلدود يف داخلة تكون ال أن على م دَّع 
 أن فل  الصحة يف مهينّ  لقب من ضرر علي  وقع قد أبن  يشعر الذي املريض

 فقد الطبيب ضد احملكمة حكمت وإذا ،اخلصومات قاضي إىل األمر يرفع
 اهليئة توقف قد ذلك، وفوق. سببها اليت لألضرار املريض تعويض علي  يكون
 إعادة حلنيًا مؤقت وأ اً هنائيّ  ماإ ،اً بليغ الضرر كان إذا للممارسة رخصت  املؤهلة
 .أتهيل 

 اخلدمة مقدم التزام مدى على بناء والصحية الطبية املسؤولية حتددو 
 املتعلقة، الطبية املهنة ملمارسة العامة الصحة ةمصلح وضعتها اليت ابملعايري
 واملعايري اخلدمة تقدمي مكان حتديدها يف ويدخل املهنة، مزاولة تصريح ومنها

 اخلدمة مقدم عمل تتبع وأ تتزامن أو تسبق اليت والظروف والعوامل هبا اخلاصة
 .اخلدمة ملتلقي املقدمة الصحية وأ الطبية واإلجراءات

 وأ الطبية اخلدمة مقدم حبق املقدمة ابلشكاوى ظرالن يستدعي وقد
 الصحة مصلحة قبل من واملشورة الرأي لبيان خربة جلان تشكيل الصحية،
 .اخلصومات قاضي عند ابلقضية النظر أثناء وأ قبل العامة،
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 اإلسالمية الدولة يف الدوائية والصناعات األدوية

 والدواء الصيدلة

ي على وج  الندب، وأعلمهم أن هللا املسلمني ابلتداو  أمر الرسول 
سبحان  وتعاىل ما أنزل داء إال وأنزل ل  شفاء وعالجا، سواء توصل اإلنسان 
إىل هذا العالج أم مل يصل بعد إلي ، وإذا الءم الدواء الداء برئ املريض إبذن 
هللا، ويف هذا حث لإلنسان على السعي للتداوي وحتصيل الربء إبذن  سبحان  

فيما رواه مسلم يف  ي خلق يف الدواء خاصية الشفاء. قال وتعاىل الذ
 ،«َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  ِبِِْذنِ  بـََرأَ  الدَّاءِ  َدَواءُ  ُأِصيبَ  َفِإَذا ،َدَواء   َداء   ِلُكل ِ »: صحيح 

، َرس ولَ  ايَ  اأَلع رَاب   قَاَلتِ : شريك بن أسامة عن الرتمذي وروى  َأال اَّللَِّ
 َلهُ  َوَضعَ  ِإال َداء   َيَضعْ  ملَْ  اّللََّ  فَِإنَّ  َتَداَوْوا، اّللَِّ  ِعَبادَ  ايَ  َعْم،نَـ » :قَالَ  نَ َتَداَوى؟

، َرس ولَ  ايَ : قَال وا ،«ا  َواِحد َداء   ِإال َدَواء   قَالَ  َأوْ  ِشَفاء ،  :قَالَ  ه َو؟ َوَما اَّللَِّ
ج  ففي الطب خري وإن كان املرض من  سبحان  وتعاىل، ألن العال ؛«اِْلََرمُ »

كذلك هو من  سبحان  وتعاىل، فقد روى اإلمام مالك يف املوطأ حديثا مرسال 
تَ َقنَ  ج ر ح ، َأَصابَ     اَّللَِّ  َرس ولِ  َزَمانِ  يف  َرج الً  َأنَّ  ،عن زيد بن أسلم  فَاح 

َم، اجل  ر ح   ِ  َدَعا الرَّج لَ  َوَأنَّ  الدَّ َار   َبيِن  ِمن   َرج َلني   َرس ولَ  َأنَّ  فَ َزَعَما ِإلَي ِ ، فَ َنَظرَا أمن 
؟ َرس ولَ  ايَ  َخي  ر   الطِّبِّ  َأَويف : فَ َقااَل  ؟«َأَطب   أَي ُكَما»: هَل َما قَالَ   اَّللَِّ   اَّللَِّ

َواءَ  أَنـَْزلَ »: قَالَ   اَّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َزي د   فَ َزَعمَ   الرسولو  .«اأْلَْدَواءَ  َأنـَْزلَ  الَِّذي الدَّ
  آخر حيات ، فقد روى اإلمام أمحد يف مسنده عن  تلقى العالج يف مرض

َقم   َكانَ   اَّللَِّ  َرس ولَ  ِإنَّ ": عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت  آِخرِ  ِعن دَ  َيس 
رِِه، رِِه، آِخرِ  يف  َأو   ع م  َدم   َفَكاَنت   ع م   فَ تَ ن  َعت   َوج     ك لِّ  ِمن   ال َعَربِ  و ف ود   َعَلي  ِ  تَ ق 
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 أما ،العالج وطلب للتداوي ابلنسبةِ  هذا ."َل    أ َعاجِل َها ك ن ت  وَ  األَن  َعاتَ  َل   
َمامُ »:  الرسول لقول الدولة على فرض فهو للرعية العالج لتوفري ابلنسبة  اإْلِ

حيث إن العالج حاجة مهمة لإلنسان، فهو جزء  ؛«َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع  
 عرض أو مرض ملعاجلة استخدام  تمي ما كل هو الدواءو  .من الرعاية الصحية

 الدم ومشتقات واألمصال فالعقاقري .مبرض اإلصابة من الوقاية أو ملرض
 تندرج ايري كالبكت دقيقة كائنات أي أو بالزما أو مضادة أجسام من ومكوانت 

 للوقاية أو ملرض عرض أو مرض عالج أجل من ت ستخدم ألهنا ؛الدواء حتت
 في  التقيد يتم ال لذلك ؛واألساليب وسائلال حتت يندرج والدواء. من 

 ابعتباره البشرى العقل في  بدعي بل ، هللا رسول استخدمها اليت ابلعالجات
 .الدنيا أمور من

 كاستخدام جن ، أو مبحرم التداوي وهو مهم ألمر اإلشارة جتب وهنا
 مع جائز فهو اخلنزير، مشتقات أو الكحول، صناعتها يف يدخل اليت األدوية
 هللا إبذن عقبات هناك تكون ال اخلالفة دولة يف لكن سابقاً، بينا كما الكراهة
 العلمي التطور مع خاصة الدواء، صناعة يف والنجاسات احملرمات هذه لتجنب
. حمرمة غري كثرية بدائل استخدام يتيح ما األدوية صناعة جمال يف الكبري
 أهل يضع وشفاء، دواء داء لكل أنزل هللا أبن  هللا رسول وإخبار

 يبحثون أبهنم ليقينهم اإلبداع طريق على العالجات اكتشاف يف االختصاص
 توفره أن عليها فيجب الدولة مسؤولية من هو الدواء توفري وألن. موجود عن
 يف أو الدولة يف وشركات  الدواء مصانع من بشرائ  إما رعاايها، جلميع جماانً 

 .املطلوبة األدوية وتنتج الدولة متلكها للدواء مصانع إبنشاء وإما اخلارج،
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 يقوم نأب للناس يعرضها أن للفرد جيوز صحية خدمة هو وبيع  والدواء
 يكون ذلك ولكن... الربح بقصد للدواء اً مصنع ينشئ أو صيدلية بفتح

ومن ابشر أعمال الصيدلة  ،للضرر اً منع وذلك املختصة اجلهات من برتخيص
مقدار ضرره وجنايت ،  نَ مِ فأضر مبريض ضَ أو صرف دواء دون إذن وترخيص 

 .وترخيص إذن دون دواء صرف و  الصيدلة عمل مباشرت  على وعوقب تعزيراً 
 مدير إشراف حتت يكون عام مدير هلا اخلالفة دولة يف الدواء دائرةو 

 هلم وأطباء وصيادلة كيميائيني خرباء من وتتكون الصحية املصلحة دارةإ عام
 وجودة سالمة ضمان وعملها الدواء، بصناعة تعلقي ما بكل وخربة دراية

 أنظمةو  سياسات خالل من العالقة ذات واملواد ت وفاعلي الدواء ومأمونية
 س واأل سالميةاإل الدولة يف الصحية الرعاية سياسة تناسب معايري ىلإ تستند

 أي وحتديد هبا، املصرح لألدوية تراخيص منح ولائفها ومن عليها، تقوم اليت
 كما. طبية وصفة بدون يعطى وأيها طبية، بوصفة بصرفها يسمح ويةاألد

 دورية اختبارات جراءوإ الدولة يف املتداولة األدوية على رقايب دور هلا يكون
 امسؤولياهت منو اً. مسبق حتددها اليت للمواصفات مطابقتها من حققللت عليها

 مأ املصانع يف سواء ،وتوزيع  الدواء إنتاج أماكن على الدوري التفتيش
 .املطلوبة الفنية ابلشروط واملوزع املنتج من كل التزام من حققللت الصيدليات،

 اجتياز بعد الدولة خارج من دواء أي بدخول صالرتخي أيضاً  صالحياهتا ومن
 كل يستويف أن قبل لفرد دواء أي إعطاء جيوز وال ،واملعايري االختبارات كل

 .«ِضَرارَ  َواَل  َضَررَ  اَل » : لقول  وفعاليت ، أبمان  املتعلقة الشروط
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 اإلسالمية الدولة يف الدوائية الصناعات
 الصحية البشر معاانة أن جيد اليوم العامل يف الصحي الوضع يف املتأمل

 على املسيطرة اليةالرأمس إىل يعود والسبب ؛اهلائل التكنولوجي التقدم رغم تزداد
 الدواء أن فمع ،الدواء وصناعة حيةالص الرعاية إىل أثرها امتد اليت العامل

 املبدئية اخللفية أن إال ؛أمة أي من خذهاأ ميكن اليت العلوم من هو وصناعت 
 الدواء شركات ففضائح. الدواء صناعة على الكبري السليب أثرها تركت للغرب

 ؛ابلنادرة ليست السريرية التجارب نتائج يف والتزوير حتصى، ال الغرب يف
 مراجعت  تتم أن إال دواء من الغرب أنتج  ما على عتماداال يصح ال لذلك

 اإلنتاج بتقنيات يتعلق ما أما. اإلنسان على أمان  من حققوالت واختباره
 على والعمل الدولة يف اعتمادها ميكن فنية أمور ألهنا منها، االستفادة فيمكن
 منذ تبدأ أن اإلسالمية الدولة على جيبو  .احتياجاتنا مع يتناسب مبا تطويرها

 رعااي جلميع وتوفريه الدواء لصناعة هبا خاصة سرتاتيجيةا ابعتماد األول اليوم
 :التالية النقاط على تقوم الدولة

الدولة اإلسالمية ومنها مصانع الدواء تقوم على أساس  يف املصانع -
 سواء التابعة لألفراد أم للدولة(ربية، ولذلك تكون مصانع الدواء )الصناعة احل

ة وقابلة دائما ملتطلبات الصناعة احلربية من إنتاج لكل أنواع األدوية معد
الطارئة والتطعيمات ضد األسلحة البيولوجية على أوسع نطاق ممكن ويف أسرع 

 .وقت
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 ألن  ؛الدواء صنع يف الذايت االكتفاء إىل للوصول زمنية خطة وضع -
 ،اخلارج من استرياده إىل حباجة الدولة جيعل فقداهنا أو ونقصها ،حيوية حاجة

 .السياسية ضغوطها أو الكافرة الدول البتزاز يعرضها ما
 يف العلمي البحث لتمويل املادية اإلمكاانت كل بتوفري الدولة تقوم -

 بيت من املبتكرين كل على وتغدق الطبية، واالكتشافات الدواء ناعةص جمال
 .املزمنة لألمراض وعالجات لقاحات تطوير يف خاصة املال

 الفكرية امللكية مثل العلمي االحتكار مظاهر كل الدولة متنع -
 أضرارها إبلهار الدويل املستوى على حماربتها على وتعمل االخرتاع، وبراءات

 .البشرية على
 ،األوبئة مع للتعامل املستقبلية طاخلط تضع أن الدولة على جيب -

 .الصحية الكوارث مع للتعامل آلية تضع كما
 تصنيع وشركات واملستشفيات واجلامعات األحباث مراكز نيب التعاون -

 اليت احلقيقية كلاملشا  عن الدولة يف الدوائية الصناعات تنفصل ال حىت الدواء
 .حلها اجملتمع حيتاج

 املصادر يف عالجية فوائد عن البحث دورها يكون مسح فرق إنشاء -
 حيث ؛حبرية كائنات مأ ةطبي نبااتت أكانت سواء هبا، هللا حباان اليت الطبيعية

 .هذا يومنا حىتاً بكر  زالت ما هائلة طبيعية بثروات تتمتع بالدان نإ
 .الدواء لصناعة الالزمة اخلام املواد توفري على العمل جيب -
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 احلاجة تلبية إىل فقط هتدف ال اإلسالمية الدولة يف الدواء صناعة إن
 ومواد أدوية من سرتاتيجيا خمزون لتوفري األول اليوم من تعمل بل للرعية،

 كوارث مثل والطوارئ، الكوارث مع للتعامل وغريها األولية اإلسعافات
 لرتكزًا نظر و  .احلروب الحتياجات أو جائحة، يتفش أو النووية، املفاعالت

 شىت يف الكثرية الكفاءات ووجود املسلمني، بالد يف والبشرية املادية الثروات
 علي  رتتبي وما الصحية الرعاية يف اإلبداع مامأ عقبة أي تقف فلن اجملاالت،

 األمراض جل على للقضاء ةأمهي البيئة تكون وسوف دواء، صناعة من
 الدولة لتتحول ؛الرأمسايل النظام لل يف البشر منها عاىن اليت املستعصية
 .هللا إبذن األسقام من والرباءة العالج ملريدي قبلة إىل اإلسالمية

  الستثنائيةا واحلاالت الكوارث

 والطوارئ الكوارث إدارة
 .معروفة غري حدوثها أوقات ألنًا دائمًا استعداد الكوارث تتطلب

 حياة إنقاذ يف للغاية مهمة هاوبعد الكوارث حدوث أثناء السريعة فاالستجابة
 ىعل الكوارث وتظهر. والشامل اجليد لتخطيطاب الإ ذلك يتحقق وال ،الناس
 ،فيضاانت أو ثلجية أو كتلية اهنيارات أو ق،املناط بعض يف زالزل شكل

 النووية واالنفجارات احلرائقك اإلنسان يسببها اليت الكوارث إليها ويضاف
 ،اً إقليمي اختاذها الواجب التدابري ختتلفو  ...احلراري واالحتباس واحلروب

 .ابستمرار حتديثها وجيب
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 الكارثة مفهوم

 وأ تكنولوجي وأ بيعيط منشأ ذات أحداث أهنا على الكوارث تعرف
 الطبيعية البشرية احلياة إيقاف وأ عرقلة خالل من اجملتمع على تؤثر بشري

 من العديد عمل تتطلب لذلك ؛واجتماعية واقتصادية مادية خسائر وتسبب
 بشكل حيدث ما يعد األحداث، هذه بني ومن. منسقة بطريقة الدولة أجهزة
 وما طبيعية"، ا"أخطار  الربكانية اتواالنفجار  والفيضاانت الزالزل مثل طبيعي
 وسم أتخذ جيعلها الذي هو واملمتلكات األرواح يف خسائر من تسبب 

 واإلصاابت األرواح يف ابخلسائرًا عموم الكارثة حجم قاسيو  .""الكارثة
 لكن. احلادث عن النامجة واالقتصادية االجتماعية واخلسائر اهليكلية واألضرار

 اليت واإلصاابت األرواح يف اخلسائر حبجم الكارثة محج ميو لتق اً اجتاه هناك
 .أمهية من البشرية للحياة ملا تسببها

 ابلعواقب خطري بشكل أتثرت اليت املناطق هي الكوارث مناطقو 
 ولي  ،طبيعي بشكل الدولة من عاجلة مساعدة إىل وحتتاج ،للكارثة السلبية

 .كوارث منطقة إعالهنا الضرورة من

 األمراض من للحد تقدميها يتم اليت املساعدات هي ليةاألو  املساعداتو 
 ومالب  وغذاء مؤقتة إيواء مراكز من املادية املساعدات وتقدمي ،واألوبئة
 الضحااي، إنقاذ على عالوة الكوارث، مناطق يف املتضررة لألسر وإانرة وتدفئة
 .الطيب والعالج األولية اإلسعافات وتقدمي
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 أخرج كماواجبة على اخلليفة جتاه رعيت   ومن منطلق رعاية الشؤون ال
َمامُ »:  الرسول عن عمر بن هللا عبد عن البخاري  َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع   اإْلِ

ومنعا أو إزالة للضرر املرتتب على مثل هذه الكوارث الطبيعية  ،«َرِعيَِّتهِ 
 ،«ارَ ِضرَ  َواَل  َضَررَ  اَل » :الق  عن  املستدرك يف احلاكم رواه ملا ،واحلربية

 أخرجوإغاثة للمنكوبني وامللهوفني ممن ابتلوا هبذه الكوارث من الرعية حيث 
 َيْظِلُمهُ  اَل  اْلُمْسِلمِ  َأُخو اْلُمْسِلمُ »: قال  الرسول عن صحيح  يف البخاري

 ْسِلم  مُ  َعنْ  فـَرَّجَ  َوَمنْ  َحاَجِتهِ  يف  اّللَُّ  َكانَ  َأِخيهِ  َحاَجةِ  يف  َكانَ  َوَمنْ  ُيْسِلُمهُ  َواَل 
 يـَْومَ  اّللَُّ  َستَـَرهُ  ا  ُمْسِلم َستَـرَ  َوَمنْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ُكُراَبتِ  ِمنْ  ُكْربَة   َعْنهُ  اّللَُّ  فـَرَّجَ  ُكْربَة  

فإن الدولة اإلسالمية مسؤولة عن اإلعداد الوقائي ضد هذه  ،«اْلِقَياَمةِ 
وعها، وعن الكوارث، وعن التهيئة املسبقة ملواجهة هذه الكوارث حال وق

 .إعادة بناء ودعم املناطق املنكوبة بعد الكوارث

 :كالتايل هي معها التعامل َيب اليت الكربى الكوارث

 عاصري،واأل الفيضاانتو  والتسوانمي، الزالزل الكربى الكوارث تشمل
 احلوادثو  الصخرية، التساقطات أو األرضية االهنيارات أو اجلليدية االهنياراتو 

 األمراضو  ،األخرى املناخية الكوارثو  واجلوية، والبحرية ربيةال النطاق واسعة
 .واحلروب والكيميائية، النووية، واحلوادث الكبرية، واحلرائق والوابئية، اخلطرية

 العلوم إلي  وصلت الذي العايل والتقين املعريف املستوى من الرغم وعلى
 األحداث على للتأثري وريةالضر  املسبقة املعرفة متتلك ال تزال ال أهنا إال احلديثة
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 أن ميكن اليت والعواصف الربكانية واالنفجارات واجلفاف الزالزل مثل الطبيعية
 فيما خاصة للغاية حمدود البشر يفعل  أن ميكن وما. الطبيعية الكوارث تسبب
 .مبنعها يتعلق

وألن الكوارث قد ختتلف تبعا للمناطق املختلفة يف الدولة اإلسالمية، 
اطق يكون معرضا للزالزل بينما يعاين البعض اآلخر من الفيضاانت فبعض املن

 جلنة من املختصني يف كل واليةأو األعاصري، فإن الدولة اإلسالمية تعني 
 مباشرة، ابخلليفة ترتبط والطوارئ الكوارث إلدارة مركزية لوحدة يتبعون

ويكون عملها  وليفتها اإلعداد ملواجهة الكوارث الطبيعية واحلربية يف الوالية،
 :التالية املستوايت على

 :الكوارث قبل ما إدارة: أوال  
حتاول هذه  العمل املسبق للحد من وقع الكوارث ونتائجها: -1

اللجان منع تفاقم املخاطر وحتوهلا إىل كوارث، أو ختفيف أتثري الكوارث حال 
حدوثها، عن طريق إجراءات ووسائل استباقية هيكلية كإنشاء السدود 

كات الصرف ملنع الفيضاانت، وبناء املساكن مرتفعة على أعمدة يف وشب
املناطق املعرضة للفيضاانت، أو إنشاء أقبية ومالجئ حتت األرض يف املناطق 
املعرضة لألعاصري والعواصف أو القصف. وكذلك عن طريق إجراءات استباقية 

هبا، مثل وضع غري هيكلية كبعض القوانني اليت يتبناها اخلليفة ويلزم الرعية 
صمامات أمان ألانبيب الغاز والنفط إلغالقها يف حال حصول الزالزل، أو 
محاية بعض األراضي الستعماهلا كحاجز وفاصل يف وج  الفيضاانت أو 
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انبعااثت الرباكني، أو برامج إرشاد الرعية لكيفية التصرف الصحيح حال 
ية( تعد من الوقاية، حصول الكوارث. وهذه اإلجراءات )اهليكلية وغري اهليكل

 ينبغي كما .وهي من أجنع الوسائل ملنع الكوارث أو التخفيف من حدهتا
 حبسب اجملتمع شرائح من شرحية كل تزويد تضمن تدريبية ثقافية برامج تنفيذ

 للتعامل الالزمة ابملعلومات هبا، اخلاصة الكوارث نوعية وحسب املناطق
 الضرر من احلد ثقافة وخلق ضرارألا من قدر أبقل احلوادث آاثر من والتخلص

 .اجملتمع يف

تضع جلان مواجهة الكوارث  وضع خطط العمل للكوارث: -2
خططا مسبقة ملواجهة الكوارث، ومن هذه اخلطط تدريب وهتيئة طواقم اإلغاثة 
املختلفة من قوات خاصة وقوات الشرطة واجليش ملواجهة آاثر الكوارث، 

رتكة سهلة وبسيطة لطواقم اإلغاثة ملنع ومنها وضع وسائل اتصال ولغة مش
بديلة  البلبلة، ومنها تطوير وسائل إنذار مبكر وخطط إخالء مبكر ومآو  

لساعات الكوارث، ومنها خطط لتأمني وتوصيل املؤن واملواد الغذائية واملعدات 
للمنكوبني، ومنها أيضا برامج تدريب لطواقم من الرعية ملساعدة قوات اإلغاثة 

كون كافية وقت الكارثة عادة. وهذه اخلطط تعد ملعاجلة آاثر الكارثة اليت ال ت
 .الطبيعية أو احلربية حال حصوهلا

 :الكارثة مع التعاملا : اثني
ملواجهة الكارثة حال حصوهلا تقوم هذه اللجان إبدارة اجملهود اإلغاثي 

مث  بتوجي  ونقل طواقم ومعدات اإلغاثة األولية إىل املناطق املنكوبة، ومن
مواصلة دعم هذه الطواقم األولية وتزويدها ابلطواقم الثانوية واملتطوعني. وتوضع 
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قوات الشرطة وقوات من اجليش حتت تصرف اللجان يف حالة كون الكارثة 
طبيعية، أو حربية لكن احلرب انتهت أو توقفت وال خوف من اهلجوم على 

جارية فاألولوية لقوات الدولة، أما إن كانت الكارثة حربية واحلرب ما زالت 
اجليش هي يف صد العدو واجملهود احلريب ال اإلغاثي حيث تقوم هبذا اجلانب 

 .األجهزة األخرى

ومن املهم أن هتتم اللجان خالل اجملهود األويل املتمثل ابلبحث عن 
الضحااي وإنقاذهم، بتزويد املناطق املنكوبة ابالحتياجات اإلنسانية األساسية 

ومأوى ووقود بعد زوال إعصار مثال، أو نقل السكان إىل  من مأكل وملب 
مناطق آمنة أخرى بعد تفجر بركان وبقائ  نشطا؛ ولذلك تتحدد خطة العمل 
ابلتزويد أو اإلخالء وفق طبيعة الكارثة ومدى اخلطر املتمثل يف بقاء السكان 

واصالت يف املناطق املنكوبة. وتشمل عمليات اإلغاثة الفورية، إعادة أتهيل امل
واالتصاالت وقنوات األخبار واختاذ مجيع أنواع اإلجراءات األمنية، والتدابري 
املتعلقة ابلصحة البيئية، والبدء بدراسات تقومي األضرار، ومنع الكوارث الثانوية 

 واجلانبية مثل احلرائق واالنفجارات واألمراض املعدية وما إىل ذلك.

 :ةالكارث نتائج إصالحا : اثلث

للجان بعد الكوارث بوضع خطط للتعامل مع نتائج الكارثة بعد تقوم ا
جهود اإلغاثة األولية إلعادة وضع املناطق املنكوبة إىل ما كان علي  قبل 
الكارثة مع االستفادة من األخطاء السابقة يف اإلجراءات اهليكلية وغري 

لبىن اهليكلية والتحرز منها. وتشمل اجلهود يف هذه املرحلة إعادة إصالح ا
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 تشمل كما .التحتية واملباين املتضررة، وإعادة أتهيل املناطق املنكوبة وتعمريها
 وضمان ،املتضررة للمناطق احليوية تياجاتاالح تلبية الكارثة بعد ما أعمال
 .ممكن وقت أسرع يف طبيعتها إىل احلياة عودة

 إلنقاذ تدابري اختاذ هو للكوارث الفعال التخطيط يف عنصر أهم إن
 الكارثة بعد ما إجراءات يف األرواح إنقاذ فعالية نأل. الكارثة وقوع قبل رواحاأل

 املركزية الوحدة" على يتعني هلذا، ؛حدوثها قبل مبا مقارنة للغاية حمدودة
 الدولة، داخل حتدث اليت الكوارث مجيع بتسجيل تقوم أن "الكوارث إلدارة
 وتقوم الكوارث"، إلدارة والية "جلان وإنشاء املناطق، حسب اخلطط وإعداد
 واجليش، والشرطة، الطارئة، الطبية واالستجابة اإلطفاء، فرق وتنسيق إبدارة

 الوحدات هذه توجي  ميكن ال ولكن .املناطق يف انتشارها بعد اجلوية، والقوات
 تتوىل بينما لذلك، ؛اخلليفة أو الوايل أو العامل من أبمر إاّل  الكارثة منطقة إىل

 إدارة "وحدة قبل من الكوارث وإدارة التنسيق يتم املهام، توزيع يةعمل اإلدارة
وال يعين إنشاء جلنة ملواجهة الكوارث يف كل والية أن  .املركزية" الكوارث

ابقي الوالايت ال تشارك يف اجملهود اإلغاثي، بل إن كل هذه اللجان تكون 
خصوصا ابلتنسيق مرتبطة وتعمل معا ابلتنسيق ملواجهة الكارثة أينما كانت، و 

مع الوحدة املركزية إلدارة الكوارث والطوارئ، على أن إدارة العمليات اإلغاثية 
تكون من قبل اللجنة يف الوالية املنكوبة، وتكون موارد ابقي اللجان حتت 

ِهمْ  يف  اْلُمْؤِمِننيَ  تـََرى»: يقول تصرفها. فرسول هللا   َوتـََعاطُِفِهمْ  َوتـََوادِ ِهمْ  تـََرامحُِ
 رواه ،«َواحْلُمَّى اِبلسََّهرِ  َجَسِدهِ  َساِئرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعْضو اْشَتَكى ِإَذا اجلََْسِد، َكَمَثلِ 

َيانِ  ِلْلُمْؤِمنِ  اْلُمْؤِمنُ »:  يقولو . البخاري  بـَنْيَ  َوَشبَّكَ  ا  بـَْعض بـَْعُضهُ  َيُشد   َكاْلبـُنـْ
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 هللا رضياخلطاب كما أن عمر بن . صحيح  يف البخاري أخرج  ،«َأَصاِبِعهِ 
 أَر اَيفِ  ك لِّ  ِمن   والزيتِ  والقمحِ  ابإلبلِ  الرََّماَدةِ  عامِ  يف اأَلع رَابَ  أََمدَّ " عن 

َهَدت   )َأي   ك ل ها اأَلر ايف   بَ َلَحتِ  َحىت املسلمنَي،  (اً َشي ئ ت  ن ِبت   َوملَ   َوَتِعَبت   َأج 
ع و ع َمر   فَ َقامَ  - ذلكَ  َجَهَدَها ممَا َعل   اللَّه مَّ ": الَ فَ قَ  - َيد   رؤوس على رِز قَ ه م   اج 

َِبالِ  َتَجابَ  "اجل  ِلِمنَي، َل    اَّللَّ   فَاس  د  ": ال َغي ث   ِب ِ  نَ َزلَ  ِحنيَ  فَ َقالَ  َولِل م س  م  ، احلَ   َّللَِِّ
َها ملَ   اَّللََّ  َأنَّ  َلو   فَ َواَّللَِّ  رِج  لِ  تَ رَك ت   َما ي  ف  ِلِمنيَ  ِمنَ  بَ ي ت   أبَِه   ِإالَّ  َسَعة   هَل م   ال م س 

ِلَكانِ  اث  َنانِ  َيك نِ  فَ َلم   ال ف َقرَاِء، ِمنَ  َأع َداَده م   َمَعه م   أَد َخل ت    َعَلى الطََّعامِ  ِمنَ  يَ ه 
روى ذلك البخاري يف األدب املفرد. وكان عام الرمادة عام  ،"واحداً  يقيم َما

اد لوهنا قحط وجوع، مسي بذلك ألن األرض اسودت من قلة املطر حىت ع
شبيها ابلرماد، أو ألن الريح كانت تسفي ترااب كالرماد، حىت بلغ عدد األعراب 
الذين وفدوا إىل املدينة طلبا للقوت أكثر من مخسني ألفا، وذكر ابن كثري يف 

 عن  هللا رضي م وسى َأيب إىل عن  هللا رضي ع َمر   َكَتبَ ": البداية والنهاية
 عن  هللا رضي العاصِ  بنِ  عمرو إىل وكتبَ  حممد ، مَّةِ أل   َغو اَثه   اي َأن   ابلبصرةِ 
 حتمل   عظيمة   بقافلة   منه ما واحد   كل   إلي ِ  فبعثَ  حممد ، أل مَّةِ  َغو اَثه   اي أن   مبصرَ 
ةَ  إىل البحرِ  يف عن  هللا رضي عمرو مرية   َوَوَصَلت   األ ط ِعَماِت، وسائرَ  الب  رَّ   جدَّ
 فَ َعلَ  وََكذِلكَ  اإلسناِد، جيد   األَثَ رَ  هذا ِإنَّ  كثري   ابن   قالَ و . "مكَّةَ  إىل جدَّةَ  ومن  
 يف َوم عاِويَةَ  الِعرَاقِ  يف عن  هللا رضي َوقَّاص   َأيب بنِ  َسع دِ  َمعَ  عن  هللا رضي ع َمر  

 .ذكر ذلك ابن سعد يف الطبقات الشَّاِم،
ذه إن كون الدولة اإلسالمية هي املسؤول األول عن عالج آاثر مثل ه

الكوارث ال يعين أن املسلمني كأفراد معفون من املساعدة واملسامهة يف جهود 
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التصدي للكوارث؛ ألن أدلة إزالة الضرر وأدلة وجوب إغاثة امللهوف واملصاب 
ُ، َضارَّهُ  َضارَّ  َمنْ »: أدلة عامة، تشمل الدولة واألفراد، كقول النيب   َوَمنْ  اّللَّ

 َأُخو اْلُمْسِلمُ »:  وقول  ،املستدرك يف احلاكم رواه ،«هِ َعَليْ  اّللَُّ  َشاقَّ  َشاقَّ 
 َوَمنْ  َحاَجِتهِ  يف  اّللَُّ  َكانَ  َأِخيهِ  َحاَجةِ  يف  َكانَ  َوَمنْ  ُيْسِلُمهُ  َواَل  َيْظِلُمهُ  اَل  اْلُمْسِلمِ 

 َستَـرَ  َوَمنْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ُكُراَبتِ  ِمنْ  ُكْربَة   َعْنهُ  اّللَُّ  فـَرَّجَ  ُكْربَة   ُمْسِلم   َعنْ  فـَرَّجَ 
: َأَصاِبَع    َوَشبَّكَ   وقول  البخاري، أخرج  «اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اّللَُّ  َستَـَرهُ  ا  ُمْسِلم

َيانِ  ِلْلُمْؤِمنِ  اْلُمْؤِمنُ » فكل هذه . البخاري رواه ،«ا  بـَْعض بـَْعُضهُ  َيُشد   َكاْلبُـنـْ
لمني كما توجبها على األدلة عامة توجب إغاثة امللهوف على أفراد املس

الدولة؛ ولذلك فإن الدولة جتند وتستعني بكل من يلزم من الرعية املسلمني يف 
جمهود اإلغاثة حال وقوعها، وهتتم بتنظيمهم لالستفادة القصوى من جمهودهم 
ومحايتهم حال عملهم اإلغاثي والتنسيق بينهم وبني الكوادر الرمسية املختصة،  

ة أن تفرض الضريبة على أغنياء املسلمني مبا يفضل كما وأن للدولة اإلسالمي
عن حاجاهتم ابملعروف لإلنفاق على اجملهود اإلغاثي إذا مل تكف األموال يف 

 بيت املال لذلك.
وال تسمح الدولة اإلسالمية ملا يسمى بفرق املنظمات الدولية وفرق 

اجملهود اإلنقاذ واإلغاثة التابعة للدول بدخول البالد حبجة املساعدة يف 
اإلغاثي؛ ألن مثل هذه املنظمات املسترتة حتت شعارات اإلنسانية وإغاثة 
املنكوبني عادة ما تستغل الكوارث لدخول البالد والعمل التبشريي، أو للعمل 
السياسي أو االستخبارايت ودعم مجاعات املتمردين وإاثرة الفنت؛ فضرر هذه 

لدار اإلسالم ولو حبجة  املنظمات قطعا أعظم من نفعها، بل إن دخوهلا
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اإلغاثة ميهد لزرع الفنت وجعل سلطان لدول الكفر على الدولة اإلسالمية، 
﴿ وهللا سبحان  وتعاىل أيمران أبال جنعل للكافرين على املؤمنني سبيال       

                 ﴾ . ال واملساعدات اخلارجية من أمو
وموارد متنع كذلك من دخول الدولة؛ ألهنا عادة ما تكون وسيلة لتهريب 

 وال ،السالح أو لتمهيد الطريق حنو إنشاء مصاحل لدول الكفر داخل البالد
 أحرزت اليت البلدان يف الكوارث إدارة خربات من االستفادة من ذلك مينع
 اخلاص والتثقيف للياابن، ابلنسبة الزالزل مثل التطبيقات بعض يفًا تقدم

 .اخلالفة دولة لروف ةمراعا مع ولكن ،مثالً  لفنلندا ابلنسبة ابلكوارث

 واحلوادث اإلسعاف مراكز
 هلا ملا الصحية الرعاية من اً رئيسيّ  مكوانً  الطيب اإلسعاف خدمات دتع

 واحلاالت اإلصاابت عن الناجتة الوفيات حاالت معظم تاليف يف أمهية من
 وتعمل. احلاالت هذه مع والسريع الصحيح لتعاملاب وذلك الطارئة، الطبية
 الصحية املراكز كل يف والطوارئ لإلسعاف مراكز توفري على اخلالفة دولة

 واخلدمات جهزةاأل أبحدث جمهزة مراكز توفريب تقوم كما ،الشاملة األولية
 يف الصغرى، اجلراحية والعمليات التنفسي القليب اإلنعاش إجراءات وغرف

 والعدد املناطق بعد حسب والية، أو عمالة لكل املركزية اتاملستشفي
 .السكاين

 األطباء من عدد الساعة، مدار على تعمل اليت املراكز هذه ويدير
 العناية تقدميل املؤهلني من املساعدة، الطبية املهن يف والفنيني واملمرضني،
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 وردايت يف الءهؤ  عملوي ،الطبية احلاالت ملختلف والطارئة املتقدمة اإلسعافية
 خطاءواأل والتأخري اإلرهاق لتجنب ؛العادي العمل ساعات من أقل بساعات

 جراء من الفوري، والعالج التشخيص يف الذهين الرتكيز اخنفاض عن الناجتة
 الواردة احلاالت والطوارئ اإلسعاف مراكز وتستقبل .العمل ساعات طول
 حيث من وتوجيهها تصنيفهاب وتقوم أولية، صحية مراكز من أو مباشرة إليها

 نقاذإ يستدعيها إجراءات من يلزم ما وسائر احلالة وخطورة االختصاص،
 .املريض

 سعافية،اإل الصحية اخلدمات هبذه االرتقاء على اخلالفة دولة وتعمل
 هذه يف للتميز املتاحة والوسائل األساليب كل وتستغل يوم، أول من

 االتصال ياتآل عرب املطلوبة عافاإلس خبدمات تبادر نأ فيمكن ،اخلدمات
 بعالج البدء يف الدولة، يف األخرى األجهزة مع املشرتك االجتماعي والتواصل
 يف اً مهم عامالً  الوقت يكون حيث ؛بيت  يف أو إصابت ، مكان يف املصاب

 املتحركة الفوري العالج وحدات توفري على تعملو  املريض، حياة إنقاذ
 التخصصات، من وغريها احلثيثة القلبية ايةالعن وحدات مثل واملتخصصة

 حتاليل مأ اً صور  كانتأ سواء ،الفورية املعلومات نقل تقنية عملها ويسهل
 سواء سعاف،اإل من التالية اخلطوة لتحديد ؛للمركز نرتنتاإل عرب وغريها

 أو الدماغية اخلثرات إزالة أم الدم، نقل جتهيز أم جراحية، عملية كانتأ
 أو حوادث من اجلماعية اإلسعاف حلاالت سرةاأل عدد هيزجت أم القلبية،
 .غذائي تسمم
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  املمارسة وسوء الطبية واملسؤولية الطب مهنة خالقياتأ

 اإلسالم يف الطب مهنة خالقياتأ
األمر األساسي يف األخالق هو أن  جيب أن تكون مبنية على العقيدة 

واه من هللا تعاىل ال ألهنا اإلسالمية، وأن يتصف املؤمن هبا على أهنا أوامر ون
تنفع أو تضر يف احلياة. وهذا ما جيعل االتصاف ابخللق احلسن دائميا واثبتا ما 
ثبت املسلم على القيام بتطبيق اإلسالم، وال يدور حيث دارت املنفعة. وقد 
بني الشرع الصفات اليت يعد االتصاف هبا خلقا حسنا وتلك اليت يعد 

حث على احلسن منها وهنى عن السيئ: حث االتصاف هبا خلقا سيئا، ف
على الصدق، واألمانة، وطالقة الوج ، واحلياء، وبر الوالدين، وصلة الرحم، 
وتفريج الكرابت، وأن حيب املرء ألخي  ما حيب لنفس ، وهنى عن أضدادها  

 احلديث على كل  هذا وينطبق. كالكذب واخليانة واحلسد والفجور وأمثاهلا
 مرتبط هو ما إلي  ويضاف الصحي اجملال يف واملهنيني اءاألطب أخالقيات عن

 املرجوة دافاأله وحتقيق ،عليها قامت اليت األس  على بناء الصحية ابلناحية
 ،نساناإل ليهاإ حيتاج اليت املهن أهم من الطب مهنةف .وأمانة إبخالص منها
 صحة حفظ على وتعمل ،واملكروبني املرضى معاانة ختفيف على تقوم فهي
 التمتع على املرضى يعني ما كل وتقدمي املرضى عن املرض ودفع نساناإل

 األهداف من النف  حفظ فجعل اإلسالمي الشرع هبا وعين والعافية، ابلصحة
 تقانواإل خالقاأل مبكارم االلتزام يوجب إذ واإلسالم اجملتمع، لصيانة العليا

:  هللا رسول ليقو  وألزم، وجبأ الطبيب حبق فإهنا ،العمل يف واإلخالص
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 يف البيهقي رواه ،«يـُْتِقَنهُ  َأنْ  َعَمال   َأَحدُُكمْ  َعِملَ  ِإَذا ُيُِب   َوتـََعاىَل  تـََباَركَ  هللاَ  ِإنَّ »
 .اإلميان شعب

 ونشرت املاضية العقود يف الطب مهنة أخالقيات عن احلديث كثر لقد
 تعليم جلعل التوصياتو  حوهلا املواثيق ووضعت احملاضرات وألقيت الكتب

 جديدة قضااي وبرزت الطب، كليات يف يدرس مساقا الطب يف خالقياتاأل
 على جتري اليت واألحباث األعضاء زرع مثل والتكنولوجي، العلمي التقدم جراء
 ونزع واالستنساخ، التنفسي، القليب اإلنعاش وأجهزة العقم، ومعاجلة نسان،اإل

 التخبط ولهر ،إخل... امليت ضاءأبع والتربع ،اً دماغي املتوىف عن العالج أجهزة
 الرعاية مناذج نأل نفعي عقلي منظور من املسائل هذه على احلكم يف اً واضح

 وأما ،نفعية أس  على مبنية علمانية "أخالقية" قواعد على اليوم تقوم الصحية
 فهي الشرعية، األحكام إىل ترد وضوابط ،كلها الطب فأخالقيات اإلسالم يف

 مثل ،التداوي وأ ملريضاب املتعلقة وأ الطبيب عمل يف بعةاملت القواعد حددت
 حتدد فهي وكذلك... اخللوة وعدم عورة، من لي إ النظر للطبيب يسمح ما

 الشرعي احلكم إجياد يف جيتهد مسائل من فيها يستجد ما مع التعامل كيفية
 حكم كتاب يف االجتهاد من النوع هلذا مفصلة أمثلة وتوجد منها، لكل

 .التحرير حزب أصدره الذي االستنساخ يف ماإلسال
 األساسية الشرعية األحكام الصحة يف نو املهني ي درَّس أن ينبغي لذلك

 هذه استنباط كيفية يف االجتهاد فهم يف بوايدر  أن مث ،الصحية ابلرعاية املتعلقة
 يف ابالجتهاد للقيام مؤهلني منهم ضبع يصبح قد تقدمهم ومع. األحكام

 أن جيب لذلك، .لالجتهاد األهلية شروط استوفوا إن ،ابلصحة لقةاملتع األمور
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 دولة يف الطب ومهنة الطبيون املمارسون يتبناها اليت األخالقية املدونة تكون
 ألن وذلك ؛الغربية النظر وجهات من ولي  فقط اإلسالم عن منبثقة اخلالفة

 ،لشريعةا أحكام منًا فرع متثل مهنية مأ شخصية أكانت سواء ،األخالق
 العقيدة مسائل فهم املسلمني الطبيني املمارسني على جيب ذلك، على وعالوة
 هو وتعاىل سبحان  هللا وأن ،واملوت احلياة ذلك يف مبا الطبية ابلظروف املتعلقة
 الطب عامل كتب ذلك ويف .خربهتم أو الطيب التدخل ولي  ،الشايفو  الطبيب
 هللا على األطباء يعتمد أن جيب..." :الطبيب أخالق كتاب  يف الرازي البارز

 وعمل  مهارت  أنًا أبد يعتقد أال جيب. من  العالج يتوقعوا وأن وتعاىل سبحان 
 ."الشفاء هذا من سيمنع  وتعاىل  سبحان هللا فإن وإال ؛العالج أسباب مها

 لل يف العيش منط على مبين اخلالفة دولة يف الصحية الرعاية نظام إن
 الطبية والتدخالت التكنولوجيا أتخذ عندما اخلالفة دولةو . يةاإلسالم احلياة

 ،شريعةال ختالف طبية ممارسات تتبىن أن يصح ال املسلمني، غري من املستمدة
 نتائج، من العلم إلي  يتوصل ما أن إال عاملية، كانت وإن العلمية فالناحية

 حرمها إنو  ،أ خذت الشرع أابحها فإن الشرع، أحكام حسب استعماهلا يكون
 .أخذها وَحر م ت ركت

 غري الرأمسالية األنظمة يف الطب مهنة يف خالقياتاأل مشكلة إن
 القضااي ألن اخلالفة، دولة يف الصحية الرعاية سياسة تطبيق عند موجودة
 هبا يهتديل الشرعية أحكامها وتستنبط فيها جيتهد الصحية ابلرعاية املتعلقة
 والعاملني األطباء بني العالقة توضح كما الصحية، املهن وممارسو األطباء
 خالقاأل على عالوة ،هبا خاص هو مما وضوابطها وحدودها واملرضى ابلصحة

 دولة يف الصحية الرعاية وسياسة. املسلمون هبا يتحلى أن جيب ليتا العامة
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 ،املشاكل معاجلة يف اإلسالم ونظرة ،ابلروح املادة مزج على املعتمدة اخلالفة
 للمشكلة اإلسالم ونظرة كافة، لرعاايها األساسية للحاجات ولةالد وضمان

 للتميز والسعي ،هلم وجمانيتها الرعية لكل الصحية الرعاية ومشولية ،االقتصادية
 هذه حتقيق يكفل الذي اإلداري نظامها على عالوة الرعاية هذه نوعية يف

 يف الباحثون ي لإ يسعى ماًا طبيعي حتقق الرعاية يف السياسة هذه ...األهداف
 يف الرديفة ومهن  الطب ممارسة أس  عن منفصل كميثاق خالقياتاأل جمال
 املسلمني األطباء تدفع اإلسالمية العقيدةو  .الوضعية العلمانية األنظمة لل

 إلجياد السعي يف نيجدو ف القيامة، يوم هللا عند حماسبون هنمأل بواجباهتم للقيام
 عالجية إجراءات تكنولوجياو  أدوية عن نويبحثو  ،هللا إبذن لألمراض املعاجلات

 ويعودون السنني مئات وهاعتل الذي املوقع املسلمون ستعيدي وبذلك .جديدة
 .والطيب العلمي واإلبداع البحث يف الطليعة يف

 املسلم الصحية الرعاية ِمارس أخالقيات
 الرعاية ممارسي على جيب اليت األخالقية للمعايري أمثلة يلي فيما

 خاصةً  ،عليها واحلث عليها أنفسهم تربية على والعمل هبا التحلي صحيةال
 بني نسيقوالت التعاون هامست   جمموعة يف عضو أن  الصحي املمارس يدرك عندما
 :الطيب اجملال يف املطلوب العمل إلجناز هائأعضا

 يكون أن فعلي  :وتعاىل سبحانه هللا لرضوان والسعي هلل الوالء .1
 الروحية الناحية وإدراك وجل، عز هلل خالصة أعمال  مجيع جعل يف التفاين لدي 
 .كربت أم دقت أعمال  عن سيسأل أن  إدراك  مع ممارسات ، مجيع يف
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 والتواضع والنزاهة واألمانة الصدق: األخالق أحسن إظهار .2
 ...واإلنصاف واالعتدال، واحملبة، والود، والتسامح والصرب اآلخرين واحرتام

 على حيكموا أن الصحيني املمارسني على جيب :تيةالذا املساءلة .3
. واسع نطاق على همؤ أخطا نشرت أو اآلخرون عليهم حيكم أن قبل أنفسهم
 .واهلفوات األخطاء أصغر حىت شيء، كل الذاتية املساءلة تشمل

 أن الصحية الرعاية مارسمب يليق فال :والسفاهة التفاهات جتنب .4
 أو الغيبة، مثل ،اً اجتماعي املستهجنة أو رةاملنف أو احملرمة الشؤون يف ينغم 
 كلمات قول أو ،الزائد الضحك أو اجلدال، أو ،اً كثري  التحدث أو ،النميمة

 السلوك عن ميتنع أنًا أيض ويفضل - واجبات  أداء أثناء خاصة - مقبولة غري
 .شرعاً  حمرماً  يكن مل لو حىت ابملروءة، يليق ال الذي

 املرضى جتاه يةالصح الرعاية ِمارس واجبات
. والصدق الثقة على تقوم ومريض  الصحية الرعاية ممارس بني العالقة

 الحتياجاهتمًا وفق ملرضاه شاملة طبية رعاية تقدمي الصحية الرعاية ممارس فعلى
 أن جيب هذا كلو . حقوق  ومراعاة املريض كرامة احرتام مع وكفاءة بدقة الطبية
 املهين، والواجب اإلسالمية الشريعة لي مت الذي األخالقي اإلطار ضمن يكون

 :يلي ما ذلك يف مبا

 مجيع يف بلطف مريض  مع التعامل فعلي  ،املريض معاملة حسن .1
 .الظروف
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 مصلحة تلبيةو  ،حقوقه على واحملافظة املريض مصلحة َتقيق .2
 .املريض

 للمريض املستنرية املوافقة على احلصول جيب :املريض موافقة .3
 قبل وذلك ،اً قاصر  كان أو مؤهل غري كان إذا أمره ويل من أو البالغ الواعي
 .جراحي أو طيب تدخل قرار أي اختاذ

 املريض لطمأنة مهارات  استخدام ي عل جيب :املريض طمأنة .4
 .معاانت  من والتخفيف
 أمهية على اإلسالمية الشريعة أكدت :املريض أسرار على احلفاظ .5
 املمارس ختول ال املريض أسرار فمعرفة. صوصيت وخ املريض أسرار على احلفاظ
 بعض ابستثناء ،العالقة صاحب لغري عنها التحدث أو عنها الكشف الصحي
بنك املعلومات والدواوين وامللفات ) ابب يف سابقاً  بيناها اليت الظروف

 .(الشخصية اإللكرتونية
 تصوير ينبغي ال :أصواهتم وتسجيل املرضى تصوير عن االمتناع .6

 ألغراض أو رعايتهم، لغرض مطلوبة ضرورة أو حلاجة إالاً زئيج أواً كلي املرضى
 هناك تكون وعندما. الصحية البحوث إلجراء أو الطيب، أو الصحي، التثقيف
 .املسبقة املرضى موافقة كأخذ اخلاصة اللوائح اتباع جيب حاجة،

 رفض حالة يف :ا  طبي إجراء   يرفضون الذين املرضى مع التعامل .7
 :يلي ما مراعاة الصحية الرعاية ممارس على جيب ا،طبيَّ  إجراءً  املريض
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 الطيب اإلجراء برفض قراره بعواقب املريض معرفة من حققالت. 

 رغبت  ماواحرت  املريض نظر وجهة إىل االستماع. 

 ودون أبمانة العملية إجراء عدم وعواقب الطيب اإلجراء أمهية شرح 
 .مبالغة

 إعادة فعلي  املعاجل بالطبي غري الصحية الرعاية ممارس كان إذا 
 وتوعيت  املريض إلقناع الوسع يبذل بدوره وهو. املعاجل طبيب  إىل املريض

 .املناسبة القرارات ختاذال ابلبدائل

 أي الصحية الرعاية ممارس يتحمل ال حىتًا كتابي املريض رفض توثيق 
 .مسؤولية

 واإلمهال الطبية املمارسة وسوء الطبية املسؤولية

 الطب مهنة مسؤولية
 خطأ أي عن املسؤولية الطبية للمهن ونواملمارس األطباء يتحمل

 األذى يلحقوا ال حىت احلذر توخي وعليهم ،بواجباهتم قيامهم أثناء يرتكب
 الثابتة العلمية صولابأل الطبيب إخالل أبن  الطب اخلطأ فرِّ وع   ،رضىابمل

 قد اإلخالل هذا وسبب هبا، اإلملام طبيب كل على يتحتم اليت هبا املعرتف
 أثناء الالزمني واحلذر للحيطة أخذه عدم أو إمهال  أو الطبيب، تسرع إىل يرجع

 .تصرف  حتت العلم يضعها اليت للوسائل استعمال  عدم وأ التشخيص،
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 الطبية املمارسة سوء تعريف

 يرتكبه مشروع غري سلوك "أي: أبن  الطبية املمارسة سوء يعرف
 ومعايري ِبا املعمول املهنية املعايري مع متوافق غري املهنية بصفته طب ِمارس
 فيه يتسبب الذي احلد إىل اسيةالقي التشغيل وإجراءات املهنية اخلدمة

 يف الوارد املشروع" غري "السلوك يكون قدو  .ابملريض" الضرر حلاقِب
 عن إما ،تنفيذه جيب لشيء إمهاالً  أو جتنب  جيب لشيء أداءً  أعاله التعريف

: الطب" "املمارسو .اإلمهال( أو الالمباالة بسبب )أي قصد بغري أو قصد
 واملمرض الطبيب ذلك يف مبا للمريض، الطيب العالج يف يشارك من كل هو

 املهنية املعايري املهنية" "املعايري تعينو .األخرى واألطراف املستشفى وإدارة
 كلف. املساعدين الصحيني واملهنيني واملمرضني األطباء مثل الطبيني للمهنيني

 هبا االلتزام جيب اليت املهنية املعايري من جمموعة لديها املهن هذه من
 املمارس يتبع  الذي الدليل يعين املهنية" اخلدمة "معيارو. مهنية كإرشادات

 املعياري" التشغيلي "اإلجراءو .الصحية الرعاية خدمات ممارسة يف الطيب
 التشغيلي اإلجراء مراعاة جيب حيث. نةمه لكلًا عموم املقبول اإلجراء يعين

 الذي "الضرر وأما ،الصلة ذات املهنة ملمارسة تعليمات ابعتباره املعياري
 من  يعاين مادي، غري أو مادايً  كانأ سواء ضرر، أي يعينف ابملريض" يلحق
 عالج أو املناسب، غري املطول العالج مثل خاطئ، لسلوك نتيجة املريض
 حىت أو اخللل، أو املرض، حالة تدهور أو صابة،إلا أو التكاليف، ابهظ
 أربعة من اخلاطئة الطبية املمارسات تتكون أعاله، التعريف على بناءً و  .الوفاة

 :عناصر
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 .طيب خطأ وجود. 1 
 كانأ سواء ،املسؤول الطيب املمارس قبل من الطيب اخلطأ يقع أن. 2 
 .رىأخ جهات مأ املستشفى، إدارة مأ ،املمرض مأ الطبيب،
 االمتثال يف الطيب املمارس فشل بسبب الطيب اخلطأ حيدث. 3 
 .قصد غري عن مأ قصد عن سواء ،القياسية التشغيل وإجراءات املهنية للمعايري

 غري مأ مادايً  أكان سواء ،للمريض ضرر الطيب اخلطأ عن ينتج. 4 
 .خاطئ سلوك عن انتج الضرر فإن أخرى، وبعبارة. مادي

 الطيب اخلطأ عن ت مسؤولي الطيب املمارس وحتميل الضرر إثبات ويقع
 خرباء جلنة لشرح االستماع القاضي على وينبغي ،اخلصومات قاضي ىعل

 .طيب خطأ هو حصل ما أن من للتحقق املعنية الصحة

 اإلسالمية الدولة يف الصحية عايةالر  اتريخ

 من الصحية الرعاية لي إ تصل نأ ميكن ما أفضل اخلالفة دولة حققت
 من رفيع مبستوى الرعاية هذه توفر من اطمئنان يف اتبعيتها حاملي جعل رقي
 بصورها الرعاية هذه مالمح أهم اً اترييّ  نستعرض وهنا .والرفاهية والتقدم العلم
 وكان العلماء، من أبنائها قبل األعداء قبل من املثل فيها ضرب اليت البهية
 اشتهروا الذين األطباء العلماء عن احلديث هو التاريخ، كتب برزت أ ما أكثر
 واملرافق واخرتاعاهتم، العلمية وحبوثهم التجريبية وعلومهم بدراساهتم اً عامليّ 
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 يزال وما وبيمارستاانت، عيادات من اإلسالمية الدولة بنتها اليت الصحية
 .قبل من األمم تعهده مل طراز يف اليوم، حىت اً قائم بعضها

 األس  هو اخلالفة، دولة يف الصحية يةالرعا اتريخ يف األهم نأ غري
 ابلرسول اقتداء املسلمون علي  سار الذي والنهج الرعاية هذه عليها قامت اليت
، الرعية، لكل وجمانيتها الرعاية، هذه عن الدولة مسؤولية ذلك تناول وقد 

 واجلماعية، الفردية الوقايةو  وتوفريه، الدواء، إجياد على البحث على واحلث
 املرافق وتوفري الصحي، واحلجر للجماعة العامة والصحة لألمراض، جوالعال

 ذلك كل املهنية، املمارسة هذه وضبط الطب، مزاولة معايري وإرساء الصحية،
 ، وأفعال  الرسول أحاديث عليها دلت اليت الشرعية حكاماأل خالل من

 الصحةو  الطب متيز يف واخللفاء العلماء علي  سار الذي األساس هي فكانت
 .اخلالفة دولة يف

 ،لقد جعل الشرع الرعاية الصحية من مسؤولية الدولة واخلليفة مباشرة
َمامُ » : فقال  األساسية احلاجات من فالصحة .«َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع   اإْلِ
 يف  ُمَعاف   ِسْرِبهِ  يف  ا  آِمن ِمْنُكمْ  َأْصَبحَ  َمنْ »: قال  الرسول إن حيث ؛للرعية

َا يـَْوِمهِ  ُقوتُ  ِعْنَدهُ  َجَسِدهِ  َيا َلهُ  ِحيَزتْ  َفَكَأَّنَّ نـْ  .«الد 
 كأحد اً ابلغ اً اهتمام الصحية الرعاية اإلسالمية الدولة ولتأ وهلذا

 على الذي ماماإل مسؤوليات من اإلسالم جعلها اليت الشؤون رعاية أبواب
 الرعاية وتقدمي بنياملصا اجلنود لعالج خيمة ببناء أمر  هللا رسولف الناس،
 وراحتهم الناس خلدمة بعد من ب نيت واملستشفيات ،اخلندق غزوة يف هلم الطبية
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 مثالً  املنصوري مستشفىف. إخل... اجلن  أو الدين أو لعرقا عن النظر بغض
 واحد لكل املرضى، آلالف يتسع كان م،1283 عام القاهرة يف نشئأ الذي

 كامل ل  يتوفر حىت ب ، خاص أكل اءووع وفراش وسرير اثنان، ممرضان في 
 ذوي ترعى اليت املتنقلة والعيادات واملستوصفات. ابجملان والعالج الراحة

 على قليلة أمثلة كلها. النائية املناطق يف يعيشون والذين اخلاصة االحتياجات
 .وقتذاك الطبية وحاجاهتم الرعااي ونؤ شب الدولة اهتمام

 للجميع، متوفرة اخلالفة دولة لل يف يةالطب والعلوم املعرفة كانت لقد
 لإلبداع لألطباء الفرصة أاتح ما ؛االخرتاع لرباءات تسجيل أو قيود دون من

 يف قوايً ًا قطاع متثل الطبية الكليات كانت ولقد. الصحية والتنمية واالبتكار
 املستشفى يف السريرية للبحوث مرافق احتوائها عن فضالً  اجلامعات،

 الطبية البحوث يف العامل نو املسلم األطباء سبق ولقد. رضىللم واإلعدادات
 جراحة مثل متنوعة جماالت يف السنني مبئات كني مل إن السنني بعشرات
 يف الرائدة الصحية الرعاية مراكزًا دائم توافرت ولقد القلبية، والرعاية العيون
 األجنبية الدول حكام وكان األدوية، وصناعة الطبية اخلدمات وطواقم العامل

 وضع يف اقةالسبَّ  كانت حيث ؛فيها العالج لتلقي اخلالفة دولة إىل يذهبون
 .العالجية السياحة مفهوم

 عليها وبنوا السابقة لألمم القدمية املعارف من املسلمون استفاد لقد
 لمف. املستمر التطوير وراء السعي يف الفكريّة اإلجنازات من قروانً  هلا وأضافوا

 لكّن  ؛احلديث للمستشفى نواة جمرد مثالً  "املرضى دار" أو ان،البيمارست يكن
 الطب تعليم ومراكز اخلدمات املتعددة الصحية للرعاية اً منوذجاً عملي اً أيض كان
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 األمراض من املتعافني لنقاهة اً ومالذ العالج، لتلّقيًا مركز  كان فقد ؛احلديث
 للطاعنني األساسية الرعاية ريوف للمسنني، رعاية ودارًا نفسيّ  أوملج واحلوادث،

 كانو  .رعايتهم تتوىل عائالت لديهم تكن مل الذين والعاجزين السن يف
 عصورها مر على اإلسالمية اخلالفة لدولة البالغ االهتمام يعك  البيمارستان

 تضمًا قدمي الكبرية املستشفيات كانت إذ ؛ةالطبي الفنون تطوير يف املتعاقبة
 تطبيق طرائق التالمذة الكبار األطباء نيلقِّ  حيث الطب يف ومكتبات مدارس
 االمتحاانت يعقد املستشفى وكان. املرضى على مباشرةً  املكتسبة املعارف
 لنشر مؤسسةبوصف   البيمارستان سكر  لقد الشهادات، هلم صدروي للطلبة
 .ونشرها الطبية املعارف نطاق وتوسعة األمراض وعالج الطب،

 الفلسفي االعتقاد أورواب يف الوسطى لعصورا يف ساد الذي الوقت ويف
 كانتو  ؛البشري العالج على عصيّ  وأن  ،للطبيعة خارق املرض أصل أبن

 من املرضى إدارة جرت حيث للعجزة رعاية   دورب أشب  عندهم املستشفيات
 ،البدن لشفاء جهد كثري بذل دون الروح خالص من حققللت سعوا رهبان قبل
 عمالً  االختالف كل اً خمتلف اً هنج املسلمون اءاألطب سلك الوقت هذا يف

 َلهُ  َوَضعَ  ِإال َداء   َيَضعْ  ملَْ  اّللََّ  فَِإنَّ  َتَداَوْوا، اّللَِّ  ِعَبادَ  ايَ »  حممد النيب حبديث
، َرس ولَ  ايَ : قَال وا ،«ا  َواِحد َداء   ِإال َدَواء   قَالَ  َأوْ  ِشَفاء ،  :قَالَ  ه َو؟ َوَما اَّللَِّ

 املرضى عالج هدف أعينهم نصب وضعوا إذ ؛الرتمذي هروا ،«اِْلََرمُ »
 .جتريبية علمية أساليب ابستخدام
 ةنوعي نقلة ونقلها اً كبري  اً اهتمام ةحيالص عايةالر  اإلسالم أوىل لقد

 ما وهو جربة،والت العلم عامل إىل واألسطورة عوذةوالش حرالس عامل من ةانقالبي
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 اإلسالم ألفكار فكان ،مذهالً  اً عسري اً متقد الطب علم متقد يف أسهم
 للعناية حيحةوالص ليمةالس كائزالر  أهم وضع يف الكبري األثر وأحكام 
 ة،والطبي ةالصحي عايةالر  قواعد وأفعال  أبقوال   ىأرس فقد... ةالصحي
 االهتمام على حتث اليت أفعال  ومن  الرسول أقوال من العشرات وهناك

 يف واملصابني املرضى لعالج مشفى أو مركز أول عدأ   فقد ورعايتها، ابلصحة
 حياة يف ةاألسلمي رفيدة يد على خيمة يف املسجد داخل اإلسالمية، الدولة
 اجلرحى داوت اخلندق، غزوة خالل أبهنا، املعروف ومن.  حممد النيب

 هذه الالحقون والوالة اخللفاء رطو  وقد لذلك، خصصت خيمة داخل
 قوافل إىل املتنقلة" العسكرية اجلراحية "املشايف حداتو  من األولية النماذج

 واأللبسة، ،املباحة واملشروابت واألغذية ابألدوية، مزودة متنقلة صيدليات
 عن النائية التجمعات احتياجات تلبية يف مهمتها ومتثلت. والصيادلة واألطباء،

 أنفسهم خللفاءوا للوالة وفرت أهنا كما. الثابتة الطبية تآواملنش الكربى املدن
 الثاين القرن بداية يف السلجوقي حممد السلطان حكم وخالل متنقلة، رعاية
 .لنقل  اجلمال من 40 إىل حيتاج ابت حبيث املتنقل املستشفى عو سّ  عشر،

 أسست اندرة طبية عبقرايت منًا حشد للبشرية اإلسالم قدم لقد
 وقاية الطبية املمارسة انبجو  على الراقية اثرهآ انعكست أصيالً ًا جتريبيًا منهج

 مل الطيب، األداء حتكم وأخالقية إنسانيةًا أبعاد أو وأدوات، مرافق أو ،اً وعالج
 ِإال َداء   َيَضعْ  ملَْ  اّللََّ  فَِإنَّ  َتَداَوْوا، اّللَِّ  ِعَبادَ  ايَ »: القائل هو  هللا ورسول ،ال

، َرس ولَ  ايَ : قَال وا ،«ا  ِحدَوا َداء   ِإال َدَواء   قَالَ  َأوْ  ِشَفاء ، َلهُ  َوَضعَ   ه َو؟ َوَما اَّللَِّ
 فكانوا أفعال إىل هللا رسول حديث املسلمني علماء ترجم وقد ؟«اِْلََرمُ » :قَالَ 
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  أ س فقد .قرون بتسعة غريهم وسبقوا العامل يف املستشفيات أس  من أول
 ذيوال ،امللك عبد بن الوليد األموي اخلليفة عهد يف إسالمي مستشفى لأو 

 هذا وكان م(،715-ه 96) سنة إىل م(705-ه 86) سنة من حكم
 يف العديدة املستشفيات ذلك بعد نشئتوأ ذام،اجل يفًا صمتخص املستشفى

 ت  َعد   املستشفيات هذه كانت حىت ؛اً عظيم شأانً  بعضها وبلغ اإلسالمي، العامل
 ئأنش بينما ،العامل يف واجلامعات الكليات أوائل من دوت ع ،والطب للعلماً قالع

 مدار علىو  .قرون تسعة من أبكثر ذلك بعد ابري  يف يبو أور  مستشفى لأو 
 واستمر اإلسالمي، العامل أرجاء يف اً إضافي مستشفى 34 لهر التالية، العقود
 يف مستشفى أول بناء مت بتون ، القريوان، يفو . عام بعد اً عام ابالزدايد العدد
. املنورة واملدينة املكرمة مكة يف شفياتمست سستوأ امليالدي، التاسع القرن
 ابن وترأسها رية، مدينة يف فارس، بالد يف عدة مستشفيات هناك توكان

 املستشفيات وكانت .الرازي زكراي بن حممد بغداد، يف تتلمذ الذي املدينة
 ل؛املتنق ومنها الثابت منها وكان املرضى، ورد أي ب )البيمارستاانت( ت عرف

 مستشفى، بغري إسالمية مدينة جتد ماوقل املدن، يف أي نش يالذ هو فالثابت
. واجلبال ىوالصحار  البعيدة القرى جيوب الذي فهو لاملتنق املستشفى اأم

 هذه وكانت مالاجل من كبرية جمموعة على لحتم لةاملتنق املستشفيات وكانت
 وكان األطباء، من عدد رافقهاوي واألدوية، العالجية ابآلالت دةمزو  القوافل

 .اإلسالمية األمة يف رقعة كل إىل الوصول مبقدورها

 وكان ،اً جد راقية درجة الكربى املدن يف الثابتة املستشفيات وصلت وقد
 -ه 371) سنة يف نشئأ الذي ببغداد، العض دي املستشفى شهرهاأ من
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-ه 549) سنة يف أنشئ الذي بدمشق، النوري واملستشفى م(،981
-ه 683) سنة نشئأ الذي ابلقاهرة، الكبري صورياملن تشفىواملس م(،1154
 هذه وكانت .مستشفى مخسني من أكثر وحدها طبةبقر  وكان م(،1284

 أقسام فهناك ،صالتخص حبسب أقسام إىل سَّمت ق العمالقة املستشفيات
 ألمراض وأقسام اجللدية، لألمراض وأقسام للجراحة، وأقسام الباطنة، لألمراض
 تكن ومل .وغريها سور،والك للعظام وأقسام النفسية، ضلألمرا وأقسام العيون،

 أرقى على حقيقية طب اتكلي كانت بل عالج، دور دجمر  املستشفيات تلك
 الصباح، يف احلاالت على مير - األستاذ - صاملتخص الطبيب فكان مستوى؛

 مالحظات ، ويدون ،فيعلمهم الطبية، مراحلهم أوىل يف هم الذين األطباء ومع 
 قاعة إىل ذلك بعد األستاذ ينتقل مث ون،ويتعلم راقبوني وهم لعالج،ا ويصف
 ح،ويوض ويشرح الطبية، الكتب عليهم فيقرأ الطالب، حول  وجيل  كبرية،
 تعليمي مجبران كل هناية يف امتحاانً  هلم يعقد إن  بل أسئلتهم، عن وجييب

 .في  واصصخت الذي الفرع يف ةإجاز  عطيهمي مث ومن دراست ، من ينتهون نيمع
 مصلحة على اً حرص خاص بنظام وقيدها التطبيب صناعة نظم من أول كانو 

 اخلالفة توىل الذي املعتضد بن جعفر ابهلل املقتدر العباسي اخلليفة هو الناس،
 للحصول امتحان أتدية التطبيب ممارسة يريد من على ففرض ه ،295 سنة
  رئي اثبت بن سنان همةامل هلذه املقتدر نيوع ،احلق هذا ختول  إجازة على

 يف البيمارستاانت علىًا مشرف جعل  كما ،اخلليفة وطبيب عصره يف األطباء
 ضخمة، مكتبات داخلها يف تضم اإلسالمية املستشفيات وكانت .بغداد
 التشريح، وعلم والصيدلة، الطب، يف ةاملتخصص الكتب من هائالً اً عدد حتوي
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 من ذلك وغري ،ابلطب ةاملتعلق الفق  علوم جانب إىل األعضاء، وولائف
 طولون ابن مستشفى مكتبة أن املثال سبيل على يذكر اومم .الطبيب هتم علوم

 إىل عت زر  وكانت .كتاب ألف مئة من أكثر جنباهتا بني تضم كانت ابلقاهرة
 والنبااتت الطبية األعشاب فيها تنمو اليت الضخمة، املزارع املستشفيات جوار

 .األدوية من حيتاج  مبا املستشفى دادإلم وذلك العالجية؛

 العدوى بلتجن املستشفيات يف ذت تخ كانت اليت اإلجراءات اأم
 مالبس  ميسل املستشفى دخل إذا املريض فكان فريد؛ خاص نوع من فكانت

 طريق عن العدوى انتقال ملنع جمانية؛ جديدة مالب  ىي عط مث هبا، دخل اليت
 خمتص عنرب يف مريض كل يدخل مث رض،م حني يرتديها كان اليت مالبس 
 وينام ،اً أيض العدوى انتقال ملنع األخرى؛ العنابر بدخول ل  ي سمح وال مبرض ،

 .ةخاص وأدوات جديدة مالءات وعلي  ب ، خاص سرير على مريض كل
 اإلسالمي، التاريخ يف الرائدة املستشفيات بعض نستعرض أن وميكننا

 عام  بوي ابن الدولة عضد أنشأه وقد العض دي، املستشفى: أعظمها منف
 أربعة إنشائ  عند في  ابلعالج يقوم وكان بغداد، يف م(981-ه371)

 ضخمة، علمية مكتبة يضم كانو  ،كثرياً  ذلك بعد ازدادوا ،اً طبيب وعشرون
 وكان اشني،والفرّ  املولفني من ضخم عدد في  يدم وكان ومطابخ، وصيدلية،

 ابملستشفى أطباء هناك يكون حبيث ملرضى؛ا خدمة على يتناوبون األطباء
 اً.يومي ساعة وعشريناً أربع

 النوري املستشفىًا أيض سالمياإل العهد يف العظمى املستشفيات ومن
 سنة يف وذلك حممود الدين نور العادل السلطان أنشأه الذي بدمشق، الكبري
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 ملالع يف واستمر وأعظمها، املستشفيات أجلّ  من وكان م(،1154-ه 549)
-ه 1317) سنة حىت املرضى يستقبل بقي حيث الزمان؛ منًا جد طويلة فرتة

 !سنة مثامنائة قرابة أي م(1899
 الكبري، املنصوري املستشفى: اإلسالم اتريخ يف املستشفيات أعظم منو 

 سنة وذلك القاهرة، يف قالوون الدين سيف املنصور امللك أنشأه الذي
 والنظافة، والنظام ةالدق يف الدنيا آايت من آية وكان م(،1284-ه 683)

 آالف أربعة من أكثر الواحد اليوم يف يعاجل كان إن  حبيث الضخامة من وكان
 .مريض

 أبو املنصور أنشأه والذي اكش،مر  مستشفى املضمار هذا يف ننسى وال
 سنة من حكم والذي ابملغرب، املوحدين دولة ملك يعقوب، يوسف

 املستشفى هذا بناء وكان م(،1199- ه595) سنة إىل م(1184-ه 580)
 والزروع، األشجار أنواع مجيع في  غ رست فقد والروعة، اإلتقان آايت من آية
اً جد عال مستوى على وكان صغرية، صناعية حبريات أربع داخل  يف كانت بل
 - كان لقد املهرة، واألطباء احلديثة، واألدوية الطبية، اإلمكاانت حيث من
 .اإلسالمية احلضارة نيجب يف ةدر  - حبق

 تعاجل ال اليت صة،املتخص املستشفيات هناك كانت بل فقط، هذا لي 
 اجلذام، ومستشفيات العيون، كمستشفيات: األمراض منًا نعيمًا نوع إال

 .ذلك وغري العقلية، األمراض ومستشفيات
 أحياء الكربى اإلسالمية املدن بعض يف كانت أن  ذلك من وأعجب

-ه 580) سنة يف هبا قام اليت رحلت  يف جبري ابن ثحد فقد متكاملة؛ طبية
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 كامالً ًا  حي - العباسية اخلالفة عاصمة - بغداد يف رأى أن  ،اً تقريب م(1184
 والبيوت احلدائق ب  حتيط مجيل، فخم قصر ط يتوس الصغرية، ةاملدين يشب 

 فتلخم من األطباء  يؤم وكان املرضى، علىًا فوق ذلك كل وكان ة،املتعدد
 عليهم جارية النفقة وكانت الطب، وطلبة الصيادلة عن فضالً  التخصصات،

 .وغريهم الفقراء لعالج ةاألم من األغنياء جيعلها اليت األوقاف ومن الدولة من

 ساعة، 24 مدار على للجميع أبواهبا تفتح البيمارستاانت كانتو 
 اإلانث للمرضى وختصص رجال، أطباء الذكور للمرضى صصي حيث

 بشرية مبوارد منفصلة أجنحة إقامة البعض رأى حني يف نساء، طبيبات
 كانت خطورة األقل احلاالت عالج ويف. حدة على جن  لكل ومنشآت

 يف تؤخذ أدوية للمرضى يصفون الذين ابألطباء مزودة خارجية عيادات هناك
 .البيوت

 جومار املسيوف ذلك، على أنفسهم الغرب علماء شهد وقد
(Gomar) علماء محلة انبليون كتب واصفا أحد البيمارستنات  أحد

 )املستشفيات( اليت بنيت قبل ستة قرون من محلت  على مصر:

"وكان يدخل  )أي البيمارستان( كل املرضى، فقراء وأغنياء، بدون متييز، 
وكان جيلب إلي  األطباء من خمتلف جهات الشرق وجيزل هلم العطاء، وكانت 

جمهزة ابألدوية واألدوات. ويقال إن كل مريض كانت  ل  خزانة شراب وصيدلية
قون من املرضى )أي نفقات  دينارا، وكان ل  شخصان يقومان خبدمت ، وكان املؤر 

ن( يعزلون يف قاعة منفردة يشنفون فيها آذاهنم بسماع أحلان و املرضى النفسي
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ان املوسيقى الشجية، أو يتسلون بسماع احلكااي يلقيها عليهم احلكوايت. وك
املرضى الذين يستعيدون صحتهم ويتماثلون للشفاء يعزلون عن ابقي املرضى 
يف فرتة نقاهة. وكان يعطى لكل مريض حني خروج  من البيمارستان مخ  

 قطع من الذهب، حىت ال يضطر إىل االلتجاء إىل العمل الشاق يف احلال".

املستشرق الفرنسي  (Prisse D’Avennes) نداف بريس وقال
البيمارستان نفس : "كانت قاعات املرضى تدفأ إبحراق البخور أو تربد واصفا 

ابملراوح الكبرية املمتدة من طرف القاعة إىل الطرف الثاين، وكانت أرض 
القاعات تغطى أبغصان شجر احلناء، أو شجر الرمان، أو بفسائل الشجريات 

 ."العطرية

 ما مع مستشفى كل إن" :(Sigrid Hunke) هونكه زَيريد وقالت
 يف هي إمنا هذه، أايمنا يف أدوية ومستودع صيدلية وكل وخمترب، ترتيبات من في 

 حبوب من ةحب كل أن كما العربية، للعبقرية تذكارية نصب األمر حقيقة
 رانيذك لاهر، صغري تذكار - كذلك - هي إمنا مسكَّرة، أو مذهَّبة الدواء،
 ."ربالغ بالد ميومعل العرب، أطباء أعظم من ابثنني

 الطيب املؤرخ (David W. Tschanz) تشانز ديفيد كتبو 
: األورويب" للطب العربية "اجلذور عنوان حتت أوبئة عاملًا أيض وهو األمريكي،

 نظرياهتا مع التشاب  من القليل حتمل البيمارستاانت، أو املستشفيات، هذه"
 في  يعاجلوا نأ ميكن مكاانً  البيمارستان يف يرون املرضى كان فقد. األوروبية

 مؤسسة البيمارستان أن األطباء ورأى األطباء، يد على الشفاء هلم حتقق ورمبا
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 إحلاق ومت. الطبية املعرفة ونشر وتوسيع األمراض وعالج الصحة لتعزيز مكرسة
 تعليمب األطباء كبار وقام الكبرية، ابملستشفيات واملكتبات الطبية املدارس
 مبا والنساء الرجال أجنحة يف بدورهم يقوموا أن املتوقع من كان الذين الطالب
 وأصدرت لطالهبا، امتحاانت املستشفيات وأقامت. احملاضرات قاعة يف تعلموه

 متنقلة، عيادات هناك كانت عشر، احلادي القرن وحبلول. املزاولة جازاتإ
 أوًا جد بعيدون هم ملن الطبية الرعاية تقدم املستشفيات، من بطاقم مزودة

. أبنفسهم املستشفيات إىل القدوم يستطيعون ال حبيثًا جد مريضون
 يقوم الذي األويل والنموذج العريب الطب مهد البيمارستان كانت ابختصار،

اً أيض الصيدلية مؤسسة كانت املستشفيات، ومثل .احلديث املستشفى علي 
 بجي وأن  مرض"، لكل العالج وفر قد "هللا أن اإلسالم يعلماً. إسالميًا تطور 
 كان. وعطف مبهارة واستخدامها العالجات هذه عن البحث املسلمني على
 أاب دي ع والذي الدوائية، طروحاتاأل أرسى من أوائل من حيان بن جابر

 النطاق، واسع الوقت ذلك يف العريب األدوية دستور كان. العربية الكيمياء
 وجد ما كل بيقتط وطرق الفيزايئية واخلصائص اجلغرايف للمنشأًا أوصاف وقدم
 انتهى (.املرض عالج يفاً مفيد

 ديفيد قال احلديث" للمستشفى اإلسالمية "اجلذور مقال  هناية ويف
 وهو احلديث، العصر ملستشفيات اً أّولي اً ومنوذج اً مهد البيمارستان دي ع" :تشانز

 العامل يف الوسطى القرون فرتة رافقت اليت العديدة العلمية املنجزات بني من
 أو إلصابة التعرض وعند مجيعها، املنجزات هذه بني من لكن ؛اإلسالمي

 .اإلجناز" هذا من أكرب معىًن  حيمل علميّ  إرث من فما مرض،

https://www.aramcoworld.com/Articles/March-2017/The-Islamic-Roots-of-the-Modern-Hospital
https://www.aramcoworld.com/Articles/March-2017/The-Islamic-Roots-of-the-Modern-Hospital
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 ابإلنسان وصلت فقد م،اإلسال لل يف الصحية الرعاية كانت هكذا
 نرى بينما ،(النفسية)و البدنية ابلصحة والعناية الرعاية من عال مستوى إىل

 فعدد. الرأمسايل النظام لل يف ابإلنسان حلت اليت الصحية املآسي حجم اليوم
 حسب شخص مليون 350 عن يزيد اليوم العامل يف ابالكتئاب املصابني
 يعادل ما أي سنوايً  شخص مليون هممن وينتحر العاملية، الصحة منظمة
 هبم تفتك من أعداد إن بل فحسب، هذا لي  ،اً يومي إنسان 3000

 فالبشرية لذلك ؛هلم حصر ال دواءً  أو صحية رعاية جيدون ال والذين األمراض،
 وليعيد ،وللمها الرأمسالية شقاء من لينقذها اإلسالم لعودة احلاجة أم  يف

 الشؤون في  ت رعى نظام يف (النفسية)و ديةاجلس راحت  جديد من لإلنسان
 .رضاه يفاً وطمع هللا بتقوى

 م26/07/2022-ه 1443ذو احلجة  27 يف هللا بتوفيق من  الفراغ مت

 .وغريه أمحد أخرج  «ِإَلْيكَ  َوَأُتوبُ  َأْستَـْغِفُركَ  َوَبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ »

 

﴿                                

              ﴾ 


	المحتويات
	تمهيد
	مقدمة
	واقع الرعاية الصحية الحالي وأسس الرعاية الصحية في دولة الخلافة وأهدافها
	واقع الرعاية الصحية في العالم
	سوء الرعاية الصحية من سوء الحضارة الرأسمالية التي تسود العالم
	مظاهر انحطاط النواحي الصحية في العالم
	فساد أهم المقومات المؤثرة في الرعاية الصحية
	تداعيات كورونا وتداعي الأنظمة الصحية في العالم

	نظرة الإسلام للإنسان والمجتمع المتعلقة بالرعاية الصحية
	الصحة والرعاية الصحية في نظر الإسلام
	الصحة في نظر الإسلام
	الرعاية الصحية في الإسلام
	أسس الرعاية الصحية في دولة الخلافة
	فلسفة الإسلام هي مزج المادة بالروح
	نظرة الإسلام في معالجة المشاكل
	وحدة النظرة إلى أفراد الرعية حين الرعاية
	الحكم مركزي والإدارة لا مركزية
	تقوم إدارة المصالح على البساطة والسرعة والكفاية
	الدولة تضمن الحاجات الأساسية لرعاياها كافة، وتمكنهم من تحقيق حاجاتهم الكمالية
	النظرة إلى المشكلة الاقتصادية
	رعاية الشؤون في حالة الطوارئ
	تمويل الرعاية الصحية في دولة الخلافة

	الأهداف العامة للرعاية الصحية في دولة الخلافة
	حفظ الصحة الجسدية
	حفظ الصحة (النفسية)
	حفظ الصحة العامة
	شمولية الرعاية الصحية كل الرعية
	مجانية الرعاية الصحية
	التميز والتقدم في علوم الصحة
	الجاهزية والتأهب للتعامل مع الكوارث والحالات الاستثنائية
	وضع نظام إداري لتنفيذ سياسة الرعاية الصحية


	الرعاية الصحية العامة في دولة الخلافة
	الإطار العام للصحة العامة
	أهمية النظام الإداري غير المركزي في مجال الرعاية الصحية العامة
	إنشاء سياسات متكاملة تقوم عليها الصحة العامة

	الغذاء والتغذية والأمن الغذائي
	توفير الغذاء وتأمين نظام غذائي متوازن
	توفير الأمن الغذائي في دولة الخلافة
	صحة وجودة الغذاء في المطاعم والأسواق والمصانع

	الصحة البيئية
	نقاء الهواء
	جودة المياه
	سلامة الغذاء
	ضبط انتشار الأمراض حيوانية المنشأ ومنعها
	الحفاظ على الغابات والأحراش
	الصرف الصحي
	الهندسة الصحية للبيئة السكنية
	المعايير والرقابة

	الرقابةُ الصحية وجهاز الحسبة في دولة الخلافة
	إدارة تفشي الأمراض المعدية
	الأمراض المعدية بوصفها حالة طوارئ في الدولة
	مراقبة صحة الوافدين إلى الدولة
	مكافحة تفشي الأمراض المعدية والجوائح - الحجر الصحي
	إجراءات إضافية
	التأهب لحالات طوارئ

	الرعاية الصحية العالمية

	الرعاية الصحية للأفراد - الوقائية
	الرعاية الصحية الوقائية للأفراد
	جمع البيانات ومراقبة صحة الفرد من قِبَل الدولة
	التمريض المدرسي
	تثقيف العامة حول صحة الفرد والتغذية
	الوقاية من الأمراض المعدية
	تطعيم السكان
	الفحوصات المسحية للأمراض غير المعدية - الوقاية الثانوية
	صحة الفم والأسنان
	صحة المرأة وصحة الأطفال
	الصحة والسلامة المهنية

	الرعاية الصحية للأفراد – التدبير العلاجي للأفراد
	عبء التدبير العلاجي للأفراد أقل في ظل دولة الخلافة منه في العالم الرأسمالي بسبب إقامة أنظمة الإسلام في المجتمع
	تكفل الدولة توفير الدواء لكل من يحتاجه، وتسعى لإيجاد علاجات جديدة للأمراض التي تفتقد أدوية فعالة
	الشفاء يأتي من الله عز وجل
	يندب للمسلم السعي للتداوي، كما يجوز له الصبر على المرض
	طلب التداوي يعم كل شيء ينطبق عليه مصطلح الطب أو العلاج
	يكون العلاج للأمراض العقلية مثلما يكون للأمراض الجسدية
	منهجية التدبير العلاجي تجاه الصحة العقلية
	مشاكل الصحة العقلية المتعلقة بالقيم والمشاكل المجتمعية
	توفير العلاج للأفراد واجب على الدولة
	نموذج تنظيم الرعاية الصحية العلاجية في دولة الخلافة
	القطاع العام والقطاع الخاص
	المساعدة خلال فترة التعافي وإعادة تأهيل المرضى
	توفير الخدمة والمساعدة للعاجزين والمسنين والمصابين والمعاقين عقلياً لمن كانت أسرهم غير قادرة على مساعدتهم
	حث عامة المسلمين على إعانة الضعيف
	بنك الدم ومشتقاته
	التكنولوجيا والصناعة الطبية في التدبير العلاجي


	نظام الرعاية الصحية الإداري
	مصلحة الرعاية الصحية
	هيكل النظام الإداري للرعاية الصحية في الدولة الاسلامية
	بنك المعلومات والدواوين والملفات الشخصية الإلكترونية
	ضمان جودة الرعاية الصحية
	لجان الخبراء لوضع المعايير والأحكام الشرعية المتعلقة بجوانب الرعاية الصحية كافة في الدولة الإسلامية
	التوعية والتثقيف والإرشاد الصحي بالارتباط مع مصلحة الإعلام

	مسائل وضوابط في الرعاية الصحية
	تعليم الطب والمهن الطبية المساعدة والبحث العلمي
	التعليم الطبي
	توفير الأطباء والممرضين والقوى العاملة الأخرى المدرَّبين تدريباً صحيحاً
	التمريض والمهن الصحية الأخرى
	إنشاء مناهج تعليم الطب وتأهيل المهنيين في الرعاية الصحية
	الكفاية في التدريب
	البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر
	المحافظة على المعايير من خلال التطور المهني والتعليم المستمر
	ترخيص الأطباء المتخرجين من الدول الأخرى
	مراقبة المعايير والمسؤولية الطبية والصحية

	الأدوية والصناعات الدوائية في الدولة الإسلامية
	الصيدلة والدواء
	الصناعات الدوائية في الدولة الإسلامية

	الكوارث والحالات الاستثنائية
	إدارة الكوارث والطوارئ
	مفهوم الكارثة
	الكوارث الكبرى التي يجب التعامل معها هي كالتالي:
	مراكز الإسعاف والحوادث

	أخلاقيات مهنة الطب والمسؤولية الطبية وسوء الممارسة
	أخلاقيات مهنة الطب في الإسلام
	أخلاقيات ممارس الرعاية الصحية المسلم
	واجبات ممارس الرعاية الصحية تجاه المرضى
	المسؤولية الطبية وسوء الممارسة الطبية والإهمال
	مسؤولية مهنة الطب
	تعريف سوء الممارسة الطبية

	تاريخ الرعاية الصحية في الدولة الإسلامية


