-1عناية اإلسالم بصحة اإلنسان ودعوته للمحافظة عليها

 62من ذي احلجة 6342هـ املوافق  9من أكتوبر 6162م
أوال  :العناصر:
 -1الصحة نعمة من أجل النعم.
 -2عناية اإلسالم باإلنسان صحيًا.
 -3مظاهر اهتمام اإلسالم بصحة اإلنسان.
 -4دعوة اإلسالم إىل التَّداوي واألخذ باألسباب.
 -5عناية اإلسالم بقه الصحة اإلاجابية.
ثانيا  :األدلة :
األدلة من القرآن الكريم :

 -1قال تعاىل{ :إِنَّ خَيْرَ َمنِ اسَْتأْجَرْتَ الْهَوِيُّ اْلأَمِنيُ} [الهصص.]62 :
ط ًة فِـ الْعِلْـمِ وَالْجِسْـمِ وَاللَّـ ُ يُـْْتِ مُلْكَـ ُ مَـنْ
الل َ اصْطَقَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْ َ
 -2وقال تعاىل{ :قَالَ إِنَّ َّ
َالل ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البهرة.]632 :
يَشَاءُ و َّ
ِب الْمُسْ ِرفِنيَ} [األعرا .]46 :
ال يُح ُّ
ِن ُ َ
ال تُسْرِفُو ْا إ َّ
 -3وقال تعاىل{ :وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَ َ
الل َ يُحِبُّ الْمُحْسِنِنيَ} [البهرة .]692 :
كةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ َّ
 -4وقال تعاىل { :وَلَا تُلْهُوا ِبأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُ َ
 -5وقال تعاىل{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُـوهَكُمْ وَأَيْـدِيَكُمْ إِلَـى الْمَرَافِـقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَقَرٍ أَوْ
جَــاءَ أَحَ ـدٌ مِ ـنْكُمْ مِ ـنَ الْغَــاطِ ِ أَوْ لَامَسْ ـتُمُ النِّسَــاءَ فَلَ ـمْ تَجِ ـدُوا مَــاءً فَتَيَمَّمُــوا صَ ـعِيدًا طَيِّبًــا فَامْسَ ـحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِ ْن ُ مَا يُرِيدُ اللَّـ ُ لِيَجْعَـلَ عَلَـيْكُمْ مِـنْ حَـ َر ٍ وَلَكِـنْ يُرِيـدُ لِيُطَهِّـرَكُمْ وَلِيُـتِمَّ نِعْمَتَـ ُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [املاطدة.]2:
هلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل.]34 :
سأَلُوا أَ ْ
 -6وقال تعاىل{ :فَا ْ
 -7وقال تعاىل{ :وَيَ ْسأَلُونَكَ َعنِ الْمَحِيضِ ُقلْ هُـوَ أَذً

ُن
فَـاعْتَلِلُواْ النِّسَـاءَ فِـ الْمَحِـيضِ وَالَ تَهْرَبُـوه َّ

ني َو ُيحِــبُّ
ِــب التَّــوَّا ِب َ
ِن اللَّــ َ ُيح ُّ
م اللَّــ ُ إ َّ
ا َأمَــ َر ُك ُ
حيْــ ُ
ن َ
ُن مِــ ْ
ن فَــأْتُوه َّ
ن فَــِتذَا َتطَهَّــ ْر َ
حَتَّــى َيطْهُــ ْر َ
الْمُتَطَهِّرِينَ} [البهرة.]666 :
ِم الرَّضَــا َعةَ وَعلَــى
ن أَرَا َد أَن يُـت َّ
ن لِمَـ ْ
ن أَوْالَدَهُــنَّ حَـوْلَ ْينِ كَــامِلَ ْي ِ
ت يُرْضِـ ْع َ
 -8وقــال تعــاىل { :وَالْوَالِـدَا ُ
ال تُضَآرَّ وَالِدَ ٌة بِوَلَدِهَا وَالَ مَوْلُـو ٌد لَّـ ُ
س إِالَّ وُسْعَهَا َ
ف نَقْ ٌ
ال تُكَلَّ ُ
ُن بِالْمَعْرُو ِ َ
الْمَوْلُودِ َل ُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُه َّ
ه َع َل ْي ِهمَـا وَإِنْ
جنَـا َ
ال ُ
ن ِّم ْن ُهمَـا َوَتشَـا ُو ٍر فَـ َ
ال عَـن تَـرَا ٍ
ن َأرَادَا ِفصَـا ً
ك فَـِت ْ
ل َذلِـ َ
ث ِم ْث ُ
د ِه َو َعلَى الْوَا ِر ِ
ِب َوَل ِ
أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْالَدَكُمْ فَالَ جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّـآ آتَيْـتُم بِـالْمَعْرُو ِ وَاتَّهُـواْ اللَّـ َ وَاعْلَمُـواْ
ن بَصِريٌ} [البهرة.]644 :
الل َ بِمَا تَعْمَلُو َ
أَنَّ َّ

-2األدلة من السنة :

ن الْهَوِ ُّ خَيْـرٌ
الل ِ (صلى اهلل علي وسلم)« :الْمُْْ ِم ُ
َ .6عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض اهلل عن ) قَالَ :قَالَ رَسُولُ َّ
الل ِ ِمنَ الْمُْْ ِمنِ الضَّعِيفِ  ،وَفِى كُـل خَيْـرٌ  ،احْـ ِرْْ عَلَـى مَـا يَنْقَعُـكَ وَاسْـتَ ِعنْ بِاللَّـ ِ وَالَ
وَأَحَبُّ إِلَى َّ
كنْ قُـلْ قَـدَرُ اللَّـ ِ وَمَـا شَـاءَ فَعَـلَ ،
تَعْجِلْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَالَ تَ ُهلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا .وَلَ ِ
ل الشَّيْطَانِ»[رواه مسلم].
ِن لَوْ تَقَْتحُ عَ َم َ
َفت َّ
ل يَا رَسُولَ
َن رَجُالً جَا َء إِلَى النَّبِىِّ (صلى اهلل علي وسلم) فَهَا َ
 .6و َعنْ أَنَسِ ْبنِ مَالِكٍ (رض اهلل عن ) أ َّ
سلْ رَبَّكَ الْعَافَِيةَ وَالْمُعَافَاةَ يف الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ » .ثُمَّ أَتَـاهُ يف الْيَـ ْومِ
ضلُ؟ قَالََ « :
الل ِ أَ ُّ الدُّعَاءِ أَفْ َ
َّ
ل لَـ ُ
ضلُ؟ فَهَالَ َل ُ مِ ْثلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ فِى الْيَوْ ِم الثَّالِاِ فَهَـا َ
الل ِ أَ ُّ الدُّعَاءِ أَفْ َ
الثان فَهَالَ يَا رَسُولَ َّ
د أَفْلَحْ ـتَ » ( رواه
ت الْعَافِيَ ـةَ فِــى الــدُّنْيَا وَ ُأعْطِيتَهَــا فِــى اآلخِ ـرَةِ فَهَ ـ ْ
مِثْ ـلَ ذَلِ ـكَ .قَــالَ « فَ ـتِذَا أُعْطِي ـ َ
الرتمذي).
ل  ،فَهَـالَ  :يَـا
الل ُ عَلَ ْي ِ وَسَلَّمَ) وَأَنَا عَلِيـ ٌ
ل اهللِ (صَلَّى َّ
ل  :عَادَنِ رَسُو ُ
 .4و َعنْ سَلْمَانَ (رض اهلل عن ) قَا َ
ك إِلَـى مُــدَّ ِة أَجَلِـكَ ( .رواه
ك  ،وَعَافَـابَ فِـ بَـدْنِكَ وَجِسْـمِ َ
ك  ،وَغَقَـرَ ذَنْبَـ َ
ن شَـقَى اللَّـ ُ سَـهَمَ َ
سَـلْمَا ُ
احلاكم يف املستدرب).
 .3وَ َعنْ أَبِ سَلَ َمةَ ( رض اهلل عن ) أن سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ (رض اهلل عن ) يَهُولُ  :قَالَ النَّبِ ُّ (صلى اهلل
ال يُورِدَنَّ مُمْرِنٌ عَلَى مُصِح»( .رواه البخاري).
علي وسلم )َ « :
 .2و َعنْ مِهْدَامِ ْبنِ مَعْـدِي كَـرِب (رضـ اهلل عنـ ) قَـالَ :سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـ ِ (صَـلَّى اللَّـ ُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ)
طنٍ ،بِحَسْبِ ا ْبنِ آدَمَ أُكُلَـاتٌ يُهِمْـنَ صُـلَْب ُ ،فَـِتنْ كَـانَ لَـا مَحَالَـةَ
يَهُولُ« :مَا مَ َلأَ آدَمِ ٌّ وِعَاءً شَرًّا ِمنْ بَ ْ
فَثُلُاٌ لِطَعَا ِم ِ وَثُلُاٌ لِشَرَا ِب ِ وَثُلُاٌ لِنَقَ ِس ِ» [ رواه الرتمذي].
 .2و َعنْ أَبِ مَالِكٍ اْلأَشْعَرِيِّ ( رض اهلل عن ) قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى اهللُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ) « :الطُّهُـورُ
شَطْرُ اْلتِميَانِ  [ »....رواه مسلم ] .
ل:
 .2و َعنْ جَابِرِ ْبنِ عَبْدِ اهللِ (رض اهلل عنهما) قَـالَ :سَـمِعْتُ رَسُـولَ اهللِ (صَـلَّى اهللُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ) يَهُـو ُ
«غَطُّوا اْلتِنَاءَ ،وَأَوْكُوا السِّهَاءََ ،فتِنَّ فِ السََّنةِ لَيْ َلةً يَنْـ ِللُ فِيهَـا وَبَـاءٌ ،لَـا يَمُـرُّ ِبتِنَـاءٍ لَـيْسَ عَلَيْـ ِ غِطَـاءٌ ،أَوْ
سِهَاءٍ لَيْسَ عَلَ ْي ِ وِكَاءٌ ،إِلَّا نَ َللَ فِي ِ ِمنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ» [ رواه مسلم] .
الل ُ عَنْـ ُ) عَـنِ النَّبِـ ِّ (صَـلَّى اهللُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ ) قَـالَ« :مَـا أَنْـ َللَ اللَّـ ُ دَاءً إِلَّـا
 .8و َعنْ أَبِ هُرَيْرَةَ (رَضِ َ َّ
أَنْ َللَ َل ُ شِقَاءً» [ رواه البخاري].
 .9و َعنْ أُسَا َمةَ ْبنِ زَيْدٍ ( رض اهلل عنهما ) قَـالَ :قَـالَ رَسُـولُ اهللِ (صَـلَّى اهللُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ) « :الطَّـاعُونُ
آَيةُ الرِّجْلِ ،ابْتَلَى اهلل عَلَّ وَجَلَّ ِب ِ نَاسًا ِمنْ عِبَادِهَِ ،فتِذَا سَمِعْتُمْ ِب ِ ،فَلَا تَدْخُلُوا عَلَ ْي ِ ،وَإِذَا وَقَعَ ِبأَرْنٍ
وَأَنْتُمْ بِهَا ،فَلَا تَقِرُّوا مِ ْن ُ» [متقق علي ].

-3ثالثًا  :املوضوع:
من أجل وأكرم وأعظم النعم الربانية اليت أنعم اهلل  -عل وجل -بها على اإلنسان نعمة
الصحة وسالمة األعضاء من اآلفات واألمران  ،فبالصحة يتمكن املرء من أداء حق رب جل جالل ،
وحق نقس  ،وحق غريه  ،وه

أهم ما ميلك العبد يف حيات  ،ويف احلديا َعنْ ا ْبنِ عَبَّاسٍ (رَضِ َ

ن مَغْبُونٌ فِي ِهمَا كَثِريٌ ِمنَ النَّاسِ :الصِّحَّةُ
الل ُ عَنْهُمَا) قَالَ :قَالَ النَّبِ ُّ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْي ِ وسلم(  ( :نِعْمَتَا ِ
َّ
وَالْقَرَاغُ ) )رواه البخاري) .فكثري من الناس ال يهدرون هذه النعمة العظيمة  ،وال يعرفون قيمتها  ،وال
يستثمرونها يف موضعها الصحيح  ،وال يهدرون أهميتها  ،فمن اِسْتثمر فراغ وصحَّت فِ طاعة اهلل فهوَ
املغبوطُ  ،و َمنْ اِسْتثمر هما فِ معصية اهلل فهوَ املغبونُ .
وإذا أراد املرء أن يعر

قيمة نعمة الصحة فليذهب إىل املستشقيات  ،وينظر إىل أهل

االبتالء الذين أصيبوا بأنواع من األمران اجلسدية  ،وهم يتمنون أن يكونوا يف كامل صحتهم
وعافيتهم.
لذا اجد الرسول الكـريم (صـلى اهلل عليـ وسـلم) يقضـل نعمـة الصـحة علـى الكـثري مـن متـاع
س  ،فَجَـاءَ
ل  :كُنَّـا فِـ مَجْلِـ ٍ
احلياة الدنيا  ،ف َعنْ مُعَاذِ ْبنِ عَبْدِ اهللِ ْبنِ خُبَيْبٍ َ ،عنْ أَبِي ِ َ ،عنْ عَمِّـ ِ  ،قَـا َ
ل:
س  ،فَهَـا َ
ب الـنَّقْ ِ
النَّ ِب ُّ (صَلَّى اهلل عَل ْي ِ وسَلَّمَ ) وَعَلَى رَأْسِ ِ أَثَرُ مَاءٍ  ،فَهَالَ َل ُ بَعْضُنَا  :نَـرَابَ الْيَـوْمَ طَيِّـ َ
ِّح ُة لِ َمنِ
ن اتَّهَى  ،وَالص َّ
س بِالْغِنَى لِ َم ِ
ال َبأْ َ
ِل ِ ) ثُمَّ أَفَانَ الْهَوْمُ فِ ذِكْرِ الْغِنَى  ،فَهَالَ َ ( :
جلْ وَالْحَمْدُ ل َّ
(أَ َ
اتَّهَى خَيْرٌ ِمنَ الْغِنَى  ،وَطِيبُ النَّقْسِ ِمنَ النَّعِيمِ ) (رواه ابن ماج )  ،وكان من دعـاءه (صـلى اهلل عليـ
ل:
وسلم) ألصحاب الكرام (رضوان اهلل عليهم) بالصـحة والعافيـة  ،فعَـنْ سَـلْمَانَ (رَضِـ َ اللَّـ ُ عَنْـ ُ) قَـا َ
ك َ ،و َغقَـ َر
ن شَـقَى اللَّـ ُ سَـ َه َم َ
ل  ( :يَـا سَـلْمَا ُ
ل َ ،فهَـا َ
الل ُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ ) َو َأنَـا َعلِيـ ٌ
عَادَنِ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى َّ
ك ) ( رواه احلاكم يف املستدرب).
ك إِلَى مُدَّ ِة أَجَلِ َ
ك  ،وَعَافَابَ فِ بَدْنِكَ وَجِسْمِ َ
ذَنْبَ َ
وكان (صلى اهلل علي وسلم) يأمر أصحاب (رضوان اهلل عليهم) بالدعاء بالصحة والعافيـة  ،فعَـنْ
ل اهللِ
الل ُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ ) فَهَـالَ :يَـا رَسُـو َ
أَنَسِ ْبنِ مَالِكٍ (رض اهلل عن ) أَنَّ رَجُالً جَاءَ إِلَى النَّبِ ِّ (صَلَّى َّ
ُـم أَتَـاهُ فِـ اليَـوْمِ الثَّـانِ
سلْ رَبَّـكَ العَافِيَـةَ وَاملُعَافَـاةَ فِـ الـدُّنْيَا وَاآلخِـرَةِ  ،ث َّ
ضلُ؟ قَالََ :
أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْ َ
ل
ل لَـ ُ ِمثْـ َ
ا َفهَـا َ
ُـم َأتَـا ُه فِـ اليَـ ْو ِم الثَّالِـ ِ
ل َل ُ مِثْـلَ ذَلِـكَ  ،ث َّ
ضلُ؟ فَهَا َ
هلل أَيُّ الدُّعَا ِء أَفْ َ
لا ِ
فَهَالَ :يَا رَسُو َ
د أَفْلَحْتَ( .رواه الرتمذي).
ذَلِكَ .قَالََ :فتِذَا أُعْطِيتَ العَافَِيةَ فِ الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِ اآلخِرَةِ فَهَ ْ
الل ُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ) علـى اسـتثمار تلـك النعمـة يف طاعـة اهلل ( عـل
لذا حثنا النيب الكريم (صَلَّى َّ
الل ُ عَلَ ْي ِ وَسَلَّمَ) قَالَ( :بادِرُوا بِاْلأَعْمَالِ
الل ِ (صَلَّى َّ
َن رَسُولَ َّ
ن أَبِ هُرَيْرَةَ (رض اهلل عن ) أ َّ
وجل) ،ف َع ْ
ن إِلَّا فَهْرًا مُنْسِيًا  ،أَوْ غِنًى مُطْغِيًا  ،أَوْ مَرَضًا مُقْسِدًا  ،أَ ْو هَرَمًا مُقَنِّدًا  ،أَوْ مَوْتًـا مُجْهِـلًا ،أَوْ
ل تَنْتَظِرُو َ
ه ْ
سَبْعًاَ :
ب يُنْتَظَرُ  ،أَ ْو السَّا َعةَ ؛ فَالسَّا َعةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ) (رواه الرتمذي ).
الدَّجَّالَ ؛ فَشَرُّ غَاطِ ٍ

-4ومــن عظمــة التَّشــريع اإلســالم ومــن أهــم مهاصــده أن جــاء جبملــة مــن املبــادو واألصــول
تضمن استهامة احلياة يف نظـام ككـم دقيـق  ،يهـول اهلل تعـاىل{ :وَنَلَّلْنَـا عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ تِبْيَانًـا لِكُـلِّ
شَ ْءٍ وَهُدً

وَرَحْ َمةً وَبُشْرَ

لِلْمُسْلِمِنيَ} [النحل ،]89 :وتهتم ببناء اإلنسان ورعايتـ صـحيًا  ،ونقسـيًا ،

وسلوكيًا  ،وعلميًا ،فاملسلم الهوي نافع لنقس  ،ودين  ،ووطن  ،ف َعنْ أَبِـ هُرَيْـرَةَ (رضـ اهلل عنـ ) قَـالَ:
قَالَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْي ِ وَسَلَّمَ) « :الْمُْْ ِمنُ الْهَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اهللِ ِمنَ الْمُـْْ ِمنِ الضَّـعِيفِ ،
وَفِ كُل خَيْرٌ » ،فاملهمات العظام ال يهوم بها إال الرجال األصحاء الذين جيمعون بني األمانة والهوة
البدنية  ،فهذه ابنة الرجل الصاحل تطلب من أبيها أن يتوىل سيدنا موسى (علي السالم) العمل عنده
ت الْهَـوِيُّ
ن اسْـَتأْجَرْ َ
خيْـ َر مَـ ِ
ِن َ
ج ْر ُه إ َّ
ت اسْـَتأْ ِ
همَا يَا َأبَـ ِ
ت ِإحْـدَا ُ
ملا يتـوفر فيـ مـن الهـوة واألمانـة { :قَالَـ ْ
اْلأَمِنيُ}[الهصص.]62 :
وهذا سيدنا يوسف  -علي السالم  -ملا وجد يف نقس الهدرة على تول وإدارة شـوون خـلاطن مصـر
قال{ :اجْعَلْنِ عَلَى خَلَاِطنِ اْلأَرْنِ إِنِّ حَقِيظٌ عَلِيمٌ } [يوسف.]22 :
وهذا أبو ذر (رض اهلل عن ) حني يطلب من النيب (صلى اهلل علي وسلم) أن يولي والي ًة ضرب على
ن أَخَـذَهَا
منكبي ثُمَّ قَالَ « :يَا أَبَا ذَر إِنَّكَ ضَعِيفٌ  ،وَإِنَّهَا أَمَاَنةٌ  ،وَإِنَّهَا يَـوْمَ الْهِيَامَـةِ خِـلْ ٌ وَنَدَامَـةٌ إِالَّ مَـ ْ
بِحَهِّهَا وَأَدَّ

الَّذِي عَلَ ْي ِ فِيهَا»[صحيح مسلم] ،من هنا كانت عناية اإلسالم ببناء إنسـان قـوي البنيـان،

مستهيم النقس ،حسن السلوب ،عامل بأمور دين ودنياه.
وتتجلى عناية اإلسالم بصحة اإلنسان بعدة مظاهر فأحاطها بسـيا مـن الرعايـة ،منن هن
املظاهر :أن حرم االعتداء عل النقس البشرية بأي لون من ألوان االعتداء ،بل جعل احلقاظ عليهـا
أحد الكليات اخلمس اليت جاء بها اإلسالم ،فشرع من التكاليف ما حيقظ لإلنسان صحت .
ومن ه

املظاهر  :العناية بالطهارة  ،فجعل الطهور شطر اإلميان ،ف َعنْ أَبِ مَالِكٍ اْلأَشْعَرِيِّ

ن  »...وجعلها شرطًا
(رض اهلل عن ) قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْي ِ وَسَلَّمَ) « :الطُّهُورُ شَطْرُ اْلتِميَا ِ
لصحة كثري من العبادات كالصالة ،والطوا  ،يهول تعاىل{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ِإذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّـلَاةِ
ن وَإِنْ كُنْـتُمْ جُنُبًـا
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَا ِفقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ إِلَـى الْكَعْبَـ ْي ِ
فَاطَّهَّرُوا[ } ...املاطدة .]2 :
حقُ ب الضرر  ،فهال
ومن مظاهر عناية اإلسالم بصحة اإلنسان أن حث على ترب كل ما قد يُلْ ِ
كةِ[ }...البهرة  ،]692:والبعـد عـن اإلسـرا
تعاىل {:وَلَا تُلْهُوا ِبأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُ َ

يف الطعـام والشـراب

قال تعاىل  .. {:وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّـ ُ لَـا يُحِـبُّ الْمُسْـ ِرفِنيَ} [األعـرا  ،]46 :وعَـنْ مِهْـدَامِ بْـنِ
الل ِ (صَـلَّى اللَّـ ُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ) يَهُـولُ« :مَـا مَلَـأَ آدَمِـ ٌّ
مَعْدِي كَرِب (رض اهلل عن ) قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ َّ
طنٍ ،بِحَسْبِ ا ْبنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُهِ ْمنَ صُلَْب َُ ،فِتنْ كَانَ لَا مَحَاَلةَ فَثُلُاٌ لِطَعَا ِم ِ وَثُلُاٌ لِشَرَا ِب ِ
وِعَاءً شَرًّا ِمنْ بَ ْ

-5وَثُلُ ـاٌ لِنَقَسِ ـ ِ» .قــال ابــن رجــب :هــذا احلــدياُ أص ـلٌ جــامعٌ ألصــول الطــب كُلِّهــا[ .جــامع العلــوم
واحلكم].
يف تناول الطعام والشراب

فاإلسالم قد سبق العلم احلديا يف التنبي على خطورة اإلسرا

وأنهم ـا أصــل كــل داء  ،وصــد اهلل العظ ـيم إذ يهــول يف صــقات رســول اإلســالم ( صــلى اهلل علي ـ
وسلم) { :وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاطِاَ[}..األعرا
ومن ه

.]622 :

املظاهر :أن حا اإلسالم على حقظ األطعمة من كل مـا يلحـق بهـا الضـرر  ،فعَـنْ

جَابِرِ ْبنِ عَبْدِ اهللِ (رض اهلل عنهما ) قَالَ :سَـمِعْتُ رَسُـولَ اهللِ (صَـلَّى اهللُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ) يَهُـولُ« :غَطُّـوا
اْلتِنَاءَ  ،وَأَوْكُوا السِّهَاءََ ،فتِنَّ فِ السََّنةِ لَيْ َلةً يَنْ ِللُ فِيهَا وَبَاءٌ ،لَا يَمُـرُّ ِبتِنَـاءٍ لَـيْسَ عَلَيْـ ِ غِطَـاءٌ ،أَوْ سِـهَاءٍ لَـيْسَ
عَلَ ْي ِ وِكَاءٌ ،إِلَّا نَ َللَ فِي ِ ِمنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ».
ومن مظاهر عناية اإلسالم بصحة اإلنسنان إجيناد أسنرة قوينة  ،حيـا إن األسـرة هـ نـواة
اجملتمع واللبنة األوىل يف بناط  ،فسالمة األسرة سبيل سالمة اجملتمع  ،ومن ثّمَّ اهتم بالعالقة بـني
اللوجني وحرم كل ما من شـأن أن يلحـق الضـرر بأحـدهما ،فحـرم املعاشـرة اللوجيـة أثنـاء احلـيض
فهال تعاىل{ :وَيَ ْسأَلُونَكَ َعنِ الْمَحِيضِ ُقلْ هُوَ أَذً

ض وَلَـا تَهْرَبُـوهُنَّ حَتَّـى
فَاعْتَلِلُوا النِّسَاءَ فِ الْمَحِي ِ

الل َ ُيحِبُّ التَّوَّابِنيَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}[البهـرة
الل ُ إِنَّ َّ
يَطْهُرْنَ َفتِذَا تَطَهَّرْنَ َفأْتُوهُنَّ ِمنْ حَيْاُ أَمَرَكُمُ َّ
 . ]666 :وحرم اللنا ألن عالقة غري صحية عالوة على كونها كرمة قال تعـاىل { :وَلَـا تَهْرَبُـوا اللِّنَـا إِنَّـ ُ
كَـانَ فَاحِشَـةً وَسَــاءَ سَـبِيلًا}[اإلســراء  ، ]46 :وحـرم كــل مـا يلحــق األذ

بصـحة املــرأة فأوجـب علــى

احلاطض والنقساء اإلفطار يف رمضان ،ورخص يف عدم أداء بعض القراطض حتى ال يتعـرن اإلنسـان
للتعب واملرن قال تعاىل ...{ :فَ َمنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُ ْم ُ وَ َمنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَقَرٍ فَعِدَّةٌ ِمنْ
الل ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{ }...البهرة . }682 :
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ َّ
ومن مظاهر اهتمام اإلسالم بصحة الفرد :أن أمره بتجنب فعل أي أمر يسبب للجسد تعبا أو
ل لِـ
الل ُ عَنْهُمَا)  :قَـا َ
ن الْعَاِْ (رَضِ َ َّ
إرهاقا  ،حتى ولو كان من العبادات  ،فعن عَبْد اهللِ ْبنُ عَمْرِو ْب ِ
ل ) فَهُلْتُ  :بَلَـى
ك تَصُومُ النَّهَارَ وَتَهُومُ اللَّ ْي َ
م أُخْبَ ْر أَنَّ َ
هلل أَلَ ْ
دا ِ
رَسُولُ اهللِ (صلى اهلل علي وسلم)  ( :يَا عَبْ َ
ِن
ِن لِعَيْنِكَ عَلَيْـكَ حَهًّـا وَإ َّ
ن لِجَسَدِبَ عَلَيْكَ حَهًّا وَإ َّ
ال تَقْ َعلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ َفتِ َّ
يَا رَسُولَ اهللِ قَالَ  ( :فَ َ
ك بِكُـلِّ
ِن لَـ َ
ُـل شَـهْ ٍر ثَالَثَـ َة أَيَّـا ٍم فَـت َّ
لِلَوْجِكَ عَلَيْكَ حَهًّا وَإِنَّ لِلَوْرِبَ عَلَيْكَ حَهًّا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُـومَ ك َّ
حَسََنةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا َفتِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ ك ُِّل ِ ) فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَ َّ قُلْتُ  :يَا رَسُولَ اهللِ إِنِّ أَجِدُ قُـوَّ ًة
هلل دَا ُودَ
ن صِـيَا ُم َنبِـ ِّ ا ِ
ت َ :ومَـا كَـا َ
ال تَـ ِل ْد َع َليْـ ِ ) ُقلْـ ُ
ال ُم َ ،و َ
هلل دَا ُو َد َع َليْـ ِ السَّـ َ
م صِـيَا َم َنبِـ ِّ ا ِ
صْ
قَالَ َ ( :ف ُ
النبِـ ِّ
خصَـ َة َّ
ت ُر ْ
د مَـا َكبِـ َر يَـا َل ْيَتنِـ َق ِبلْـ ُ
ل َ :بعْـ َ
هلل َيهُو ُ
دا ِ
ن َع ْب ُ
ه ِر ) َفكَا َ
الد ْ
ف َّ
ص َ
ل ِ ( :ن ْ
(عَلَ ْي ِ السَّالَمُ) ؟ قَا َ
(صلى اهلل علي وسلم)( .رواه البخاري وبوب ل  :باب حق اجلسم يف الصوم).

-6إن اإلنسان مل خيلق للعبادة فحسب  ،بل خله اهلل عل وجل ملهمتني العبادة وعمارة الكـون
 ،فكيف لبدن هليل ضعيف مملوء باألمران واألسهام والتعـب واإلرهـا أن يهـوم ببنـاء حضـارة  ،أو
حتهيق عمارة؟
ومن مظاهر اهتمام اإلسالم بصحة اإلنسان :أن شرع مجلة مـن اآلداب االجتماعيـة حتقـظ
على الناس صحتهم ،ومتـنعهم مـن التعـرن لألمـران ،فعَـنْ أَبِـ هُرَيْـرَةَ (رضـ اهلل عنـ ) قَـالَ :كَـانَ
رَسُــولُ اللَّـ ِ (صَــلَّى اهللُ عَلَيْـ ِ وَسَــلَّمَ)« :إِذَا عَطَـسَ وَضَـعَ يَـدَهُ أَوْ ثَوْبَـ ُ عَلَــى فِيـ ِ ،وَخَقَـضَ أَوْ غَــضَّ بِهَــا
صَوَْت ُ»[أخرج أبو داود] .ونه عن التنقس يف اإلناء لعـدم إحلـا األذ

بـ ونهلـ لآلخـرين ،فعـن

أَبِ قَتَـادَةَ (رضـ اهلل عنـ ) قَـالَ :قَـالَ رَسُـولُ اللَّـ ِ (صَـلَّى اهللُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ)« :إِذَا شَـ ِربَ أَحَـدُكُمْ فَـالَ
يَتَنَقَّسْ فِ اإلِنَاءِ.»...
ومن مظاهر اهتمام اإلسالم بصحة اإلنسان :أن حرْ على نظافة وصاله البيوة احمليطة
باإلنسان  ،وأن تكون خالية من األمران ،ألن األمران إذا انتشرت يف جمتمع فتنها ال ختص
شخصًا دون شخص ،ولكنها تْثر سلبًا على حياة الناس عمومًا ،فوضع قواعد ملنع انتشار األمران
واألوبوة يف اجملتمع سبق ب الطب احلديا ،تعترب أساس الطب الوقاط  ،منها العلل واحلجر
الصح  ،الذي وضع قواعده منذ أكثر من ألف وأربعماطة عام ،والذي عرب عن النيب (صلى اهلل علي
وسلم) بهول  « :لَا يُورِدُ مُمْرِنٌ عَلَى مُصِح» ،و َعنْ أُسَا َمةَ ْبنِ زَيْدٍ( رض

اهلل عنهما ) قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اهللِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْي ِ وَسَلَّمَ)  « :الطَّاعُونُ آَيةُ الرِّجْلِ ،ابْتَلَى اهلل عَلَّ وَجَلَّ ِب ِ نَاسًا ِمنْ عِبَادِهِ َ ،فتِذَا
سَ ِمعْتُمْ ِب ِ ،فَلَا تَدْخُلُوا عَلَ ْي ِ ،وَإِذَا وَقَعَ ِبأَرْنٍ وَأَنْتُمْ بِهَا  ،فَلَا تَقِرُّوا مِ ْن ُ» [متقق علي ] .وعن أب
(رض

هُرَيْرَةَ

اهلل عن )  :قَالَ رَسُولُ اللَّ ِ (صَلَّى اهللُ عَلَيْ ِ وَسَلَّمَ) « :فِرَّ مِنَ املَجْذُومِ كَمَا تَقِرُّ ِمنَ األَسَدِ »

[ رواه البخاري]  ،فأصل اإلسالم ملبدأ عظيم وحكمة بليغة وه  :الوقاية خريًا من العال قبل أن
تعرفها املنظمات الطبية العاملية.
وإن نلل البالء وانتشر الداء أوجب اإلسالم التـداوي وحـا عليـ  ،فاإلنسـان مطالـب حبقـظ
نقس  ،ومن حقظها التداوي ،وإذا ترك يكون آمثًا ،ولهد وردت أحاديا كـثرية تْكـد هـذا املعنـى ،
ف َعنْ جَابِرٍ بن عبد اهلل ( رض اهلل عنهما) َعنْ رَسُولِ اهللِ (صَلَّى اهللُ عَلَيْـ ِ وَسَـلَّمَ) أَنَّـ ُ قَـالَ« :لِكُـلِّ دَاءٍ
دَوَاءٌَ ،فتِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِـتِذْنِ اهللِ عَـلَّ وَجَـلَّ» ( رواه مسـلم )  ،وعَـنْ أَبِـ هُرَيْـرَةَ (رَضِـ َ اللَّـ ُ
الل ُ دَاءً إِلَّا أَنْ َللَ َل ُ شِقَاءً » ( رواه ابـن ماجـة) ،
عَ ْن ُ) َعنِ النَّبِ ِّ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْي ِ وَسَلَّمَ ) قَالَ « :مَا أَنْ َللَ َّ
و َعنْ أُسَا َمةَ ْبنِ شَرِيكٍ ( رض اهلل عن ) قَالَ :أَتَيْتُ النَّبِ َّ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْي ِ وَسَلَّمَ) وَأَصْحَاَب ُ َكأَنَّمَا عَلَى
الل ِ ،أَنَتَدَاوَ ؟
رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ ،فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ ،فَجَاءَ الْأَعْرَابُ ِمنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا ،فَهَالُوا :يَا رَسُولَ َّ

-7الل َ عَـلَّ وَجَـلَّ لَـمْ يَضَـعْ دَاءً إِلَّـا وَضَـعَ لَـ ُ دَوَاءً ،غَيْـرَ دَاءٍ وَاحِـدٍ الْهَـ َرمُ» ( رواه ابـن
فَهَالَ« :تَدَاوَوْا َفتِنَّ َّ
ماجة).
ن أَبْجَرَ ،فَمَرِنَ فِ الطَّرِيقِ،
ب ْب ُ
و َعنْ خَالِدِ ْبنِ سَعْدٍ ( رض اهلل عن )  ،قَالَ :خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِ ُ
َبةِ السَّوْدَاءِ  ،فَخُذُوا مِنْهَـا
فَهَدِمْنَا الْمَدِيَنةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ،فَعَادَهُ ا ْبنُ أَبِ عَتِيقٍ وَقَالَ لَنَا  :عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْح َّ
ت زَيْتٍ ،فِ هَذَا الْجَانِـبِ وَفِـ هَـذَا الْجَانِـبِ،
ُم اقْطُرُوهَا فِ أَنْ ِق ِ بِهَطَرَا ِ
خَمْسًا أَوْ سَبْعًا ،فَاسْحَهُوهَا ،ث َّ
الل ُ عَلَ ْي ِ وَسَلَّمَ  -يَهُولُ" :إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّـوْدَاءَ
الل ِ  -صَلَّى َّ
َفتِنَّ عَاطِ َشةَ حَدَّثَتْهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ َّ
ن السَّامُ" .قُلْتُ :وَمَا السَّامُ؟ قَالَ :الْمَوْتُ) (رواه ابن ماجة).
ن يَكُو َ
شِقَاءٌ ِمنْ كُلِّ دَاءٍ ،إِلَّا أَ ْ
ع قض ّيَةَ التَّداوي يف مَوضِعها الصَّحيح يومَ أن بـني للنـاس
فالنيب ( صلى اهلل علي وسلم ) وض َ
أن مســألة التــداوي ليســت اعرتاضــا علــى قضــاء اهلل  -عــل وجــل ، -بــل هـ كــض رضــا بهضــاء اهلل
الل ُ عَلَ ْي ِ وَسَلَّمَ فَهَالَ :يَا رَسُولَ اللَّـ ِ،
وقدره ،ف َعنْ ا ْبنِ أَبِ خُلَا َمةََ ،عنْ أَبِي ِ ،أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِ َّ صَلَّى َّ
أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَ

الل ِ شَـيْوًا؟ فَهَـالَ« :هِـ َ مِـنْ قَـدَرِ
هلْ تَرُدُّ ِمنْ قَدَرِ َّ
ِب ِ وَتُهَاةً نَتَّهِيهَا َ

الل ِ»( رواه الرتمذي ) .فأقدارَ اهلل تُدفَع بأقدار اهلل ،فال مكـانَ يف اإلسـالم للتَّواكُـل باسـم التوكُّـل ،
َّ
والسنة النبوية املطهرة دلت داللة قطعية أن سيدنا كمدا ( صلى اهلل عليـ وسـلم) ملـا أصـاب مـرن
تداو

 ،آخذًا باألسباب ومتوكالً على رب األسباب سبحان وتعاىل  ،ولنا في ( صـلى اهلل عليـ وسـلم)

األسوة والهدوة احلسنة.
وكما أن التداوي واجب شرع

فهو أيضًا ضرورة اجتماعية حقاظًا على اجملتمع وصحة

أفراده ،فهوة األمم تتجلى يف قوة أفرادها  ،فاألمة اليت تنلل بساحاتها األمران  ،أو تستوطنها
األوبوة أمة ضعيقة هليلة تتعرن خلسران كبري ،سواء يف هذه الهو

البشرية املعطلة اليت كان من

املمكن أن تسهم يف زيادة دخلها  ،أو يف هذه األموال الطاطلة اليت تنقق يف معاجلة هذه
األمران اليت كان من املمكن أن تسهم يف بناء صره األمة االقتصادية .فالنهون باألمة واحلقاظ
على صحة أبناطها من أهم أسباب الهوة اليت عليها تنشأ عليها احلضارات.
َـولَ يف أمـور الطـب والتـداوي علـى أهـل االختصـاْ ،فهـم
والواجب على اجملتمـع أن يُع ِّ
أهل الذكر الواجب اتباعهم يف ختصصهم ،أما ما حيدث يف بعض األحيان يف اجملتمـع مـن جلـوء
البعض إىل اخلرافات واللجوء إىل غري املتخصصني لعال بعض األمران فال ينبغـ أن حيـدث يف
جمتمع مسـلم يستضـ ء بنـور الـوح  ،يهـول اهلل تعـاىل{ :فَاسْـأَلُوا أَهْـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنْـتُمْ لَـا تَعْلَمُـونَ}
[األنبياء ،]2 :ويهول تعاىل{ :فَاسَْألْ ِب ِ خَبِريًا }[القرقـان ،]29 :فأهـل الـذكر يف جمـال التـداوي هـم
األطباء املتخصصون.

-8ومــن األمــور الــيت اهــتم بهــا اإلســالم وســبق بهــا يف جمــال صــحة القــرد مــا يعــر

بالصــحة

اإلاجابية ،واملهصود منها احملافظة على صحة اإلنسان التناسلية وكل ما يتعلق بها  ،يف إطـار شـرع
أخالق وا ٍ لكيان اجملتمع  ،وحيافظ على هويت اإلسالمية.
فنجد اإلسالم نظم أصول العالقة اللوجية بني اللوجني يف تعاليم السمحة احملاطة بسـيا
من احلياء حيقظ لكـال الـلوجني كرامتـ  ،ويـْدي إىل نشـر القضـيلة  ،والبعـد عـن الرذيلـة  ،فـأمر كـال
الــلوجني أن حيســن اختيــار الــلو املناســب لـ خلهيــا وصــحيا  ،وأمــر بــاالغرتاب يف الــلوا

عنــى

اختيار اللوجة من غري ذوي الهربى حرصا علـى أن يكـون الولـد خاليـا مـن األمـران الوراثيـة ،فهـذا
النــوع مــن الــلوا منتشــر وخاصــة يف املنــاطق الريقيــة  ،فهــذا النــوع وإن كــان جــاطلا شــرعا إال أنـ
خمالف لألوىل .
وكذلك نظم اإلسـالم أصـول ومبـادو العالقـة بـني الـلوجني ـا حيقـظ كـال الـلوجني مـن
ن الْمَحِــيضِ قُـلْ هُـوَ أَذً
أمــران قــد تــأت نتيجــة ممارســات خاطوــة  ،فهــال تعــاىل { :وَيَسْـأَلُونَكَ عَـ ِ
الل ُ إِنَّ
فَاعْتَلِلُوا النِّسَاءَ فِ الْمَحِيضِ وَال تَهْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ َفتِذَا تَطَهَّرْنَ َفأْتُوهُنَّ ِمنْ حَيْاُ أَمَرَكُمُ َّ
الل َ يُحِبُّ التَّوَّابِنيَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ َفأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِوْتُمْ وَقَـدِّمُوا ألنْقُسِـكُمْ
َّ
وَاتَّهُــوا اللَّــ َ وَاعْلَمُــوا أَنَّكُــمْ مُالقُــوهُ وَبَشِّــرِ الْمُــْْمِنِنيَ }[البهــرة 666 :ـ  .]664واآليــة الكرميــة تصــف
احمليض بأن أذ

وتأمر بـاعتلال احلـاطض ،ومل يعلـم أحـد مـد

األذ

النـاجم عـن مجـاع الـلو

زوجت أثناء احمليض إال مْخرا ،وقد اكتشف الطب احلديا األضرار اخلطـرية املرتتبـة علـى ذلـك
واليت تْدي إىل األمران السرطانية  ،ووصف اآلية "احمليض" باألذ

هو وصف دقيـق ألنـ مجـع

األضرار اليت تصـيب املـرأة والرجـل علـى السـواء فهـو لقـظ جـامع ،فالضـرر النـاجم عـن عـدم اتبـاع
اهلدي الهرآن خطر متشعب ومتنوع األوج .
وأخرب أن للوليد حها من الرضاعة والرعاية ينبغ على كال اللوجني االلتلام بهـا  ،قـال تعـاىل:
ُـن
ِم الرَّضَـا َعةَ وَعلَـى الْمَوْلُـودِ لَـ ُ رِزْقُه َّ
ن أَرَا َد أَن يُـت َّ
ن لِمَـ ْ
ن أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَ ْينِ كَـامِلَ ْي ِ
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِ ْع َ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُو ِ الَ تُكَلَّفُ نَقْسٌ إِالَّ وُسْعَهَا الَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَالَ مَوْلُودٌ َّل ُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
م أَن تَسْتَرْضِـعُواْ
ن أَرَدتُّـ ْ
ن أَرَادَا فِصَــاالً عَــن تَ ـرَانٍ مِّنْهُمَــا وَتَشَــاوُرٍ فَـالَ جُنَــاهَ عَلَيْهِمَــا وَ ِإ ْ
مِثْـلُ ذَلِـكَ فَـتِ ْ
ن
َن اللَّـ َ ِبمَـا َت ْع َملُـو َ
َاتهُـواْ اللَّـ َ وَا ْع َلمُـواْ أ َّ
أَوْالَدَكُمْ فَالَ جُنَاهَ عَلَـيْكُمْ إِذَا سَـلَّمْتُم مَّـآ آَتيْـتُم بِـالْ َم ْعرُو ِ و َّ
بَصِريٌ} [البهرة..]644 :

واعتنى اإلسالم برعاية األسرة والطقل واالهتمام بالنسل ،ملا في من فواطد تعود على الطقـل
واألب واألم واجملتمع كل  ،وحرم اإلسالم اإلجهان  ،وكل املمارسات اخلاطوة جتاه القرد من زنا
وإتيان املرأة يف دبرها كل هذا ليحافظ على اإلنسان.

-9وإذا كانت السنة تدعونا إىل التناكح والتكاثر فتن املعنـى يتوجـ إىل الكثـرة النافعـة الهويـة،
فرسالة اإلسالم أوسع يف أهدافها من أن حتيا يف أمة مرههة موبوءة عاجلة  ،ف َعنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض
ن
َـب ِإلَـى اللَّـ ِ مِـ َ
خيْـ ٌر َو َأح ُّ
ن الْهَـ ِو ُّ َ
اهلل عن ) قَالَ :قَالَ رَسُـولُ اللَّـ ِ (صـلى اهلل عليـ وسـلم) « الْمُـ ْْ ِم ُ
ك شَـىْءٌ
الْمُْْ ِمنِ الضَّعِيفِ  ،وَفِى كُل خَيْرٌ  ،احْرِْْ عَلَى مَا يَنْقَعُكَ وَاسْـتَ ِعنْ بِاللَّـ ِ وَالَ تَعْجِـلْ وَ ِإنْ أَصَـابَ َ
ِن لَـ ْو تَقْـَتحُ عَمَـلَ
ال تَهُـلْ  :لَـ ْو أَنِّـى فَعَلْـتُ كَـانَ كَـذَا وَكَـذَا .وَلَكِـنْ قُـلْ  :قَـدَرُ اللَّـ ِ وَمَـا شَـاءَ فَعَـلَ  ،فَـت َّ
فَـ َ
الشَّيْطَانِ » (.رواه مسلم).
أما الكثرة الضعيقة اليت تكون عالة على غريها واليت تعان القهر واملـرن والتخلـف العلمـ
واحلضاري والثهايف فه الكثرة السلبية اليت عرب عنها النيب (صلى اهلل علي وسلم) بغثاء السيل ،ف َعنْ
ن تَـدَاعَى عَلَـيْكُمْ
م أَ ْ
ك الْـأُمَ ُ
الل ِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْي ِ وَسَلَّمَ)« :يُوشِ ُ
ثَوْبَانَ (رض اهلل عن ) قَالَ :قَالَ رَسُولُ َّ
م يَوْمَوِـذٍ كَـثِريٌ،
ل أَنْـتُ ْ
ن َي ْو َموِـذٍ؟ قَـالَ« :بَـ ْ
ن قِلَّـ ٍة َنحْـ ُ
ل قَاطِـلٌَ :ومِـ ْ
كَمَا تَـدَاعَى اْلأَكَلَـةُ إِلَـى قَصْـعَتِهَا» َ ،فهَـا َ
الل ُ ِمنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَـةَ مِـنْكُمْ ،وَلَيَهْـذِفَنَّ اللَّـ ُ فِـ قُلُـوبِكُمُ
وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّ ْيلِ ،وَلَيَنْلَعَنَّ َّ
ُـب الـدُّنْيَا ،وَكَرَاهِيَـ ُة الْمَـوْتِ»[سـنن أبـ
هنُ؟ قَـالَ« :ح ُّ
هنَ» ،فَهَالَ قَاِطلٌ :يَـا رَسُـولَ اللَّـ ِ ،وَمَـا الْـوَ ْ
الْوَ ْ
داود].
وعلي فاألوىل أن يأخذ كل طقل حه يف مرحليت احلمل واإلرضاع  ،وكذلك يف الرتبية
السوية ،مع ضرورة الوفاء حبه يف املطعم وامللبس والصحة والتعليم ،أما التهصري يف حق األبناء
وعدم الوفاء بواجباتهم يف الرتبية فيعدُّ ظلمًا هلم  ،والنيب (صلى اهلل علي وسلم) يوضح لنا أننا
مسوولون عن أبناطنا فهم أمانة يف أعناقنا ،فيهول « :كَقَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ »
[املستدرب للحاكم] ،ويف رواية« :كَقَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ َمنْ يَهُوتُ»[سنن أب

داود] ،ويهول

ع وَمَسُْْولٌ عَنْ رَعِيَّ ِت ِ وَالرَّجُلُ
(صلى اهلل علي وسلم)« :كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسُْْولٌ َعنْ رَعِيَّ ِت ِ اإلِمَامُ رَا ٍ
رَاعٍ فِ

أَهْ ِل ِ وَهْوَ مَسُْْولٌ عَنْ رَعِيَّتِ ِ وَالْمَرْأَةُ رَاعَِيةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْوُوَلةٌ عَنْهُمْ»....

[متقق علي ].
إن الصحة تا على رءوس األصحاء  ،فلنشكر اهلل على نعمة العافية  ،ولنحافظ عليها ،ولنعترب ن
ابتلـ بــاألمران واألســهام  ،والوقايــة خــري مــن العــال  ،ولنكثــر مــن ســْال اهلل (عــل وجــل) العافيــة ،
ن هَـُْالءِ
الل ُ عَلَ ْي ِ وَسَلَّمَ) مَرَّ بِهَوْ ٍم مُبْتَلِنيَ فَهَالَ  " :أَمَا كَـا َ
ف َعنْ أَنَسٍ ( رض اهلل عن ) أَنَّ النَّبِ َّ (صَلَّى َّ
الل َ الْعَافَِيةَ" (رواه اهليثم يف جممـع اللواطـد) .فالعافيـة يف الـدارين غايـة كـل مـْمن ،فـتن
يَ ْسأَلُونَ َّ
ابتل فليطلب العال والدواء.

