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 الملخص

( في مقدمة ومبحثين وخاتمة، حفظ األمن الصحي في ضوء مقاصد التشريع اإلسالمي الضروريةجاءت هذا الدراسة بعنوان )

 وأسباب اختيارها، والمنهج المستخدم.والدراسات السابقة، تها، وأهدافها، مقدمة مشكلة الدراسة، وأهميالذكر الباحثان في ف

شعور المسلم  عند المتقدمين والمتأخرين، واختار الباحثان تعريف األمن على أنه" في المبحث األول بيّن الباحثان معنى األمنف

ثم وّضح الباحثان معنى  الوسائل المشروعة" بالطمأنينة الذي يمّكن الفرد من تحقيق مصالحه الدنيوية واألخروية من خالل

:" حالة من االستقرار الصحي التي يأمن األفراد والجماعات من خاللها على صحتهم الجسدية واستقّرا على أنه الصحي األمن

، بحيث تنضبط هذه الحالة بمعايير الشريعة اإلسالمية من حيث المقاصد والوسائل"، ك تم حصر بعد ذلو والنفسية حاالا ومآالا

، أما المبحث الثاني فقد تضمن بيان أهمية األمن الصحي على وفقها الشرعية التي يمكن تأصيل األمن الصحي بعض األدلة

ثم استعرض الباحثان أهم الوسائل المشروعة التي ينبغي  القواعد الفقهية المساندة لهذا المجال األمنيبعض والفرد والمجتمع، 

حدة من لصحي لألفراد والمجتمعات، وبيان األثر المترتب على تحقيق األمن الصحي على كل وااتّباعها لتحقيق األمن ا

البناء الجسدي للشخصية يساهم في صياغة  الصحياألمن ومنها أن  أهم النتائجبوُختم البحث ، الضروريات الخمس المشهورة

االهتمام مهمة، ينبغي  استراتيجية الصحياألمن كما يُعتبر األوبئة، مخاطر نفسها من  البشريةوبه تُحّصن  اإلسالمية، اإلنسانية

ا، ومن أهم   .الصحي الحاجية والتحسينيةمواصلة البحث في مقاصد األمن  لتوصياتابه وترسيخه واقعا

 األمن، الصحي، مقاصد، التشريع اإلسالمي. الكلمات المفتاحية:
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Preserving Health Security in the Light of the Necessary Objectives of Islamic Legislation 

 

Abstract 

This study came under the title (Preserving Health Security in the Light of the Necessary 

Objectives of Islamic Legislation) with an introduction, two chapters and a conclusion. 

In the first topic, the two researchers showed the meaning of security for the advanced and the 

late, and the researchers chose to define security as “a Muslim’s feeling of tranquility that 

enables the individual to achieve his worldly and hereafter interests through legitimate means.” 

Then the researchers clarified the meaning of health security and settled that it is: Through it, 

individuals and groups are secure in their physical and psychological health, now and then, so 

that this situation is controlled by the standards of Islamic Sharia in terms of purposes and 

means.” After that, some legal evidence that can be rooted in health security was limited. As for 

the second topic, it included a statement of the importance of health security on the individual. 

and society, and some jurisprudential rules supporting this security field. Then the researchers 

reviewed the most important legitimate means that should be followed to achieve health security 

for individuals and societies, and the impact of achieving health security on each of the five well-

known necessities, and the research concluded with the most important results, including that 

health security contributes to formulating The physical construction of the Islamic human 

personality, by which humanity immunizes itself from the dangers of epidemics, and health 

security is an important strategy, which should Paying attention to it and consolidating it as a 

reality, and one of the most important recommendations is to continue researching the needs and 

improvement goals of health security. 

Keywords: Security, Health, Purposes, Islamic legislation. 

 المقدمة .1

ا عبد هللا الحمد هلل رب العالمين، و الصالة والسالم على أشرف الخلق وسيّد المرسلين، ونشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمدا

 ورسوله، وبعد:

ا شامالا ودقيقاا في شتى مجاالت الحياة، واهتمت نصوصها بكل جوانب الحياة  فقد جاءت الشريعة اإلسالمية لتكّون نظاما

وانب مهمة في حياة اإلنسان، وهي ما اصطلح على تسميتها بالضرورات الخمس، اإلنسانية، وأبرز العلماء أهمية حفظ خمسة ج
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ولم تغفل الشريعة اإلسالمية اإلشارة لمظلّة هذه الضروريات الكبرى، وتتمثل هذه المظلة هي حفظ المجتمع بكل مكوناته 

كبر لإلنسان، وهو حفظ المجتمع، ومحتوياته كإطار عام، ومن أجل ذلك رّكزت كثير من نصوص الشريعة على حفظ الكيان األ

حفظ األمن التربوي في ضوء مقاصد التشريع " وال يُحفظ المجتمع بال حفظ لكافة مكوناته، فجاءت هذه الدراسة بعنوان:

 "اإلسالمي الضرورية 

 مشكلة الدراسة:. 1.1

الرسمية لتحقيق أمن للبشرية، في خضم الحديث المتزايد عن فشل القوانين الوضعية، واالجتهادات المؤسساتية الرسمية وغير  

خه في المؤسسات التعليمية، جاءت هذه ترسي، وحرصهم على الصحيباألمن الرسمية واألهلية وفي ظّل اهتمام المؤسسات 

، وربطه بعلم مقاصد الشريعة اإلسالمية، وإبراز وسائل تحقيقه، وبيان الصحيالدراسة للمساهمة في الكشف عن أهمية األمن 

 صد التشريع الضرورية، ومن أجل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:أثره على مقا

 الصحي؟ما هو واقع األمن  .3

 والدولة؟على مستوى األفراد  الصحيكيف يتحقق األمن  .2

 التشريع؟ومقاصد  الصحيما العالقة بين األمن  .1

 :أهمية الدراسة. 2.1

 :تظهر أهمية الدراسة من خالل اآلتي 

 ة من أهمية علم المقاصد الشرعية، فالمقاصد للعلوم بمثابة الروح لإلنسان.تنبع أهمية هذه الدراس .3

تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل تسليط الضوء على جانب تكويني للشخصية من جوانب المقاصد الشرعية، ففي الوقت  .2

الجانب الفردي، وقلّما أتوا الذي ساق فيه علماء المقاصد القدامى أمثلة على الضرورات الخمس المشهورة، انحصر ذلك في 

 بأمثلة على المقاصد المجتمعية التي تهّم البشرية بشكل عام.

 كما تزداد أهمية هذه الدراسة من خالل تفعيل علم المقاصد في حفظ كيان األمة ونظامها االجتماعي.  .1

 :أهداف الدراسة. 1.1

 :تهدف الدراسة لتحقيق اآلتي 

 .الصحة الفردية والجماعيةة على أمن بيان دور المقاصد الشرعية في المحافظ .3

 .الوقوف على النصوص والقواعد الشرعية التي أبرزت هذا المقصد الحيوي .2

 .بيان شمولية األمن لكافة مجاالت الحياة  .1
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وارتباطه  الصحيوقد كثرت الكتابات في مقصد األمن، لكن أغلبها ينحصر في جانب دون اآلخر، ولم نجد من أفرد األمن 

المتعلقة  األبحاث العلميةلشرعية في مؤلف واحد، ومن خالل النظر والبحث في مظان المكتبة البحثية، ظهرت بعض بالمقاصد ا

 ، وهي على النحو اآلتي:الصحيبمقصد حفظ األمن 

المالكي، تركية، حق األمن الصحي في ضوء مقاصد الشرع وجهود المملكة العربية السعودية في رعايته، بحث منشور في  .3

 .13، العدد 22كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات، اإلسكندرية، المجلد مجلة 

ا فيروس) اإلسالميةبوكرديد، نور الدين، األمن الصحي وآليات تحقيقه في الشريعة  .2 بحث منشور في مجلة ( كورونا أنموذجا

 .م2023، 2، العدد 13جامعة عبد القادر للعلوم اإلسالمية، الجزائر، المجلد 

بلخير، آسية، األمن الصحي العالمي متطلبات الترشيد وضرورات االستدامة، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية . 1

 .م2032، المركز الديمقراطي للدراسات االستراتيجية والسياسة االقتصادية، 3، العدد 20والقانون، المجلد

المبني على الطيبات وترك الخبائث"، للباحث عبد هللا كركيش،  مقاصد القرآن والسنة في إرساء نمط الحياة الصحيبحث ". 4

م، وذكر في بحثه القواعد التي 2،2023، العدد 7وهو منشور في مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية، المجلد

 بالقرآن الكريم والسنة النبوية. تساهم في ترسيخ نمط صحي، واالستدالل على ذلك

جاء ليكشف عن العالقة بين األمن الصحي في الدولة، وأثر ذلك على الضروريات الخمس، ومدى تنمية نا بأنه وقد تميز بحث

 .وتعزيز الوسائل التي تُسهم في تحقيق هذا األمن من جانب الوجود وجانب العدم

  أسباب اختيار الموضوع:. 1.1

 .بشكل خاص الرغبة في إثراء المكتبة العلمية بشكل عام، والزاوية المقاصدية .3

 .الصحيإبراز النصوص المقاصدية التي تهتم بمقصد األمن  .2

 .في حفظ مقاصد الشريعة الصحيبيان دور األمن  .4

  :منهج الدراسة. 5.1

يُعتبر المنهج الوصفي التحليلي هو األنسب للدراسات الشرعية، لذا سيعتمده الباحثان مستفيدين من المنهج االستقرائي والمنهج 

 ما لزم األمر في الدراسة.االستنباطي كل

 :الخطة التفصيلية للدراسة. 1.1

 :اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون خطتها التفصيلية في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، فكانت على الهيكلية اآلتية 

 ، وأهميتها، وأهدافها، أسباب اختيار الموضوع، ومنهج الدراسة، والخطة التفصيلية.مشكلة الدراسة المقدمة: وتشمل

 ، وفيه مطلبان:وأدلتهوأهميته  الصحياألمن : بحث األولالم
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 .وأدلته الصحيمعنى األمن : المطلب األول

 .الصحياألمن أهميته  :المطلب الثاني

 وأثره على الضروريات الخمس، وفيه مطلبان: الصحيالمبحث الثاني: وسائل تحقيق األمن 

 .الصحيالمطلب األول: وسائل تحقيق األمن 

 .على الضروريات الخمس الصحيي: أثر األمن المطلب الثان

 الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.

 

 وأدلته وأهميته األمن الصحي: األولالمبحث 

 .معنى األمن الصحي وأدلته: المطلب األول

، 1نفس وزوال الخوفالخوف، يُقال: أمن الشّر أي سلم منه، وأصل األمن طمأنينة ال األمن في اللغة يعني الطمأنينة، وهو ضدّ 

النفس وراحة البال، ومنه األمن واألمانة، واألََمنَة بالتحريك تفيد األمن لقوله  وطمأنينةاألمن سكون القلب  أصلويمكن أن يكون 

نُكۡم   ﴿ :تعالى ۢن بَۡعِد ٱۡلَغمِّ أََمنَٗة نَُّعاٗسا يَۡغَشٰى طَآئِفَٗة مِّ ، ومن ذلك قوله 3أمن إليه أي دخل في أمانهويقال است، 2﴾ ثُمَّ أَنَزَل َعلَۡيُكم مِّ

َذا ﴿ :تعالى ٱلَِّذٓي ﴿: رف الناس فإن األمن هو اطمئنان النفس وزوال الخوف، ومنه قول هللا تعالىوفي عُ ، 4 ﴾ ٱأۡلَِمينِ ٱۡلبَلَِد َوَهٰ

ن أَۡطَعَمهُم  ۡن َخۡوِف  مِّ ُ الَِّذي ََل إِلَهَ إَِلَّ هَُو اْلَملُِك هذا في قوله تعالى:ومن أسماء هللا تعالى المؤمن، و، 5﴾ُجوٖع َوَءاَمنَُهم مِّ ﴿هَُو َّللاَّ

اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز  ا يُْشِرُكوَن ﴾اْلَجبَّاُر اْلقُدُّوُس السَّ ِ َعمَّ ويفيد هذا االسم أن هللا تعالى هو المعطي ، 6 اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن َّللاَّ

 .7ه المؤمنين، وذلك حينما يؤّمنهم من عذاب الدنيا واآلخرةاألمان لعباد

                                                
 ، دار صادر، بيروت23، ص31، مادة أمن، ج1هـ، لسان العرب، ط733ابن منظور، محمد بن علي، ت  1

 .334سورة آل عمران، آية رقم  2

، 2073، 3م، ج3227، 4هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط121ري، إسماعيل بن حماد )ت الجوه 3

 .مادة أمن، دار العلم للماليين، بيروت

 .4سورة التين، آية رقم  4

 .4سورة قريش، آية رقم  5

 .22سورة الحشر، آية رقم  6

ه، 3412، 3نية، موسوعة التفسير المأثور، بإشراف مساعد بن سليمان الطيار ونوح بن يحيى الشهري، طمركز الدراسات والمعلومات القرآ7 

 ، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي، دار ابن حزم، بيروت.327، ص23ج
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ومنهم من عّرفه بأنه:" طمأنينة النفس وزوال ، 1"أما في االصطالح عند المتقدمين فهو:" عدم توقع مكروه في الزمن اآلتي

خاف منه، وهو يجمع جميع وانتفاء الخوف من كل ما يُ  ،وعّرفه ابن عاشور بأنه:" حالة اطمئنان النفس وراحة البال، 2الخوف"

 .3"األحوال الصالحة لإلنسان من الصحة والرزق ونحوه

ومن المعاصرين من عّرف األمن بأنه:" الشعور بالسالمة واالطمئنان، واختفاء أسباب الخوف في حياة اإلنسان، وما تقوم به  

هم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويتجه تفكيرهم أو هو:" ما يطمئن الناس على دين، 4"هذه الحياة من مصالح يسعى إلى تحقيقها

ومن المعاصرين من عّرف األمن بأكثر من تعريف حسب الجوانب التي يتناولها ، 5إلى ما يرفع شأن مجتمعهم وينهض بأمتهم"

 األمن على النحو اآلتي:

:" مجموعة من اإلجراءات بأنه من هذا الجانباألمن  ويعرفالجانب األول: األمن من حيث اإلجراءات والسياسات العامة، 

ضح من هذا التعريف أنه تعريف بالوسيلة وليس ويتّ ، 6"والسياسات التي تتخذها دولة ما لحماية شعبها وكيانها وإنجازاتها

بالحقيقة، فيكون األمن بذلك أقرب للقرارات اإلدارية منه للتعريف الحّدي، وعّرفه آخر بناء على هذا االعتبار بأنه:" مجمل 

جراءات األمنية التي تتخذ لحفظ أسرار الدولة، وتأمين أفرادها، ومنشآتها، ومصالحها الحيوية، ويعني الطمأنينة والهدوء، اإل

 ."7والقدرة على مواجهة األحداث والطوارئ دون اضطراب

نينة، وإحساس بأن حياة من من هذا الجانب:" شعور باألمان والطمأاألمن شعور وإحساس، فيكون األأن الجانب الثاني: باعتبار 

ا عن الجانب ، 8"مصالح وطنه وجماعته، وأسرته مصونة ومحميةواإلنسان ومصالحه،  وهذا التعريف أقرب لحقيقة األمن بعيدا

 اإلجرائي لتحقيق األمن.

األمة ضد األخطار الجانب الثالث: باعتبار أن األمن بمثابة حالة معينة تسود أرجاء الدولة، وعلى ذلك يكون األمن:" تأمين كيان 

 ،9"التي تتهددها داخلياا وخارجياا، وصيانة مصالحها الحقيقية، وتهيئة الظروف والعوامل المناسبة لتحقيق أهدافها

                                                
 لمية، بيروت.، دار الكتب الع17م، ص3221، 3هـ، كتاب التعريفات، ط233الجرجاني، علي بن محمد، ت 1
 .، عالم الكتب، القاهرة31م، ص3220، 3هـ(، التوقيف على مهمات التعاريف، ط3013المناوي، زين الدين محمد )ت  2

ط،  .، د"هـ، التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد3121ابن عاشور، محمد الطاهر، ت 3

 .الدار التونسية للنشر، تونس ،33، ص31م، ج3224

 .، مطابع رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة32التركي، عبد هللا، األمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به، ص 4

 .، دار السالسل، الكويت273، ص3، ج 2وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط 5

، رسالة دكتوراه من كلية الشريعة في 33و الحاج، حسام، تدابير األمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة في ضوء مقاصد الشريعة، صأب 6

 م.2003الجامعة األردنية، أُجيزت سنة 

األمن االجتماعي تحديات " ؤتمر الهيتي، عبد الستار، مسؤولية األفراد واألجهزة الحكومية في تحقيق األمن االجتماعي، ورقة عمل مقدمة لم 7

 . 4م، ص2007المنعقد في البحرين لعام " وتطلعات 

، رسالة ماجستير من جامعة الكويت كلية الدراسات العليا، قسم التفسير وعلوم 23األمن في ضوء الكتاب والسنة، ص  العتيبي، عبد العزيز، 8

 .م3222القرآن، إشراف علي حسن رضوان، أُجيزت سنة 

 .22جع نفسه، صالمر 9
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وعّرفه آخر بأنه:" اطمئنان اإلنسان على دينه ونفسه وعقله وأهله وسائر حقوقه، وعدم خوفه في الوقت الحالي أو في الزمن  

األخالق ومراعاة  ،ومن خارجها، ومن العدو وغيره، ويكون ذلك على وفق توجيه اإلسالم وهدي الوحيداخل بالده  اآلتي، في

وعّرفه محمد عمارة بقوله: " هو الطمأنينة المقابلة للخوف والفزع والروع في عالم الفرد والجماعة، ، 1"والمواثيق واألعراف

 .   2"وفي الدنيا واآلخرة جميعاا  ،العالقات والمعامالت وفي الحواضر ومواطن العمران، وفي السبل والطرق، وفي

ومنهم من اقترب من الدراسة المقاصدية حينما عّرف األمن بأنه: "االستعداد واألمان بحفظ الضرورات الخمس من أي عدوان 

 ويعتبر ،3"اة فهو أمنقي في أي شأن من شؤون الحيوتوفير السعادة والر   ،عليها، فكل ما دّل على معنى الراحة والسكينة

نّصه:" حالة من الطمأنينة واالستقرار تسود الدولة لتتمكن لمضمون هذه الدراسة ما  لألمن تعريف معاصر أن أقرب انالباحث

وهذا التعريف هو األقرب للدراسة المقاصدية، ويبقى  4من تحقيق مصالحها، ومصالح أفرادها الضرورية والحاجية والتحسينية"

، ومن المعاصرين من ذهب لتعريف األمن) اإلسالمي ( ا شخصياا حتى في حال عدم وجود الدولة ككيان سياسياألمن مطلبا 

بقوله أنه:" مجموعة اإلجراءات واألساليب التي تتخذها الدول والشعوب اإلسالمية بما يمّكنها من الحفاظ على العقيدة اإلسالمية 

ية والخارجية، ويتطلب ذلك استثمار مواردها، وتنمية اقتصادياتها، وتعزيز ورموزها وتاريخها وقيمها من األخطار الداخل

وهذا التعريف غير جامع كونه اقتصر الحديث عن األمن ، 5"قدراتها؛ بما يهيئ لها القوة واإلمكانية للدفاع عن العقيدة اإلسالمية

 .ا لألمن كحالة يشعر بها الناسمن بالوسائل المتّبعة لتحقيقه، ولم يعط وصفا ألنه عّرف ادي، كما أالَعقَ 

ا لكثر التعاريف المعاصرة لألمن، ولكون كل كاتب ينظر لألمن من زاوية معينة، فالذي  أن تعريف األمن  انالباحث يراهونظرا

ائل المناسب لهذه الدراسة هو:" شعور المسلم بالطمأنينة الذي يمّكن الفرد من تحقيق مصالحه الدنيوية واألخروية من خالل الوس

 خروية، مع ضبط تحقيقها بالوسائل الشرعية.ها الدنيوية واألالمشروعة" ويمتاز هذا التعريف باختصاره واحتوائه المصالح بشقيّ 

ا لدور الضروريةاألمن الصحي من أهم المفاهيم المرتبطة بشكل وثيق بالمقاصد الشرعية  يُعدّ و ة يوالجماع يةلصحة الفردا، نظرا

بها على عباده، تعالى ، فالصحة من أعظم النعم التي أنعم هللا لكل طرفقدرته على القيام بالمهام الموكلة استمرارية الفرد و في

 أحدضمن أفرد علماء األصول الصحة  حيث، بذلك وبالتالي فإنها تستوجب الشكر والعرفان، وجاءت النصوص الشرعية

ا متكامالا للوصول إلى ترسيخ ما بات المقاصد الشرعية الضرورية والمتمثل في حفظ النفس، وسلكت ال شريعة اإلسالمية مسلكا

 وغياب األمراض، ويبتعد مفهوم ،يُعرف باألمن الصحي في المجتمعات وبين األفراد، والصحة هي حالة من التمتّع بالعافية

 والروحية، ،ليةوالعق ،والنفسية ،الصحة عن مجرد الشفاء ليصل إلى الصحة السليمة والخالية من األمراض الجسمانية

                                                
وم األمنية الخادمي، نور الدين، القواعد الفقهية المتعلقة باألمن الشامل، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، جامعة نايف العربية للعل 1

  .33، ص42، العدد 23والتدريب، المجلد 

 .، القاهرة، دار الشروق32م، ص3222، 3عمارة، محمد، اإلسالم واألمن االجتماعي، ط 2

 .2، ص22، العدد 33الهويمل، إبراهيم، مقومات األمن في القرآن الكريم، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلد  3

لة ، رسا22الشافي، خالد، دور السياسة الجنائية في تحقيق األمن األخالقي في ضوء الشريعة اإلسالمية وأنظمة المملكة العربية السعودية، ص 4

 ماجستير مقدمة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة الجنائية.

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 32م، ص3224، 3محمد، صباح محمود، األمن اإلسالمي دراسات في التحديات الجيبولوتيكية، ط 5 

 والتوزيع، بيروت.
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ويتمركز األمن الصحي حول آليات حماية األفراد من جميع األخطار الصحية التي تواجههم، من أجل العيش بحياة آمنة صحياا،  

، حيث ذهب هذا المصطلح تفاوتت تعريفات العلماء لألمن الصحي كمصطلح مرّكب، واختلفوا فيما بينهم في التعبير عنقد و

وبئة التي تهدد الصحة صحي هو:"ضرورة خلو وسالمة كل دول العالم من كل األمراض واألخطار واألبعضهم إلى أن األمن ال

نه:" األنشطة والممارسات المطلوبة أب 34/34م ضمن قرارها رقم 2003وعّرفته منظمة الصحة العالمية في عام ، 1العالمية"

ن يعيشون عبر المناطق الجغرافية والحدود الدولية وتعّرضهم لتقليل التعّرض لألحداث التي تهدد الصحة الجماعية للسكان الذي

اقتصر على الصحة الجماعية دون كما للخطر" وهذا التعريف غير جامع ألنه اقتصر على المناطق الحدودية دون غيرها، 

 .الفردية

لمتوقعة التي قد تؤدي إلى :" حماية اإلنسان من األضرار الواقعة أو امن التعريفات األخرى لألمن الصحي أنه عبارة عنو 

ومن المعاصرين من اقترب في تعريفه لألمن الصحي من المقاصد الشرعية، وربط تعريفه بالشريعة ، 2وفاته أو مرضه"

اإلسالمية فاعتبر أن األمن الصحي هو:" الضمانات التي جاءت بها التعاليم اإلسالمية للحفاظ على بدن المسلم مما قد يهدد 

نه يحصر أويؤخذ على هذا التعريف ، 3"اض أو التقليل من قابليته للمرض وحمايته في مجال صنعة الطبسالمته من األمر

قبوله في حالة األمن الصحي الفردي، أما إذا انتقل الحديث عن األمن  قد يمكن األمن الصحي بالمسلمين دون غيرهم، وهذا

من خالل  إلى تعريف األمن الصحي آخريع دون استثناء، وذهب المجتمعي أو الدولي أو العالمي فإن األمن الصحي يشمل الجم

مسلمين وغير  -آليات تحقيقه، فهو:" مجموعة من اإلجراءات والتدابير الصحية التي تتخذها الدولة لضمان سالمة رعاياها

، 4ون للحفاظ على صحتهم"وكل ما يحتاجه المواطن ،بتداءا  بسالمة الغذاء والماء والبيئة، وانتهاءا بتوفير العالجا -مسلمين

ستبعد يغفل اإلشارة لألمن الصحي الفردي، ويأن هذا التعريف أقرب للتعبير عن مضمون األمن الصحي، ولكنه  انويرى الباحث

عن المسؤولية حينما ذهب لتحميل الدولة  أجادالمسؤولية الفردية عن تحقيق األمن الصحي، ومن ناحية أخرى فإن هذا التعريف 

اتحقيق األ  .من الصحي على توازن معتدلعلى المسؤولية الفردية ليقوم األ التأكيدمع  ،من الصحي، وهذا مقبول شرعا

إلى أن األمن الصحي إنما هو:" حالة من االستقرار الصحي التي يأمن األفراد والجماعات من خاللها على  انويخلص الباحث 

، بحيث تنضبط ه  ذه الحالة بمعايير الشريعة اإلسالمية من حيث المقاصد والوسائل"،صحتهم الجسدية والنفسية حاالا ومآالا

 الضرورة، أولهما ما يقيم أركان 5وحفظ الصحة كغيره من الضروريات يكون من خالل أمرين ذكرهما الشاطبي في موافقاته

ة الخلل الواقع عليها أو الثاني هو ما يدفع عن الصحو( ويثبت قواعدها، وهو ما يكون حفظ للصحة من جانب الوجود، )الصحة

 المتوقّع، وهو حفظ للصحة من جانب العدم.

                                                
، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية والقانون، 244رشيد وضرورات االستدامة، صبلخير، آسية، األمن الصحي العالمي متطلبات الت 1

 .م2032، المركز الديمقراطي للدراسات االستراتيجية والسياسة االقتصادية، 3، العدد 20 المجلد

، بحث منشور في مجلة كلية 37المالكي، تركية، حق األمن الصحي في ضوء مقاصد الشرع وجهود المملكة العربية السعودية في رعايته، ص 2

 .13، العدد 22الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات، اإلسكندرية، المجلد 

، كلية الشريعة، جامعة دمشق، أُجيزت اجستير في الفقه اإلسالمي وأصوله، رسالة م233درويش، غياث الدين، األمن واألمان في اإلسالم، ص 3

 .م3222الرسالة عام 

 .، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن31م، ص 2033، 3ألمن االقتصادي في الشريعة اإلسالمية دراسة تأصيلية، طشويمة، حسن، ا 4

 .، دار ابن عفان، السعودية32، ص2م، ج3227، 3هـ، الموافقات، تحقيق مشهور حسن آل سلمان، ط720الشاطبي، إبراهيم، ت  5
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ا لحداثة  فإن النصوص الشرعية لم تستخدم هذا المصطلح، ولكنها احتوت آليات تحقيقه،  مصطلح األمن الصحي؛ونظرا

 األمن الصحي( ما يأتي:) والمضامين المنضوية تحته، ومن األدلة الشرعية التي تخدم هذا المصطلح

: قول هللا تعالىأو ِ َوََل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى  :الا َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن ﴾﴿َوأَْنفِقُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ وموضع  1 التَّْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ َّللاَّ

لصحة من التلهكة، والنهي عن االستدالل من اآلية أنها مطلقة في النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة، ويُعتبر التساهل في حفظ ا

 2وحفظ النفوس. مصاريف الجهاد في سبيل هللامن  هإلقاء النفس إلى التهكلة يجمع معنى األمر باإلنفاق وغير

، وموضع 3 يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن﴾ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوََل تُْسِرفُوا إِنَّهُ ََل بَنِي آَدَم ُخُذوا  ﴿يَا :ثانياا: قول هللا تعالى

االستدالل من اآلية أنها تحّث على ضرورة االعتدال في األكل والشرب، والبعد عن اإلسراف، ومعلوم أن االعتدال في ذلك 

 4.حفظ للصحة، كما تضمنت اآلية أصول حفظ الصحة من جانب الغذاء

 6.واآلية تحّث على طهارة الثوب، وطهارة الثياب من مقومات األمن الصحي 5 َوِثيَابََك فََطهِّْر ﴾﴿ :ثالثاا: قول هللا تعالى

ا: قول هللا تعالى  تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم َوََل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكمْ ﴿يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم ِباْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكوَن  :رابعا

َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ﴾  8.وموضع االستدالل من اآلية أنها تتضمن مراعاة حق النفس في الحياة، والسالمة والكرامة والعزة، 7إِنَّ َّللاَّ

ا: قول الرسول صلى هللا عليه وسلم:"  ْوِمِه فََكأَنََّما ِحيَزْت لَهُ ِمْنُكْم آِمناا فِي ِسْربِِه ُمَعافاى فِي َجَسِدِه ِعْنَدهُ قُوُت يَ أَْصبََح َمْن خامسا

ْنيَا  والمتمثل في المعافاة الجسدية من األمراض واألسقام. صراحة، وهذا الحديث يذكر األمن الصحي9"الد 

ا: تحريم الشريعة اإلسالمية لبعض المأكوالت التي تحتمل األضرار بالصحة، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: َم  سادسا ﴿إِنََّما َحرَّ

ِ فََمِن اْضطُرَّ عَ  َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغْيِر َّللاَّ َ َغفُوٌر َرِحيٌم ﴾بَاٍغ َوََل َعاٍد فاََل إِْثَم َعلَْيِه إِ َغْيَر لَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ ، 10 نَّ َّللاَّ

                                                
 .323سورة البقرة، آية رقم  1

 .231، ص2ج، لتحرير والتنويرابن عاشور، ا 2

 .13سورة األعراف، آية رقم 3

 .22، ص2جابن عاشور، التحرير والتنوير،  4

 .4سورة المدثر، آية رقم  5

 .227، ص22، جابن عاشور، التحرير والتنوير 6

 .22سورة النساء، آية رقم  7

 عبيكان، الرياض.مطبعة ال، 23صم، 2003، 3الخادمي، نور الدين، علم المقاصد الشرعية، ط 8

، 3م، أبواب الزهد، باب القناعة، ج 2002، 3وآخرون، طابن ماجه، تحقيق شعيب األرنؤوط  هـ(، سنن 271ابن ماجه، محمد بن يزيد ) 9 

ه،  233بيروت. البخاري، محمد بن إسماعيل، ت، وحكم عليه المحققون بأنه حسن بمجموع شواهده، دار الرسالة العالمية، 4343، برقم 231ص

ا من تخريجات وتعليقات محمد ناصر األلباني، ط ، وحكم 100 ، برقم333م، ص3222، 3األدب المفرد، تحقيق سمير بن أمين الزهيري مستفيدا

 عليه األلباني بانه حديث حسن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
 .371سورة البقرة، آية رقم  10
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ما تعالى هللا  ؛ حيث إنى الصحة، وهذا مسلّم بهووجه االستدالل أن اآلية تحّرم أكل هذه األصناف لوجود الضرر المحقق عل

 .1الحديث من مضار هذه المأكوالت العلمحّرم شيئاا إال لضرره، ناهيك عما اكتشفه 

ا: ما ورد  اٍء، فَقَاَل لَهُ بَْعُضنَا: ُكنَّا فِي َمْجلٍِس، فََجاَء النَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَى َرْأِسِه أَثَُر مَ  قولهم: الصحابةعن بعض سابعا

ةُ لَِمِن لَِمِن بِاْلِغنَى بَأَْس اَل "ثُمَّ أَفَاَض اْلقَْوُم فِي ِذْكِر اْلِغنَى، فَقَاَل: "نََعْم، فَاْلَحْمُد هلِلَِّ "نََراَك اْليَْوَم طَيَِّب النَّْفِس، قَاَل:  حَّ اتَّقَى، َوالصِّ

 همية الصحة، وأفضليتها على الغنى.أوفي هذا الحديث بيان  2"النَّْفِس ِمَن النَِّعمِ  اتَّقَى َخْيٌر ِمَن اْلِغنَى، َوِطيبُ 

نَاَء، َوأَْوُكواَغط وا ثامناا: قول الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو يحّث على حماية النفس من األمراض واألوبئة:" اإْلِ
قَاَء،  3 السِّ

رَ  ، فَإِْن لَْم يَِجْد أََحُدُكْم إِ َوأَْغلِقُوا اْلبَاَب، َوأَْطفِئُوا السِّ ، َواَل يَْفتَُح بَاباا، َواَل يَْكِشُف إِنَاءا الَّ أَْن يَْعُرَض اَج، فَإِنَّ الشَّْيطَاَن اَل يَُحل  ِسقَاءا

ا َويَْذُكَر اْسَم هللاِ، فَْليَْفَعْل فَإِنَّ اْلفَُوْيِسقَةَ تُْضِرُم َعلَى أَْهِل اْلبَ   .4"ْيِت بَْيتَهُْم َعلَى إِنَائِِه ُعودا

ا: النصوص النبوية التي حثّت على التداوي، كقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:"  اِء َداٍء لُِكلِّ تاسعا َدَواٌء، فَإَِذا أُِصيَب َدَواُء الدَّ

ُ َداءا إاِلَّ أَْنَزَل لَهُ أَْنَزَل َما :" ، وقوله5" بََرأَ بِإِْذِن هللاِ َعزَّ َوَجلَّ  وهذه النصوص تعتبر داعية للحفاظ على األمن الصحي ، 6"ِشفَاءا  هللاَّ

 من خالل التداوي.

ا: نهي الرسول صلى هللا عليه وسلم عن التنفّس في اإل وذلك من باب التأّدب واجتناب ما يُفسد الطعام ، 7ناء أو النفخ فيهعاشرا

 والشراب، وفساد الطعام والشراب مضّرة للجسد.

تَْظهَْر اْلفَاِحَشةُ فِي قَْوٍم قَط  َحتَّى يُْعلِنُوا بِهَا، إاِلَّ فََشا فِيِهُم الطَّاُعوُن َواأْلَْوَجاُع لَْم ل صلى هللا عليه وسلم:" حادي عشر: قول الرسو

لما يسببه  ؛ فإن هذادماتهوموضع االستدالل أن اإلسالم حينما حّرم الزنا ومق، 8" الَّتِي لَْم تَُكْن َمَضْت فِي أَْساَلفِِهْم الَِّذيَن َمَضْوا

من  وغيره من األمراض هو الفعل الفاحش من انتشار األمراض، فالمحافظة على النسل من مقاصد الشريعة، وانتشار اإليدز

 .نواتج ممارسة الزنا

                                                
، بحث منشور في مجلة 33لسنة في إرساء نمط الحياة الصحي المبني على الطيبات وترك الخبائث، صعبد هللا، مقاصد القرآن واكركيش،  1 

 .م2023، 2، العدد 7الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية، المجلد 
، 12م، ج 2003، 3، طهـ(، المسند، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، إشراف عبد هللا بن عبد المحسن التركي 243)ابن حنبل، أحمد،  2

 ، وحكم عليه المحققون بان إسناده حسن، مؤسسة الرسالة، بيروت.21227، برقم 232ص

هـ(، شرح النووي على صحيح مسلم، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" 373النووي، يحيى بن شرف )ت اْلَخْيطُ الذي يشد به الوعاء.  3 

 ث العربي، بيروت.، دار إحياء الترا23، ص32هـ، ج 3122، 2ط
م، كتاب األشربة، باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء 3233هـ(، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط،  233) مسلم بن الحجاج، ت 4

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.2032، برقم 303، ص3السقاء، ج 

 .2204، برقم 23، ص7ب التداوي، ج، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباالمرجع نفسه 5

نزل أم، كتاب الطب، باب ما أنزل هللا داء إال 3221، 3هـ، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، ط270البخاري، محمد إسماعيل، ت 6

 ، دار ابن كثير، دمشق.3134، برقم 2333، ص3له دواء، ج 

م، كتاب األشربة، باب 2002، 3تحقيق شعيب األرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، ط هـ، سنن أبي داود،273أبو داود، سليمان بن األشعث، ت 7

  دار الرسالة العالمية، بيروت. ،، وحكم عليه المحققان بأنه إسناده صحيح1722، برقم 330، ص3في النفخ في الشراب والتنفس فيه، ج 
، 3م، أبواب الفتن، باب العقوبات، ج 2002، 3وآخرون، طنؤوط هـ(، سنن ابن ماجه، تحقيق شعيب األر 271ابن ماجه، محمد بن يزيد ) 8

 ، وحكم عليه المحققون بأنه حسن لغيره، دار الرسالة العالمية، بيروت. 4032، برقم 330ص
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لكليات في ثالث كليات من اويدخل مباشرة ومما سبق يتّضح أن حفظ األمن الصحي كان مثار اهتمام في الشريعة اإلسالمية، 

حفظ الدين، وحفظ المال( ال ) اآلخرينحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل(، في حين إن المقصدين ) الضرورية الخمسة

ا يتحققان  ثالثة من الصحي األ ويشمليُعين الفرد على حفظ الكليات كلها،  إال بحفظ الصحة، واستقرار األمن الصحيأيضا

 مجاالت:

مراض موجودة ولكنها منتشرة في مساحات و كانت هذه األألمعدية، وهي التي تظهر أول مرة، األول: األمراض المستجدة ا

 جغرافية كبيرة؛ كانفلونزا الطيور، أو فيروس كورونا.

الثاني: العنف والنزاعات وحاالت الطوارئ اإلنسانية، كالفيضانات والزالزل والبراكين، والتغيّر المناخي، حيث تحتاج هذه 

 ن صحي مستقّر.الظواهر ألم

الثالث: انعدام األمن الغذائي، وهذا من أخطر المشاكل في قطاع الصحة العامة، حيث تعاني الدول واألفراد منخفضة الدخل من 

 1.سوء التغذية مما يؤدي النتشار األمراض المزمنة وفقر الدم

 .األمن الصحي أهمية: الثانيالمطلب 

 ي:وتنبع أهمية األمن الصحي من خالل اآلت

: حرص الشريعة اإلسالمية على سالمة صحة األفراد، في كل المجاالت كالعبادات والمعامالت، حيث ربطت الشريعة  أوالا

 .2اإلسالمية األمن الصحي ببعض العبادات؛ كالطهارة للصالة، فقال صلى هللا عليه وسلم:" الطهور شطر اإليمان"

الكليات الخمس المشهورة، وحفظ النفس يكون بكل ما يحفظها من التلف،  ثانياا: اعتبار الشريعة اإلسالمية حفظ النفس من

ا على ذلك قال رسول هللا عليه وسلم:" أوت  .3"لَِجَسِدَك َعلَْيَك َحقّاا، َوإِنَّ لَِعْينَِك َعلَْيَك َحقّاافاََل تَْفَعْل، قُْم َونَْم، َوُصْم َوأَْفِطْر، فَإِنَّ ...كيدا

ا على جبين المسلم، وعنواناا لحياة األفراد، فمن خالل الصحة ثالثاا: يعتبر األمن ال يقوم الفرد بكافة أنشطته يمكن أن صحي تاجا

 الحياتية.

ا:  كل صحي وشراب نقي، وإنما يتعّدى ذلك ليضمن الصحة والسالمة ألفراد أمجرد وجود على األمن الصحي  ال يقتصررابعا

 والمجتمعات.

ا: يتعلّق األمن الصحي بك  ل فرد من أفراد الدولة وصحته البدنية والنفسية.خامسا

ا:  المرتبة األولى من حيث األهمية لدى األفراد، وفي المرتبة الثانية يأتي يحتّل األمن الصحي  أثبتت بعض الدراسات أنسادسا

 .1األمن الشخصي، واألمن الغذائي يأتي في المرتبة الثالثة

                                                
م، 22/3/2023، مبثوثة على موقع اليوتيوب، تاريخ البث 32األمن الصحي في ضوء أزمة كوفيد )مستقبل الحربي، بدرية، محاضرة بعنوان 1

 .2/3/2022وتاريخ المشاهدة 

 .221، برقم 340، ص3مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ج 2

 .3721، برقم 2272، ص3، كتاب االدب، باب حق الضيف، ج البخاري، صحيح البخاري 3
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ا: يُعتبر األمن الصحي من ركائز الن للنظام العام تكمن ركائز األساسية ظام العام الذي تسعى كل سلطة حاكمة لتحقيقه، فالسابعا

 .2"والسكينة العمومية في" األمن العام، والصحة والعافية،

 .وأثره على الضروريات الخمس وسائل تحقيق األمن الصحي: الثاني المبحث

 .وسائل تحقيق األمن الصحيالمطلب األول: 

اإلسالمية تدابير صريحة ومباشرة للحفاظ على األمن الصحي، وتنوعت هذه الوسائل ما بين العالج  لقد حددت الشريعة

ما يقع المرض في الجسم أو التلف في ثوالوقاية، فعملت الشريعة اإلسالمية على وقاية اإلنسان من األمراض ومسبباتها، وحي

فات، وبذلك تكتمل المنظومة الصحية اآلمنة، ومن وسائل تحقيق األعضاء فإن الشريعة اإلسالمية تضع العالج األمثل لهذه اآل

 األمن الصحي ما يأتي:

من االبتالء، ومطلوب من المسلم استحضار الجانب اإليماني  المرضربط الوقاية من األمراض بالبعد اإليماني، ذلك أن  .3

صلى هللا عليه وسلم:" َما يُِصيُب  ها من قولحينما يُصاب ببعض األمراض الصحية، واستحضار األجر والثواب على ذلك منطلقا 

ْوَكةَ يَُشاُكهَا، إاِلَّ َكفََّر هللاُ َعْنهُ بِهَاَواَل نََصٍب، ِمْن اْلَمْرَء اْلُمْسلَِم  ، َواَل أَذاى، َحتَّى الشَّ ، َواَل ُحْزٍن، َواَل َغمٍّ ِمْن  َوَصٍب، َواَل هَمٍّ

 .3"َخطَايَاهُ 

وبئة ومسبباتها، وربط النظافة والوقاية من األمراض بالعقيدة اإلسالمية، لقول لألمراض واألإيجاد بيئة صحية مقاومة  .2

ا ، 4"الرسول صلى هللا عليه وسلم" الطهور شطر اإليمان وموضع االستدالل من الحديث أنه جعل النظافة كأساس صحي سلوكا

ا للمسلم في كل شؤون حياته، ويؤيد ذلك أن جعل اإلس الم بعض القواعد الصحية من سنن الفطرة، فقال الرسول عقائدياا ملزما

اِرِب، وتقليم األظفاراْلفِْطَرةُ صلى هللا عليه وسلم:"  ْبِط، َوقَص  الشَّ وفي الحديث ذكر 5"َخْمٌس: اْلِختَاُن، َوااِلْستِْحَداُد، َونَْتُف اإْلِ

 لبعض السلوكيات المطلوب فعلها كأساس فطري.

أَيَُّها الَِّذيَن  ﴿يَا :ّري الغذاء الطيّب المباح، واجتناب األطعمة المحّرمة والضارة، عمالا بقول هللا تعالىالتغذية السليمة، وتح .1

ِ إِْن ُكْنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن﴾ آَمنُوا ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ّلِِلَّ
فِي ْطَغْوا ﴿أََلَّ تَ  :والتوازن في ذلك لقول هللا تعالى، 6

 .7 اْلِميَزاِن﴾

                                                                                                                                                              
 .أبو ظبي م،2023، أجراه مركز تريندز للبحث واالستشارات، 32مستقبل األمن الصحي بعد جائحة كوفيد  1

، 3، العدد7، بحث منشور في مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، المجلد 2عباس، مريم، العناصر الحديثة للنظام العام في القانون اإلداري، ص 2

 م2020

 ، وحكم عليه المحققون بأن إسناده صحيح على شرط الشيخين.2242، برقم 347، ص34ابن حنبل، المسند، ج  3

 .221، برقم 340، ص3سلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، جمسلم، صحيح م 4

 .3212، برقم 2120، ص 3، كتاب االستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف اإلبط، ج البخاري، صحيح البخاري 5

 .372سورة البقرة، آية رقم  6

 .2سورة الرحمن، آية رقم  7
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توفير اللقاحات العالجية والوقائية لألمراض لجميع أفراد الدولة على نفقتها، والعمل على إلزامية تناول هذه اللقاحات،  .4

 وتستند الدولة في ذلك على قواعد السياسة الشرعية.

ا لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:" التطبيق الفوري لقواعد الحجر الصحي فيما إذا ظهرت أمراض معدية استنا .3 إَِذا دا

وهذا الحديث بمثابة األصل الوقائي الفّعال ، 1"بِأَْرٍض فاََل تَْدُخلُوهَا، َوإَِذا َوقََع بِأَْرٍض َوأَْنتُْم بِهَا فاََل تَْخُرُجوا ِمْنهَابِالطَّاُعوِن َسِمْعتُْم 

 .وقت األوبئة ة والسفرالذي تستند عليه الدول المعاصرة في تقييد الحرك

نشر ثقافة التقليل من األطعمة واألشربة التي ترتبط باألمراض المعاصرة، فالشريعة اإلسالمية جاءت لترشيد تناول  .3

ا ِمْن بَْطٍن، َحْسُب اآْلَدِميِّ األطعمة لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:"  ُصْلبَهُ، فَإِْن َغلَبَْت  لُقَْيَماٌت يُقِْمنَ َما َمأَلَ آَدِميٌّ ِوَعاءا َشراّ

ووصفة شرعية للوقاية من  ،ويتضمن هذا الحديث قاعدة طبية، 2"اآْلَدِميَّ نَْفُسهُ، فَثُلٌُث لِلطََّعاِم، َوثُلٌُث لِلشََّراِب، َوثُلٌُث لِلنَّفَسِ 

 3.األمراض، وبالتالي تناول كميات زائدة من الطعام يسبب اإلصابة بكثير من األمراض

لما تحتويه من عناصر ضاّرة  ؛االبتعاد عنهاوو تلك التي ينصح األطباء بتجنّبها أطعمة الضاّرة، د تداول األمنع وتقيي .7

بن  ومعه عليٌّ صحابية  دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علىفقد  ها،بالجسم، فينبغي حينئذ على الوزارة المعنية منع تداول

لَّقَةٌ، فقاَم رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلم يأُكُل منها، وقام عليٌّ ليأكَل، فَطَفَِق رسوُل هللا  ولنا َدوالي ُمع ،، وعلي نَاقِهٌ أبي طالب

: "َمْه، إنَّك نَاقِهٌ" ، قالت: وصنعُت شعيراا وِسْلقاا، فجئُت به، فقال رسوُل هللا  ،صلَّى هللا عليه وسلم لِعليٍّ صلَّى هللا  -حتى َكفَّ عليٌّ

، أِصْب ِمن هذا فهو أْنفَُع لك: "يا -عليه وسلم  ووجه الداللة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منع علي من تناول طعام ، 4"علي 

 بذاته في وقت معيّن؛ وذلك حفاظاا على صحته، ويمكن لوزارة الصحة منع غذاء بذاته ألثره على صحة األفراد.

ستخلصة من عناصر الطبيعة بإشراف طبي علمي، والتحذير من الطبيعية، والمالطبية ضبط العالج باألدوية والعالجات  .2

ومختبرات علمية تتولّى تصنيع هذه العالجات  ،يتطلب إنشاء مراكز بحثية وهو ماالعالج الشعبي الذي يتولّى كبره عوام الناس، 

 على شكل عقاقير مسجلة ومرخصة من وزارة الصحة.

الرقية الشرعية(، وفي ذلك قال ابن القيم:" وكان ) ن الكريم واألحاديث النبويةعدم إغفال العالج الروحاني المستند على القرآ .2

الطبيعية، والثاني باألدوية اإللهية، والثالث بالمرّكب بين  باألدويةللمرض ثالثة أنواع: أحدها  -صلى هللا عليه وسلم -عالجه

لعالج الروحي وإغفال العالج المادي، وإنما ضرورة ، وال يُفهم من ذلك فتح الباب على مصراعيه لالتّكال على ا5األمرين"

 6.تعالى االعتدال في األخذ باألمرين، وهذا كله بعد التوّكل على هللا 

                                                
 .3123، برقم 2331، 3ي الطاعون، ج البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر ف 1

، وحكم عليه المحققون بأنه 1142، برقم 442، ص4، كتاب األطعمة، باب االقتصاد في األكل وكراهية الشبع، ج ابن ماجه، سنن ابن ماجه 2

 صحيح بطرقه.

 .، دار المعارف، لبنان33م، ص3222مختار، سالم، الطب اإلسالمي بين العقيدة واإلبداع، طبعة  3

، وحكم عليه المحققان بأن إسناده حسن. وذكر المحققون أن 1233، برقم 3، ص3أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الحمية، ج  4

 : قريب العهد بالمرض، ومعنى الدوالي: الِعذق من البُسر يعلق فإذا أرطََب أُِكَل.ناقةمعنى 
 ، مؤسسة الرسالة، بيروت.22، ص4م، ج3224، 27معاد في هدى خير العباد، طهـ، زاد ال733ابن القيم، محمد بن أبي بكر، ت  5

ا) بوكرديد، نور الدين، األمن الصحي وآليات تحقيقه في الشريعة اإلسالمية 6 ، بحث منشور في مجلة جامعة عبد 20ص( فيروس كورونا أنموذجا

 .صّرفم، بت2023، 2، العدد 13القادر للعلوم اإلسالمية، الجزائر، المجلد 
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تشجيع الرياضة البدنية وجعلها عادة مستمرة؛ لما في ذلك من فائدة على حفظ الصحة الجسدية، وهو ما يُفهم من قول  .30

ِعيِف، َوفِي ُكلٍّ َخْيٌر اْحِرْص َعلَى َما يَْنفَُعَك،ُن اْلُمْؤمِ الرسول صلى هللا عليه وسلم:"   اْلقَِوي  َخْيٌر َوأََحب  إِلَى هللاِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ

َر هللاُ َوَما َشاَء فََعَل فَإِنَّ لَْو تَْفتَُح َعَمَل َواْستَِعْن بِاهللِ َواَل تَْعِجْز، َوإِْن أََصابََك َشْيٌء فاََل تَقُْل:  لَْو أَنِّي فََعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َولَِكْن قُْل: قَدَّ

 .1" الشَّْيطَانِ 

من الوفاء بالواجبات الملقاة  اتزيادة ميزانية وزارات الصحة في العالم العربي واإلسالمي، بحيث تتمكن هذه الوزار .33

األدوية للمواطنين، وتطوير المشافي والمختبرات وكافة المرافق الصحية، وزيادة الكوادر البشرية وتطوير  عليها، وتوفير

 قدراتهم.

والتي تحتاجها كل دولة من أجل االكتفاء الذاتي،  ،اختيار النخبة من الطلبة البتعاثهم لدراسة التخصصات الطبية النادرة .32

 لة.وتوفير المصروفات على العالج خارج الدو

 الطبية المتطورة، والعمل على تحديثها باستمرار. باألجهزةتزويد المرافق الصحية  .31

 وتوفير المغريات التي تُعرض عليهم في الخارج، وذلك إلقناعهم بالبقاء في البلد.، منع هجرة األطباء .34

حال كان مستواهم األكاديمي للتغلّب على التحاق بعض الطلبة بالكليات الصحية في  ،رفع معدل القبوالت في كليات الطب .33

 ، وإلغاء فكرة التعليم الموازي.اضعيفا 

 توفير مساحة إعالمية لنشر الثقافة الصحية بين الناس، وتكثيف البرامج الصحية في اإلذاعات المحلية والفضائيات. .33

سوم التي تجبيها، وهذا مغاالة تلك المشافي في الر فيه تسعير الخدمات الصحية في المشافي الخاصة في الوقت الذي يتبين .37

 التسعير يكون من الدولة بعد دراسة الواقع الصحي.

من جائحة  العالمظهرت الحاجة الملّحة لهذا النوع من االستثمار بعد معاناة قد االستثمار في تحقيق األمن الصحي، و .32

 كورونا.

 المحاضن التربوية.االلتزام الفردي بمقومات األمن الصحي، وتنمية هذا االلتزام الذاتي من خالل  .32

 استقطاب األطباء الخبراء للعمل في الدولة، وتقديم ما يلزم من أجل إقناعهم للعمل وتدريب الكوادر الطبية المحلية. .20

 ومن القواعد الفقهية الخادمة لألمن الصحي ما يأتي: .23

تعارضت المصالح والمفاسد في آن  وتفيد هذه القاعدة أنه في حال، 2درء المفاسد أولى من جلب المصالح(القاعدة األولى: )

ينبغي تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة، ويمكن االستفادة من هذه القاعدة في المجال الصحي أنه لو تم ترويج ، فواحد

ا للمفاسد جرياا على هذه القاعدة. ،وتعارضت فيه المصالح والمفاسد ،قار طبيع  فحينئذ ينبغي منع تداوله في األسواق درءا

نه ال يحّل ألحد أن يتصرف في ملك أوتعني هذه القاعدة  3قاعدة الثانية:) ال يجوز ألحد أن يتصرف في ملك الغير بال إذن(ال

َوأَْمَوالَُكْم َحَراٌم َعلَْيُكْم ِدَماَءُكْم إِنَّ شمل جميع التصرفات، لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:" يالغير دون موافقته، والمنع هنا 

                                                
 .2334، برقم 33، ص2مسلم، صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعاذة باهلل وتفويض المقادير هلل، ج  1

وضع حواشيه وخرج أحاديثه: م، 3222، 3هـ، اأْلَْشبَاهُ َوالنَّظَائُِر َعلَى َمْذهَِب أَبِْي َحنِْيفَةَ الن ْعَماِن، ط270ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، ت  2

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.72الشيخ زكريا عميرات، ص

 .من مجلة األحكام العدلية 23المادة رقم  3
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 فإنه ال يجوز إخضاع المريض ؛ولتفعيل هذه القاعدة في المجال الصحي، 1"َمِة يَْوِمُكْم هََذا فِي َشْهِرُكْم هََذا فِي بَلَِدُكْم هََذا َكُحرْ 

نه ال يجوز بتر أكما  ؛هو إذن الشارع في حال انعدمت موافقة المريض أو إذن وليّ أه، أو إذن وليّ  ،ألي عملية جراحية إال بإذنه

عضاء الجسد إال بإذن، وتظهر العالقة بين القاعدة وتحقيق األمن الصحي أنه لو جاز التصّرف في القطاع الصحي أ عضو من

النتهاك الحقوق األساسية  المجال بدون موافقة المريض أو وليه فمن الممكن أن يفتح ذلك لبعض العاملين في القطاع الصحي

 للمرضى.

جمالي لهذه القاعدة أن الحاجة الشرعية تحّل والمعنى اإل 2ة الضرورة عامة كانت أم خاصة(القاعدة الثالثة:) الحاجة تنزل منزل

محّل الضرورة، وبالتالي يُستفاد من هذه القاعدة في مجال العمليات الجراحية الحاجية، والتي ال تصل إلى حّد الضرورة، وهذه 

 .قةفإنها توقع المريض في حرج ومش ؛العمليات في حال عدم تنفيذها

وهذه القاعدة تعين العاملين في القطاع الصحي على رفع الضرر عن المرضى  3القاعدة الرابعة:) الضرر يُدفع بقدر اإلمكان(

حسب إمكاناتهم وقدراتهم العلمية، وينبغي أن يخضع القطاع الصحي لقواعد رفع الضرر؛ ألن اإلجراءات الصحية الوقائية 

رر قبل وقوعه، أو عالجه بعد وقوعه، ومن ذلك حق الدولة في محاسبة مروجي األدوية والعالجية تهدف في غالبها لدفع الض

 الضاّرة، وتحريم االتجار باألعضاء، وباالعتماد على هذه القاعدة يكون األمن الصحي في مأمن عن السلبيات.

وتعني هذه القاعدة أن من يمتهن مهنة الطب دون أن ، 4، فَهَُو َضاِمٌن(ِطبٌّ قَْبَل َذلِكَ ِمْنهُ يُْعلَْم َولَْم تَطَبََّب َمْن القاعدة الخامسة:) 

ا  أهلكو ،يكون لديه المؤهل العلمي المالئم لذلك اأنفسا يضمن ما أتلفه، وترتبط هذه القاعدة باألمن الصحي من  هفإن ؛و عضوا

الطب، ولضمان تحقيق هذا األمن جاءت  حيث بيانها اهتمام الشريعة اإلسالمية بالنفس وصحة األبدان، وحمايتها من مّدعي

األحكام الشرعية لتحفظ الصحة من أي اعتداء، وهنا تظهر عناية الشريعة بالصحة، وتبين ما على الطبيب من تبعات نتيجة ما 

 أتلفته يداه.

 .ات الخمسيأثر األمن الصحي على الضرور: الثانيالمطلب 

هي تسهم في توفر ، فهذه العناصر الثاّلثة هي قوام حياة اإلنسان العامة ،الشيء في الحياة محتاج للمعرفة والصحة، والم كل

على تالفي  العملويجب لسالمة النّفس ، ةهنيئوالطّمأنينة التي تتطلبها النّفوس في الحياة لتعيش عيشة  ،األمن للنفس البشرية

عيش األفراد في ظالل األمن الصحي  نأ للباحث ويظهر، 5أضداد هذه العناصر الثاّلثة اآلنفة وهي: الجهل، والمرض، والفقر

 النسبي يعود باألثر النافع على مقاصد الشريعة اإلسالمية الضرورية الخمس المشهورة على النحو اآلتي:

                                                
 .3232، رقم 12، ص4مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم، ج 1

 .كام العدليةمن مجلة األح 12مادة  . 72ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص 2

 .13مجلة األحكام العدلية، مادة رقم 3

آل ، وحكم عليه المحققون بأنه حسن لغيره. 1433، برقم 332، ص4، أبواب الطب، باب دواء ذات الجنب، ج ابن ماجه، سنن ابن ماجه 4

 يروت.، مؤسسة الرسالة، ب42، ص1م، ج2001، 3بورنو، محمد صدقي، ُمْوُسوَعة القَواِعد الفِْقِهيَّة، ط

، رسالة دكتوراه في أصول الفقه، جامعة 30آدم محمد، همد عثمان، إصالح المجتمع في منظور مقاصد الشريعة اإلسالمية دراسة تحليلية، ص 5 

 م.2033السودان للعلوم والتكنولوجيا، أُجيزت سنة 
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: أثر األمن الصحي على  بمثابة التزام ديني، وطاعة هلل تعالى، ويظهر ذلك هو ترسيخ األمن الصحي  حيث إنالدين، حفظ أوالا

ل العديد من النصوص الشرعية التي تدعو للمحافظة على األمن الصحي ومقوماته، ومن ذلك قول الرسول صلى هللا من خال

وموضع االستدالل من الحديث أنه يربط بين الُغسل والحكم ، 1"عليه وسلم:" اْلُغْسُل، يَْوَم اْلُجُمَعِة، َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمْحتَلِمٍ 

لي يكون اغتسال المسلم تأدية لواجب رباني، وكذلك التوجيه النبوي باعتبار أن الجسد له حق على التكليفي) الوجوب(، وبالتا

كافة  فيهمية المحافظة على الجسد إلى أ، ويشير هذا الحديث 2لَِجَسِدَك َعلَْيَك َحقّاا"الفرد فقال صلى هللا عليه وسلم:" فَإِنَّ 

ظ للدين من جانب الوجود، أما حفظ الدين من جانب العدم في ظل استقرار المجاالت، واألمن الصحي جزء من ذلك، وهذا حف

، 3" ُمِصحٍّ َعلَى ممِرض األمن الصحي فيظهر من اجتناب مخالطة المرضى فقال صلى هللا عليه وسلم في ذلك:" ال يوردنَّ 

 .4"ْدُخلُوهَا، َوإَِذا َوقََع بِأَْرٍض َوأَْنتُْم ِبهَا فاََل تَْخُرُجوا ِمْنهَابِالطَّاُعوِن بِأَْرٍض فاََل تَ َسِمْعتُْم إَِذا وقوله صلى هللا عليه وسلم:" 

وأداء  ،فإنه يوفّر لهم البيئة المالئمة والمساندة للقيام بالواجبات الشرعية ؛في حين أن األمن الصحي إذا ما شعر به المواطنون

إنه يسود الخوف والقلق من األمراض واألسقام، وهو ما يجعلهم العبادات على أحسن وجه، ومقابل ذلك إذا غاب هذا الشعور ف

اأْلَْعَمى َحَرٌج َعلَى لَْيَس ﴿ :يفّرطون في العبادات، وألجل ذلك أسقط هللا تعالى التكليف بالجهاد عن األعرج واألعمى لقوله تعالى

ْبهُ َوََل َعلَى اأْلَْعَرِج َحَرٌج َوََل َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َوَمْن يُ  َ َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َوَمْن يَتََولَّ يَُعذِّ ِطِع َّللاَّ

 .5  َعَذابًا أَلِيًما ﴾

عنايتهم، فهم يهتمون  فراد ومحطّ النفس، ومعلوم أن المحافظة على البدن مثار اهتمام األ حفظ ثانياا: أثر األمن الصحي على

 الصحي يوفّر للفرد فاألمنق بالصحة البدنية، حلبدنية، ويحرصون على اجتناب كل المضار التي يمكن أن تلبالصحة ا

ن األمن الصحي يجعل العالج في متناول الجميع، ويجعل الدولة توفّر العالج المجاني، وتعمل على أمستلزمات العافية، كما 

س من جانب الوجود، أما من جانب العدم فإن الشريعة اإلسالمية نهت مزيد من االهتمام بالمؤسسات الصحية، وهذا حفظ للنف

، وهو ما يؤيده قول األلمآمنة، فحّرمت االنتحار هروباا من  صحية عن كثير من الممارسات وحّرمتها؛ بهدف الوصول لحالة

ا، َوَمْن نَْفَسهُ بَِحِديَدٍة، فََحِديَدتُهُ ِبيَدِ قَتََل َمْن الرسول صلى هللا عليه وسلم:"  ا فِيهَا أَبَدا ا ُمَخلَّدا  بِهَا ِفي بَْطنِِه فِي نَاِر َجهَنََّم، َخالِدا
ِه، يََجأُ

ا، َوَمْن تَرَ  ا فِيهَا أَبَدا ا ُمَخلَّدا اهُ فِي نَاِر َجهَنََّم، َخالِدا هُ بِيَِدِه، يَتََحسَّ ، فَُسم  فَهَُو يَتََردَّى فِي نَاِر َجهَنََّم،  دَّى ِمْن َجبٍَل فَقَتََل نَْفَسهُ،قَتََل نَْفَسهُ ِبُسمٍّ

ا  ا فِيهَا أَبَدا ا ُمَخلَّدا  .6"َخالِدا

طعمة التي تحفظ لألفراد العقل السليم من خالل تناول األيحفظ األمن الصحي إن العقل، حيث حفظ ثالثاا: أثر األمن الصحي على 

 تمع يفسح المجال للعقول لإلبداع واالكتشاف والتأليف،من الصحي في المجالتركيز وتزيد قوة الذاكرة، كما أن استقرار األ

                                                
 .243م ، برق1، ص1وجوب غسل الجمعة على كل بالغ، ج  بابالجمعة،  مسلم، صحيح مسلم، كتاب 1

 .3721، برقم 2272، ص3، كتاب االدب، باب حق الضيف، ج البخاري، صحيح البخاري 2

 .3417، برقم 2377، ص3ال هامة، ج  بابالطب،  البخاري، صحيح البخاري، كتاب 3

 .23سبق تخريجه ص 4

 .37سورة الفتح، آية رقم  5

 ون بأن إسناده صحيح على شرط الشيخين.، وحكم عليه المحقق7442، برقم 433، ص32ابن حنبل، المسند، ج  6
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وبناءا على ذلك فإن األمن الصحي في المجتمع يوفّر العقل السليم لألفراد، ، 1وهو ما يؤكد عبارة) العقل السليم في الجسم السليم( 

ى على اإلبداع والتأليف، مع ال يقو ،ومقابل ذلك فإن الجسم المريض والخوف من الوباء وقلة الدواء يُنتج عقالا مضطرباا

اإلشارة إلى العالقة الوثيقة بين األمن الصحي واألمن النفسي، وهذا حفظ للعقل من جانب الوجود، أما ما حّرمته الشريعة 

 اإلسالمية من مسكرات أو أغذية تؤثر على العقل وتعطّله فإن ذلك حفظ للعقل من جانب العدم.

ا: أثر األمن الصحي على  يُراد بالنسل المكّون المصّغر للنسل) تكوين األسرة( كما يُراد به استمرار  حيثالنسل، حفظ رابعا

النسل البشري بشكل عالمي وحفظ النوع البشري من االنقراض، وعلى كال النطاقين فإن األمان الصحي لألفراد يدفع لتكوين 

وإرشادات، وعليه فإن رغبة الشباب في الزواج تزداد األسرة، وااللتزام بما يصدر عن الجهات الصحية الموثوقة من توجيهات 

ن العالج المجاني أو المدعوم من الدولة متوفر، أ، ويعلمون بمستقروتتنامى كلما استشعر هؤالء الشباب أن األمن الصحي 

قررته كثير من  ، يُضاف لذلك ماوكذلك توفّر العقاقير الالزمة لمعالجة األمراض الجنسية، وهذا حفظ للنسل من جانب الوجود

الدول من اشتراط الفحص الطبي قبل إجراء عقد الزواج؛ ليُساهم ذلك في تقليل نسبة اإلعاقات واالمراض الصحية الناجمة عن 

 الزواج الشرعي.

أما حفظ النسل من جهة العدم فإن الشريعة اإلسالمية حّرمت تناول أي عقار يمنع اإلنجاب بشكل أبدي، لقول الرسول صلى هللا 

 ، أو السماح بترويج العقاقير الطبية التي تمنع اإلنجاب.2عليه وسلم:" ال ضرر وال ضرار"

ا: أثر األمن الصحي على  والفطرة البشرية  ،المال، وهذا يظهر في العالقة بين الصحة البدنية والنفسية من جهةحفظ خامسا

رة ومكابدة من أجل جمعه أو استثماره، وهذا األمر خرى، فالمال يحتاج إلى جهد ومثابأالمجبولة على حّب المال من جهة 

في قدرة الفرد المعافى بدنياا على جمع المال  ، ويتجلّى ذلكتوقّف على االستقرار الصحي، والطمأنينة الصحية عند األفرادي

للمال من جانب  واستثماره، وعليه فإن األمن الصحي يمّكن األغنياء من إنشاء ومتابعة المشاريع االستثمارية، وهذا حفظ

 الوجود.

يأمن الناس على أمنهم الصحي،  حرصت فيه الشريعة اإلسالمية على أن في الوقت الذي ؛ فإنهأما حفظ المال من جهة العدم

ذلك، وبيّن أنه عمل شيطاني  ، فعاب هللا عليهمتعالى حّرمت المبالغة في عمليات التجميل التي تهدف لتغيير خلق هللافإنها 

ِ فَقَْد ِضلَّنَّهُْم َوأَلَُمنِّيَنَّهُْم َومَآُمَرنَّهُْم فَلَيُبَتُِّكنَّ آَااَن اأْلَْنَعاِم َومَآُمَرنَّهُْم ﴿َوأَلُ :فقال ْيَطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن َّللاَّ ِ َوَمْن يَتَِّخِذ الشَّ فَلَيَُغيُِّرنَّ َخْلَق َّللاَّ

 .3َخِسَر ُخْسَرانًا ُمبِينًا﴾

 

 

                                                
تنسب هذه العبارة للشاعر الرماني جوفينال، حيث ذكرها ضمن قصيدة شعرية له، وأوردها في بيت شعري هجائي ألحد ملوك اآلشوريين الذي  1

على الرابط  ٤١٠٢يناير  ٤٢بتاريخ  طالل مشعلالعقل السليم في الجسم السليم" للكاتب  قبل الميالد.مقال بعنوان" 323حكم العراق سنة 

https://mawdoo3.com/ م.23/3/2022، تاريخ المشاهدة 
، وحكم عليه المحققون بأنه 2143ن برقم 412، ص2في حقه ما يضر بجاره، ج ابن ماجه، سنن ابن ماجه، أبواب األحكام، باب من بنى 2

 صحيح لغيره. 

 .332، آية رقم النساءسورة  3

http://www.ajrsp.com/
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 الخاتمة

 توصل الباحثان إلى النتائج اآلتية: ج:أوًَل: النتائ

مخاطر نفسها من  البشريةوبه تُحّصن  اإلسالمية، البناء الجسدي للشخصية اإلنسانيةفي صياغة  الصحييساهم األمن  .3

 .األوبئة

ا. استراتيجية الصحياألمن  .2  مهمة، ينبغي على األفراد والحكومات االهتمام به وترسيخه واقعا

 .الوقائي العالجي، والتأسيسي البنائيهما:  عدينبُ  على الصحيالمنهج  يقوم .1

 جانبي الوجود والعدم.الضروريات الخمس من  الصحييحفظ األمن  .4

 يؤثر على الفرد والمجتمع بشكل سلبي. الصحيغياب األمن  .3

 : يوصي الباحثان باآلتي:ثانيًا: التوصيات

 .الصحي الحاجية والتحسينيةمواصلة البحث في مقاصد األمن  .3

 .الصحيام المؤسسات الرسمية باألمن اهتم .2

 .الصحياتبّاع الوسائل الفّعالة لتحقيق األمن  .1

 

 قائمة المراجع

 القرآن الكريم

إصالح المجتمع في منظور مقاصد الشريعة اإلسالمية دراسة تحليلية، رسالة دكتوراه في  م(.22033) .همد عثمان، ؛آدم محمد،

 .عة السودان للعلوم والتكنولوجياأصول الفقه، جام

م، كتاب الطب، باب ما أنزل هللا 3221، 3، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، ط(هـ270)البخاري، محمد إسماعيل، 

 داء إال أنزل له دواء، دار ابن كثير، دمشق.

ا من ت(ـه 233) .البخاري، محمد بن إسماعيل  خريجات وتعليقات محمد ، األدب المفرد، تحقيق سمير بن أمين الزهيري مستفيدا

 م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.3222، 3ناصر األلباني، ط

األمن الصحي العالمي متطلبات الترشيد وضرورات االستدامة، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية  م(.2032) .بلخير، آسية

 .والسياسة االقتصادية، المركز الديمقراطي للدراسات االستراتيجية 3، العدد 20 والقانون، المجلد

 ، مؤسسة الرسالة، بيروت.3َعة القَواِعد الفِْقِهيَّة، طُمْوُسو م(.2001) .آل بورنو، محمد صدقي

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

   

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                 280 

 ISSN: 2706-6495 

 
ا) األمن الصحي وآليات تحقيقه في الشريعة اإلسالمية م(.2023) .بوكرديد، نور الدين بحث منشور ، (فيروس كورونا أنموذجا

 .بتصّرف. 2، العدد 13مية، الجزائر، المجلد في مجلة جامعة عبد القادر للعلوم اإلسال

 .األمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به، مطابع رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة ت(.)د. .التركي، عبد هللا

 م، دار الكتب العلمية، بيروت.3221، 3كتاب التعريفات، ط (.هـ233)الجرجاني، علي بن محمد، 

، دار العلم ، 4(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، طم3227عيل بن حماد )الجوهري، إسما

 .للماليين، بيروت

لية تدابير األمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة في ضوء مقاصد الشريعة، رسالة دكتوراه من ك م(.2003) .أبو الحاج، حسام

 .الشريعة في الجامعة األردنية

، ، مبثوثة على موقع اليوتيوب32األمن الصحي في ضوء أزمة كوفيد )مستقبل محاضرة بعنوان م(.2023) .الحربي، بدرية

 .2/3/2022تاريخ المشاهدة 

، مؤسسة 3، طلتركي(، المسند، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، إشراف عبد هللا بن عبد المحسن ام2003) .ابن حنبل، أحمد

 الرسالة، بيروت.

القواعد الفقهية المتعلقة باألمن الشامل، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، جامعة نايف  ت(.)د.  .الخادمي، نور الدين

 .42، العدد 23العربية للعلوم األمنية والتدريب، المجلد 

 مطبعة العبيكان، الرياض.، 3علم المقاصد الشرعية، ط م(.2003) .الخادمي، نور الدين

، دار الرسالة 3رنؤوط ومحمد كامل قره بللي، طسنن أبي داود، تحقيق شعيب األ م(.2002) .أبو داود، سليمان بن األشعث

  العالمية، بيروت.

، رسالة ماجستير في الفقه اإلسالمي وأصوله، كلية 233ص األمن واألمان في اإلسالم، م(.3222) .لديندرويش، غياث ا

 .لشريعة، جامعة دمشقا

 .، دار ابن عفان، السعودية3الموافقات، تحقيق مشهور حسن آل سلمان، ط م(.3227) .الشاطبي، إبراهيم

دور السياسة الجنائية في تحقيق األمن األخالقي في ضوء الشريعة اإلسالمية وأنظمة المملكة العربية  ت(.)د. .الشافي، خالد

 ودية، رسالة ماجستير مقدمة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة الجنائية.السع

 .دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، 3األمن االقتصادي في الشريعة اإلسالمية دراسة تأصيلية، ط م(.2033) .شويمة، حسن

، "ى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدالتحرير والتنوير "تحرير المعن م(.3224) .ابن عاشور، محمد الطاهر

 .م، الدار التونسية للنشر، تونس3224ط،  .د

في مجلة الباحث للدراسات األكاديمية،  العناصر الحديثة للنظام العام في القانون اإلداري، بحث منشور م(.2020) .عباس، مريم

 .3 ، العدد7المجلد 
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ضوء الكتاب والسنة، رسالة ماجستير من جامعة الكويت كلية الدراسات العليا، قسم األمن في  م(.3222) .العتيبي، عبد العزيز

 .وم القرآن، إشراف علي حسن رضوانالتفسير وعل

 .دار الشروق، القاهرة، 3اإلسالم واألمن االجتماعي، ط م(.3222) .عمارة، محمد

 مؤسسة الرسالة، بيروت.، 27ي هدى خير العباد، طزاد المعاد ف م(.3224) .ابن القيم، محمد بن أبي بكر

مقاصد القرآن والسنة في إرساء نمط الحياة الصحي المبني على الطيبات وترك الخبائث، بحث  م(.2023) .عبد هللاكركيش، 

 .2، العدد 7وث التخصصية، المجلد منشور في مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبح

 بيروت. ،دار الرسالة العالمية ،3وآخرون، ط ن ابن ماجه، تحقيق شعيب األرنؤوط(، سنم2002د )ابن ماجه، محمد بن يزي

حق األمن الصحي في ضوء مقاصد الشرع وجهود المملكة العربية السعودية في رعايته، بحث منشور  ت(.)د. .المالكي، تركية

 .13، العدد 22ة، المجلد في مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات، اإلسكندري

المؤسسة الجامعية للدراسات  ،3في التحديات الجيبولوتيكية، ط األمن اإلسالمي دراسات م(.3224) .محمد، صباح محمود

 والنشر والتوزيع، بيروت.

 .دار المعارف، لبنان المي بين العقيدة واإلبداع،الطب اإلس م(.3222) .مختار، سالم

الطيار ونوح بن يحيى موسوعة التفسير المأثور، بإشراف مساعد بن سليمان  (.ـه3412) .ت القرآنيةمركز الدراسات والمعلوما

 ، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي، دار ابن حزم، بيروت.3الشهري، ط

 ر إحياء التراث العربي، بيروت.، داط (، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د.م3233) مسلم بن الحجاج، ت

 .، عالم الكتب، القاهرة3(، التوقيف على مهمات التعاريف، طم3220المناوي، زين الدين محمد )

 ، دار صادر، بيروت1هـ، لسان العرب، ط733ابن منظور، محمد بن علي، ت 

، وضع حواشيه وخرج 3ْي َحنِْيفَةَ الن ْعَماِن، طُر َعلَى َمْذهَِب أَبِ اأْلَْشبَاهُ َوالنَّظَائِ  (.م3222) .بن إبراهيمابن نجيم، زين الدين 

 أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت.

، دار 2اج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" ط(، شرح النووي على صحيح مسلم، "المنهـه3122)النووي، يحيى بن شرف 

 ربي، بيروت.إحياء التراث الع
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