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المقدمة

المقدمة
الر ِحي ِم
الر مْ َ
ح ِن َّ
بِ ْس ِم اللهِّ َّ

عىل أرشف األنبياء واملرسلني حممد وآله

مدقملا

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم

الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني األخيار،

وبعد:

إن من أفضل النعم التي أنعم اهلل هبا عىل

اإلنسان نعمة الصحة ،إذ أنه هبذه النعمة
اإلهلية يستطيع أن يقوم بأعامله الدينية
والدنيوية بكفاءة عالية ،ويست ّلذ بمتع احلياة
املباحة ،ويستمتع بحياته عىل خري وجه
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وبأفضل صورة؛ ولذلك جيب احلفاظ عىل
هذه النعمة العظيمة ،وعدم التفريط هبا ،ألن

من يفرط بصحته يفرط بحياته كلها.

وعندما يتمتع املرء بالصحة والعافية

يستلذ بجامليات احلياة ،وحيس بلذة الطيبات،

وأما الشخص املريض بأمراض مزمنة فإنه

احلفاظ على الصحة
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يفقد الشعور بلذة احلياة ،وال يستذوق مجال
األشياء ،وال يستمتع بام أح ّله اهلل له من نعم
وطيبات وخريات ،فلو قدم له أحىل طعام
فإنه ال حيس بلذته ،ولو قدم له أحىل رشاب

فإنه اليستذوقه ،فاملرض يفقد صاحبه اللذة

واملتعة واجلامل؛ ولذا جيب عىل اإلنسان أن
يكون حريص ًا أشد احلرص عىل صحته ،وأال

يستهني هبا؛ فالصحة حاجة إنسانية ،ورضورة
حياتية ّ
لكل إنسان ،فهي ليست أمر ًا ُمرتف ًا

أو حاجة كاملية يمكن االستغناء عنها؛ بل

هي نعمة كبرية وحاجة مهمة جيب احلفاظ
عليها؛ ومع ذلك فإن بعض الناس ال ينتبهون

إىل أمهية هذه النعمة الكبرية إلاّ عند املرض،

والعاقل الك ّيس هو من حيافظ عىل صحته
أشد املحافظة ،ويغتنم أيام صحته يف العمل
الصالح ،ويوظفها بام يفيده وينفعه يف دنياه

وآخرته.

وكام ال يصح لإلنسان أن يفرط بصحته

الشخصية ،ال يصح له كذلك أن يفرط بصحة

جمتمعه ،ألن احلفاظ عىل الصحة العامة من
أوجب الواجبات عق ً
ال ورشع ًا.
العاملية – ليست جمرد خلو اإلنسان من

مدقملا

والصحة – كام يف مفهوم منظمة الصحة

األمراض أو اإلصابة بالعاهات ،ولكنها تعني

الصحة اإلجيابية وهي :أن يتمتع الفرد برصيد
من القوة يف وظائف أعضائه بحيث جتعله

يتحمل ما قد يتعرض له من مسببات كثري من
األمراض ،أو بعبارة أخرى تكون لديه مناعة
قوية جد ًا بحيث يقاوم الكثري من الفريوسات
وامليكروبات املسببة لألمراض املختلفة.
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ويتطابق املفهوم احلديث للصحة مع نظرة

اإلسالم للصحة من خالل األبعاد اآلتية:

البعد األول :بناء اجلسم وحتسني الصحة.
البعد الثاين :عالج وإصالح ما يصيب

اإلنسان من أمراض ،وهو ما يعرف بالطب

العالجي.

احلفاظ على الصحة
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البعد الثالث :محاية اإلنسان من اإلصابة

باألمراض ،وهو ما يعرف بالطب الوقائي.

وعىل اإلنسان إذا ما أصيب بأي مرض

أن يراجع األطباء لتشخيص حالته املرضية،

واتباع العالج املناسب ملرضه ،واألهم من
ذلك أن يقوي اإلنسان مناعته حتى يقاوم مجيع
أنواع الفريوسات وامليكروبات والفطريات

من خالل تناوله لألطعمة املقوية للمناعة،
واتباع وسائل الوقاية حتى حيمي نفسه من
األمراض واألوبئة.

ويف تراث اإلمام جعفر الصادق 

– وهو إمام من أئمة املسلمني – خمزون كبري
من التوصيات والتوجيهات واإلرش��ادات

الصحية سواء فيام يتعلق باجلانب الوقائي
أم اجلانب العالجي ،والذي يعكس اهتاممه
الكبري بتوجيه الناس للحفاظ عىل نعمة

الصحة والوقاية من األم��راض املختلفة،
وحفظ سالمة املجتمع.

ويسلط هذا الكتاب املخترص األضواء

عىل جوانب مهمة من الرتاث الصحي لإلمام

احلفاظ عىل سالمة اإلنسان من األمراض،

مدقملا

الصادق 

والتي تدعو يف جمملها إىل

والتمتع بصحة النفوس والعقول واألبدان.

ويتضمن هذا الكتاب ثالثة مباحث

رئيسة ،وهي:

املبحث األول -الوسائل الوقائية.
املبحث الثاين -الوسائل العالجية.
املبحث الثالث -احلكمة من املرض.
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أرجو أن يساهم هذا الكتاب املخترص

يف تعزيز ثقافة الصحة العامة عند الناس،
والعناية الشديدة بام تتطلبه املحافظة عىل نعمة

الصحة ،واالهتامم الواعي بوسائل الوقاية من

األمراض املختلفة.

وختام ًا ...أبتهل إىل املوىل عز وجل أن

احلفاظ على الصحة
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جيعل هذا الكتاب يف ميزان أع�مايل ،وأن
ُون
ينفعني به يف آخريت { َي ْو َم لاَ َين َف ُع َم ٌال َولاَ َبن َ
* إِلاَّ من َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ ِ
ب َسليمٍ} [سورة الشعراء؛
َ ْ
اآليتان .]89-88 :إنه  -تبارك وتعاىل  -حمط

الرجاء ،وغاية األمل ،وينبوع الرمحة والفيض

والعطاء.

واهلل املستعان

عبد اهلل أمحد اليوسف
القطيف
السبت  20شعبان 1442هـ
 3أبريـل 2021م

مفتتح تمهيدي

مفتتح تمهيدي
من مفاتيح ج��ودة احلياة احلفاظ عىل

األمراض املختلفة ،وذلك ألمهية الصحة يف

حياة اإلنسان نفسه ،ومسار املجتمع اإلنساين

بصورة عامة ،وكام أن املرء الذي يتمتع بصحة
عالية يشعر بالسعادة ،ويمتلك القدرة عىل
العمل والعطاء واإلنجاز والنشاط ،بينام من

تفتك به األم��راض واألسقام املزمنة يفقد
غالب ًا -القدرة عىل ذل��ك؛ كذلك حالاملجتمعات من حيث الصحة وامل��رض،
والعافية والوباء؛ حيث تعاين املجتمعات

املصابة باألوبئة وكثرة األمراض املزمنة من

ديهمت حتتفم

الصحة العامة لإلنسان ،والوقاية من
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تأخر يف التنمية ،وكساد يف االقتصاد ،وتأخر

عن ركب التقدم واالزدهار.

وبالصحة والعافية يشعر اإلنسان بمتعة

احلياة ،ويستمتع بجامهلا ،وي�مارس حياته

بصورة طبيعية ،وهي نعمة إهلية جيب أن تقابل
بالشكر؛ فالنعم إنام تدوم بالشكر ،وتزول

احلفاظ على الصحة
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الصادق
باجلحود ،وكام روي عن اإلم��ام ّ
 أنه قال« :ال تَدوم النِّعم اّإل بعدَ َث ٍ
الث
ُ َُ
(إل ب َث ٍ
الث)َ :م ِ
اّ
عر َف ٌة بام َيل َز ُم للهَِّ سبحا َن ُه فيها،
وأداء ُش ِ
كرها ،وال َّت َع ُب فيها»((( ،وعنه 
ُ
ِ
ِ
َ
واحذروا أن تَنتَق َل
وار النِّ َعمِ،
قال« :أحسنوا ِج َ
ِ
أح ٍد َق ُّط
َعنكُم إىل َغ ِريكُم ،أما هّإنا مَل تَنتَق ْل َعن َ
فكا َدت أن ت ِ
َرج َع إ َل ِيه»(((.
والصحة أفضل نعمة كام روي عن أمري
أفض ُل
«الص َّح ُة َ
عيل ِّ :
املؤمنني اإلمام ّ
((( حتف العقول.318 :
للطويس.431 /246 :
((( األمايل
ّ

النِّ َعمِ»((( ،ألن كثري ًا من النعم األخرى ترتبط
هبا وجود ًا وعدم ًا.
وكثري من األصحاء قد ال يشعرون هبذه

وعىل اإلنسان العاقل أال يفرط يف صحته،

ديهمت حتتفم

النعمة العظيمة إال عندما يفقدوهنا ،وكام روي
ِ
كثري
عن رسول اللهَِّ  أنه قالَ :
«خص َلتان ٌ
فتون ِ
ِ
الص َّح ُة وال َفرا ُغ»(((،
ِم َن
الناس َم ٌ
فيهامِّ :
الصادق « :العافِ َي ُة
وورد عن اإلمام ّ
ِ
عم ٌة َخ ِف َّي ٌة ،إذا ُو ِجدَ ت ن ُِس َيت ،وإذا ُف ِقدَ ت
ن َ
ُذكِ َرت»((( ،وعنه  قال« :كَم ِمن ُمن َع ٍم
ِ
وهو ال َيع َل ُم!»(((.
ع َليه ُ

ألن من يفرط فيها تتنغص حياته ،وتتكدر
معيشته ،ويفقد الكثري من السعادة واملتعة
والطمأنينة والراحة ،وقد روي عن اإلمام

((( غرر احلكم.1050 :
((( بحار األنوار.2 /170 /78 :
((( كتاب من ال حيرضه الفقيه/406 /4 :
.5878
((( اخلصال.51 /223 :
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َّعيم يف الدنيا
ّ
الصادق  أنه قال« :الن ُ
وتام النِّعم ِة يف ِ
األمن ِ
وص َّح ُة ِ
اآلخ َر ِة
ُ
َ
اجلسمِ ،مَ ُ
خول َ
ُد ُ
اجلن َِّة»((( ،وعنه  قال« :خ ُمَس
واحدَ ًة مَل يز َْل ِ
صال من َف َقدَ ِمنهن ِ
ِخ ٍ
ناق َص
ُ َّ
َ
َ
شغول ال َق ِ
زائل ال َع ِ
ال َع ِ
َ
يشَ ،
لبَ :فاوالها
قلَ ،م
ِص َّح ُة ال َبدَ ِن»(((.

احلفاظ على الصحة

وك�ما جيب عىل األف��راد املحافظة عىل

صحتهم ،واتباع سبل ووسائل الوقاية

لالحرتاز من األم��راض بكافة أنواعها،
وخصوص ًا األمراض الوبائية واملعدية ،كام هو
احلال مع (جائحة كورونا) التي حولت حياة

املجتمعات البرشية يف العامل كله إىل توقف
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شبه كامل يف مفاصل احلياة العامة ،وأثرت
عىل االقتصاد واألعامل والسياحة وخمتلف

جوانب احلياة وأبعادها.

وسنحاول يف هذا البحث املخترص تناول
((( معاين األخبار.87 /408 :
((( بحار األنوار.4 /171 /78 :

ما ورد عن اإلمام الصادق 

يف جمال

احلفاظ الصحة سواء يف اجلانب الوقائي أو
اجلانب العالجي.

ديهمت حتتفم
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المبحث األول :الوسائل الوقائية

الوسائل الوقائية
عندما نتصفح الرتاث الصحي لإلمام
الصادق  سنجد ك ًام كبري ًا من التوصيات

الصحية واإلرشادات الوقائية التي تدعو يف

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

المبحث األول

جمملها إىل احلفاظ عىل سالمة اإلنسان من
األمراض ،والتمتع بصحة األبدان والنفوس

والعقول ،ونكتفي هنا باإلشارة إىل بعض

الوسائل واألساليب الوقائية للحامية والوقاية
من األمراض املختلفة يف النقاط اآلتية:

19

 )1غسل اليدين:
اليدان من أكثر األعضاء مالمسة لألشياء،

وغسلها باملاء من أهم الوسائل التي ينصح هبا
األطباء للوقاية من امليكروبات والفريوسات،
ومنه (فريوس كورونا) ،وقد ح ّثت التعاليم

الدينية عىل غسل اليدين قبل األكل وبعده،
وأن ذلك من املستحبات وآداب املائدة،

احلفاظ على الصحة
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جلملة من األخبار ،ومنها :ما روي عن
«م ْن َغ َس َل َيدَ ُه
اإلمام الصادق  أنه قالَ :
ور َك َله فيِ َأولِ ِه و ِ
آخ ِر ِه،
َّ َ
َق ْب َل ال َّط َعا ِم َو َب ْعدَ ُه ُب ِ ُ
اش فيِ َس َع ٍةَ ،و ُعوفيِ َ ِم ْن َب ْل َوى فيِ
اش َما َع َ
َو َع َ
َج َس ِد ِه»((( ،وعنه  قال« :ا ْغ ِس ُلوا َأ ْي ِد َيك ُْم
َق ْب َل ال َّط َعا ِم َو َب ْعدَ ُهَ ،فإِ َّن ُه َين ِْفي ا ْل َف ْق َرَ ،و َي ِزيدُ فيِ
ا ْل ُع ُم ِر»(((.
إن املداومة عىل هذا املستحب يؤدي إىل

نظافة اليدين ،وهو رشط رئيس حلامية اإلنسان
((( بحار األنوار :ج ،63ص ،362 :ح .38
((( املحاسن .425

ووقايته من اإلصابة باألمراض املعدية
واملرضة بصحة اإلنسان ،وهذا ما وجهنا إليه

اإلمام الصادق  عرب تعاليمه وتوصياته
احلاثة عىل غسل اليدين قبل الطعام وبعده.

كثرية هي التوجيهات واإلرش���ادات

ال��واردة عن اإلم��ام الصادق 

والتي

حتث اإلنسان عىل االهتامم بالنظافة العامة

للجسم ،كاالستحامم باملاء ،وقص شعر
الرأس واللحية ،وحلق الشعر غري املرغوب
فيه يف اإلبطني والعانة ،ومتشيط شعر الرأس،

واحلث عىل التنظف والتطيب والتزين ،فقد
الص ِادق 
روى الصدوق عن اإلمام َّ
ِ
ِ
أنه قال: َ
ب،
«أ ْر َب ٌع م ْن َأ ْخلاَ ِق الأْ َ ْنبِ َياء :ال َّت َط ُّي ُ
ِ
َوال َّتنْظِ ُ
ُّور ِة،
وسىَ ،و َح ْل ُق الجَْ َسد بِالن َ
يف بِا مُْل َ
َو َك ْث َر ُة ال َّط ُرو َق ِة»(((.
((( وسائل الشيعة ،ج ،2ص ،107 :ح .1630

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

 )2العناية بالنظافة العامة للجسم:
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وأشار اإلمام الص ِ
ادق  إىل عدة أمور
َّ

تدخل الفرح والرسور عىل اإلنسان ،ومنها :ما
يرتبط بالنظافة العامة لإلنسان :كاالرمتاس يف
املاء (السباحة) ،والسواك (تنظيف األسنان)،

احلفاظ على الصحة
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وغسل الرأس ،حيث روي عنه  قوله:
الر ِ
كوب،
ش ِة
أشياء :ا َمل ِ
يشَ ،و ُّ
َ
ُرش ُة يف َع رَ َ
«الن َ
ِ
مِ��اس فيِ
امل��اءَ ،والنَّ َظ ِر إلىَ ُ
ِ
�ضر ِة،
َواالرت
اخل َ
احل ِ
بَ ،والنَّ َظ ِر إلىَ ا َمل َ
الش ِ
رأ ِة َ
َواألَ ِ
كل َو رُّ
سناء،
اخل ِ
اجلامعِ ،والس ِ
طم ِّي فيِ
َو ِ
أس بِ َ
الر ِ
واك ،و َغ ِ
سل َّ
َ ِّ
وما َد َث ِة الر ِ
َ
جال»(((.
احل اّم ِم و َغ ِري ِه ،حُ
ِّ
وروي عنه  أنه قالَ « :ثال َث ٌة ي ِ
سم َّن و َثال َث ٌة
ُ
ي ِزلنَ :ف َأما ا َّلتي ي ِ
دمان َ
احل اّ�ّم�مَِ ،
وش ُّم
سم َّنَ :فإِ ُ
ُ
هَ َ َّ

((( املحاسن ،ج  ،1ص  ،78ح  ،40اخلصال،
ص  ،443ح  37عن جعفر بن خالد وليس
فيه «وغسـل الــرأس  »...و ح  38عن
صهيب بن ع ّباد عن أبيه عن اإلمام الصادق

وليس فيه «يف احلماّ م
عن أبيه عن جدّ ه
وغريه» وفيهام «النشوة» بدل «النرشة» ،بحار
األنوار ،ج  ،73ص  ،322ح .2



ِ
ِ ِ
بس ال ِّث ِ
ياب ال َّل ِّين َِةَ .و َأ َّما ا َّلتِي
الرائ َحة ال َّط ِّي َبة ،و ُل ُ
ّ
ِ
َّ ْ (((
ان َأك ِْل ا ْل َب ْي ِ
الس َمكَ ،والطلعِ» .
هَ ْي ِز ْل َنَ :فإِ ْد َم ُ
ضَ ،و َّ
ويستحب ترجيل شعر الرأس واللحية

َق َالُ :ق ْل ُتَ :و َما ا ْل َو َبا ُء؟

��ش ُ
َق َ
��ال« :الحُْ َّمىَ .وا مَْل ْ
��ط لِ ِّل ْح َي ِة َي ُشدُّ
َ
اس»(((.
ض َ
الأْ رْ َ

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

باملشط ،ومن فوائده أنه يمنع الوباء ،فقد
ان ب ِن السم ِ
ط
روى الكليني بسنده :عن ُس ْف َي َ ْ
ِّ ْ
َق َالَ :ق َال ليِ َأ ُبو َع ْب ِد اللهَِّ : «ا مَْل ْش ُط لِ َّلر ْأ ِ
س
ي ْذهب بِا ْلوب ِ
اء».
َ َ ُ ََ

واملراد من الوباء يف احلديث ما يشمل

مجلة من األمراض التي تصيب الشعر نتيجة
((( اخلـصـال ،ص  ،155ح  194عــــن
معاوية بن عماّ ر ،مكارم األخالق ،ج  ،1ص
 ،127ح  ،309روضة الواعظني ،ص ،336
األئمة البني بسطام ،ص .4
ّ
طب ّ
((( الكايف  .1 -488 -6وسائل الشيعة ،ج،2
ص ،119 :ح .1665

23

عدم النظافة والعناية به ،وال يقترص عىل الوباء

باملعنى اخلاص عند األطباء.

ويستحب تقليم األظفار من اليد والرجل

احلفاظ على الصحة
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ويكره تركه ،ألنه يمنع الداء ويدر الرزق،
ففي صحيح الحْ س ِن ب ِن ر ِ
اش ٍد َع ْن َأ يِب َع ْب ِد
ََ ْ َ
ِ
اللهَِّ َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
يم
ول اللهَِّ َ « :ت ْقل ُ
الأْ َ ْظ َف ِ
ار َي ْمن َُع الدَّ َاء الأْ َ ْع َظ َمَ ،و ُي ِد ُّر (يزيد)
الرز َْق»(((.
ِّ
وورد احلث عىل أن ترتك املرأة شيئ ًا منها،

والعلة يف ذلك أنه أزين هلا ،فقد روي عن
السكُونيِ ِّ َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اللهَِّ َ ق َالَ :ق َال
َّ
ِ
ِ
ول اللهَِّ « :للر َج ِ
َر ُس ُ
ال ُق ُّصوا َأ َظاف َريك ُْم،
ِّ
ولِلنِّس ِ
اء ات ُْرك َْن ِم ْن َأ ْظ َف ِ
ارك َُّن؛ َفإِ َّن ُه َأ ْز َي ُن
َ َ
َلك َُّن» .
(((

((( الكايف  .1 -490 -6وسائل الشيعة ،ج،2
ص ،131 :ح .1711
((( الكايف  .15 -491 -6وسائل الشيعة ،ج،2
ص ،134 :ح .1720

وهذه اإلرش��ادات والتوجيهات العامة

املروية عن اإلمام الصادق  ترشدنا إىل

أمهية العناية بالنظافة العامة للجسم ،ألهنا من
أهم الوسائل للحفاظ عىل الصحة والوقاية

وعقالً؛ فقد روي عن رسول اللهَِّ  أنه
قال« :النَّ َظا َف ُة ِم َن إْ ِالي�َم�اَ ِن»((( ،وعنه 
ِ
ب ،ن ٌ
َظيف
قالَّ :
ب ال َّط ِّي َ
ب حُي ُّ
«إن اللهََّ َط ِّي ٌ
ِ
ب النَّظا َف َة»((( ،ويف املقابل ورد النهي عن
حُي ُّ
الوساخة ،فقد روي عن رسول اهلل 
ورةُ»((( ،حيث
أنه قال« :بِ َ
ئس ال َعبدُ ال��ق��ا ُذ َ
يكون اإلنسان غري النظيف مصدر ًا للقذارة

والنجاسة والوباء واملرض.

((( مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ج،16
ص ،319 :ح .20016
((( سنن الرتمذي.2951 /198 /4 :
((( الكايف.6 /439 /6 :

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

من األمراض واألوبئة ،إضافة إىل أهنا ترمز
إىل التزين والتنظف املحثوث عليه رشع ًا
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 )3تنظيف الدار:
اإلهتامم بالنظافة العامة يف كل يشء من
األمور التي ّ
حث عليها اإلمام الصادق ،

ومن املعلوم أن كثري ًا من األمراض واألوبئة

تنتقل بسبب انعدام النظافة العامة ،وتعد
الدار (املنزل) من األماكن املهمة التي جيب
أن حتظى بالنظافة والتنظيف الدائم ،وإزالة أية

احلفاظ على الصحة
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منفرات للبيئة الصحية ،فأكثر الوقت نقضيه

يف منازلنا ،ونظافتها دليل عىل رقي أصحاهبا،
ولذا نجد أن من توجيهات اإلمام الصادق



االهتامم بتنظيف الدار وغسل أواين

الطبخ واألكل ،فقد روي عنه  أنه قال:
ِ ِ
ِ
للر ِ
« َغ ُ
زق»(((،
سل اإلناء وك ُ
َسح الفناء ،جَم َل َب ٌة ِّ
َنس
وروي عن اإلمام الباقر  أنه قال« :ك ُ
ِ
قر»(((.
ال ُبيوت َينفي ال َف َ

ويف املقابل ورد النهي عن ترك القاممة

((( اخلصال.73 /54 :
((( وسائل الشيعة ،ج ،5ص ،317 :ح .6658

نرش روائح كرهية أو أمراض معدية أو جتمع

حلرشات مؤذية.

 )4تغطية الطعام:
نظافة الطعام واملحافظة عليه من امللوثات

أمر يف غاية األمهية للحفاظ عىل الصحة؛ إذ
أن كثري ًا من األمراض تنترش من خالل األكل
والطعام غري النظيف ،ولذا يرشدنا اإلمام

الصادق  يف توجيهاته الصحية إىل تغطية

الطعام حتى ال يلوث بأي نوع من امللوثات
الضارة ،فقد روي عنه  أنه قال« :لاَ

((( وسائل الشيعة ،ج ،5ص ،318 :ح .6663

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

يف البيت طول الليل ،واحلث عىل إخراجها
قبل املغرب ،فقد روى عن َج ْع َف ِر ْب ِن محُ َ َّم ٍد
َعن آب ِائ ِه  فيِ ح ِد ِ
يث ا مَْلن ِ
َاهي َق َالَ :ق َال
َ
ْ َ
َر ُس ُ
ول اللهَِّ : «لاَ ُت َب ِّيتُوا ا ْل ُقماَ َم َة فيِ ُب ُيوتِك ُْم،
الش ْي َط ِ
وها هَنَار ًا؛ َفإِ هَّنَا َم ْق َعدُ َّ
ان»(((،
َو َأ ْخ ِر ُج َ
فرتك القاممة طول الليل يف البيت قد يؤدي إىل
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تَدَ عوا آنِي َتكُم بِ َغ ِ ِغ َط ٍ
فإن َّ
الش ْي َط َ
اء؛ َّ
ُ
َ ْ يرْ
ان إ َذا مَل ْ
َط اآلنِي ُة بز ََق فِيها ،و َ مِ ِ
اء»(((،
َ
ُتغ َّ َ َ
أخ َذ مَّا ف َيها َما َش َ
وأم��ا تركه من غري غطاء فيجعله عرضة
ملختلف امللوثات واألوبئة والفريوسات

التي ستجد طريقها جلسم اإلنسان من خالل
معدته ،وهي بيت الداء.

وتشري بعض الدراسات إىل أن كثري ًا من

احلفاظ على الصحة
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األمراض املرتبطة باجلهاز اهلضمي ناجتة من
األكل من املطاعم التي ال تعتني بالنظافة
واالشرتاطات الصحية املطلوبة ،وعليه ينبغي
االهتامم باألكل النظيف والطعام الصحي،

وجتنب األكل من املطاعم التي ال هتتم بنظافة
الطعام ونظافة العاملني فيه.

 )5غسل الفواكه واخلضروات:
م�ن أه�م األم�ور الت�ي جت�ب العناي�ة

هب�ا للحف�اظ على الصح�ة :غس�ل الفواك�ه
((( وسائل الشيعة ،ج ،5ص ،324 :ح .6681

واخلرضوات باملاء لتنظيفها من أي ملوثات قد
علقت هبا ،خصوص ًا وأنه بات يف عرصنا رشها
باملبي�دات احلرشية ،كما أن البيئة قد أصبحت

ملوث�ة باملخلف�ات الصناعي�ة وغريه�ا م�ن
تنظيفها ،ولذا ورد احلث عىل أن تغسل الفواكه
والثمار باملاء قبل تناوهلا حفظ ًا للصحة ووقاية

من السموم املرضة؛ لذا يويص اإلمام الصادق
ُل َث َم َر ٍة َس اّ ً
 بغس�لها قائ ً
ّم�َ ،فإِ َذا
ال: «إِ َّن لِك ِ
ُأتِيتُ�م هِبا َف َأ ِمس�وها ا مَْلاء ،وا ْغ ِمس�وها فيِ ا مَْل ِ
اء.
ُ َ
َ َ
ُّ َ
ْ َ
ِ
ِ
وها»((( .وه�ذه الوصي�ة يف غاي�ة
َي ْعن�ي ا ْغس� ُل َ
األمهية ،فال يس�تغني أحد عن تن�اول الفواكه
واخلرضوات عىل أنواعها ،وغس�لها باملاء من

أهم الوس�ائل الوقائية لتنظيفها من أية س�موم
وملوثات مرضة بالصحة.

((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،147 :ح
.31472

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

امللوثات الضارة ،وهو األمر الذي يس�توجب
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 )6تناول األغذية املفيدة واملقوية للمناعة:
توجد بعض األغذية هلا فاعلية قوية

يف تغذية اجلسم وإفادهتا ،وتقوية املناعة

عند اإلنسان ،وقوة املناعة حتمي اإلنسان
من اإلصابة بالفريوسات وامليكروبات

املختلفة التي هتاجم اجلسم والبدن ،وقد
ورد عن اإلمام الصادق  جمموعة من

احلفاظ على الصحة
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التوصيات يف هذا اجلانب ،ومنها :احلث
ّاس
عىل أكل التفاح قائالًَ « :لو َيع َل ُم الن ُ
رضاهم اّإل بِ ِه ،أال
داووا َم
ما فيِ ال ُّت ّف ِ
ُ
اح ما َ
يَء من َفع ًة لِل ُف ِ
ٍ
خاص ًة ،وإ ّن ُه
ؤاد
َّ
أرس ُع ش َ َ
وإ َّن ُه َ
(((
ف
ن
«ما َأ ْع ِر ُ
ُ
َضوح ُه»  ،وعنه َ ق َالَ :
األئمة البني بسطام ،ص  135عن
طب
((( ّ
ّ
ّ
الوشاء
حممّـد بـن مسلم وص  53عن
عيل بن عبد اللهّ بن سنان ،الكايف،
احلسني بن ّ
ج  ،6ص  ،357ح  ،10املحاسن ،ج  ،2ص
 ،368ح  2286وليس فيها «أ ال وإنّه أرسع
خاصة و إنّه نَضوحه»،
يش منفعة للفؤاد
ّ
بحار األنوار ،ج  ،63ص  ،175ح .33

ِ
اء َأ ْن َف َع ِم ْن َس ِو ِ
اح»(((.
يق ال ُّت َّف ِ
ل ُّ
لس ُمو ِم َد َو ً

(((
«من أك ََل ُر ّما َن ًة
ُي ْصبِ َح»  .وعنه َ ق َالَ :
الر ِ
عني َيوم ًا»(((.
أنارت َقل َب ُه أر َب َ
يقَ ،
َع ىَل ِّ

((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،164 :ح
.31532
((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،156 :ح
.31504
((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،155 :ح
.31501
((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،158 :ح
.31512
((( الكايف ،ج  ،6ص  ،354ح  ،11املحاسن ،ج ،2
ص  ،357ح  2240كالمها عن هشام بن سامل،
بحار األنوار ،ج  ،63ص  ،161ح .35

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

وأوىص اإلم��ام الصادق
ان بِ َش ْح ِم ِه َفإِ َّن ُه َيدْ ُبغُ
الر َّم َ
الرمان قائالًُ « :ك ُلوا ُّ
ا مَْل ِعدَ ةََ ،و َي ِزيدُ فيِ ِّ
الذ ْه ِن»((( .وعنه َ ق َال:
الر َّم ِ
ان الحُْ ْل ِو َف ُك ُلو ُهَ ،فإِ َّن ُه َل ْي َس ِم ْن
« َع َل ْيك ُْم بِ ُّ
ت
َح َّب ٍة َت َق ُع فيِ َم ِعدَ ِة ُم ْؤ ِم ٍن إِلاَّ َأ َبا َد ْت َد ًاءَ ،و َأ ْذ َه َب ْ
ِ (((
«م ْن
َش ْي َط َ
ان ا ْل َو ْس َو َسة»  .وعنه َ ق َالَ :
َأك ََل ُر َّمان ًا ِعنْدَ َمن َِام ِهَ ،ف ُه َو ِآم ٌن ِم ْن َن ْف ِس ِه إِلىَ َأ ْن



بأكل
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ار ِ
َو َع ِن الحْ َ ِ
ث ْب ِن ا مُْل ِغ َري ِة َق َالَ :شك َْو ُت إِلىَ
َأ يِب َعب ِد اللهَِّ  ثِقَلاً َأ ِجدُ ه فيِ ُف َؤ ِ
ادي َو َك ْث َر َة
ُ
ْ
الت َ
ُّخ َم ِة ِم ْن َط َع ِامي َف َق َالَ « :تن ََاو ْل ِم ْن َه َذا
الر َّم ِ
ان الحُْ ْل ِوَ ،و ُك ْل ُه بِ َش ْح ِم ِه َفإِ َّن ُه َيدْ ُبغُ ا مَْل ِعدَ َة
ُّ
َد ْبغ ًاَ ،و َي ْش ِفي التُّخَ َم َةَ ،و هَ ْي ِض ُم ال َّط َعا َمَ ،و ُي َس ِّب ُح
فيِ الجَْ و ِ
ف»(((.
ْ
ومن األغذية التي أوىص اإلمام الصادق

احلفاظ على الصحة
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 بتناوهلا السفرجل ،حيث روي عنه
قولهَ :
الس َف ْر َج ِل ُق َّو ٌة لِ ْل َق ْل ِ
َاء
«أك ُْل َّ
بَ ،و َذك ٌ
لِ ْل ُف َؤ ِ
��ان»((( .وعنه 
ادَ ،و ُي َش ِّج ُع الجَْ �� َب َ
َق� َ
«الس َف ْر َج ُل ُي�َض�رَ ِّ ُج (يفرج) ا مَْل ِعدَ ةَ،
�ال:
َّ
َو َي ُشدُّ ا ْل ُف َؤا َدَ ،و َما َب َع َ
ث اللهَُّ َنبِ ّي ًا َق ُّط إِلاَّ َأك ََل
الس َف ْر َج َل»(((.
َّ

((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،158 :ح
.31513
((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،167 :ح
.31546
((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،168 :ح
.31551

وأشار اإلمام الصادق  إىل فوائد
أكل البصل قائالًُ « :ك ُلوا البص َل؛ َفإِ َّن ِ
فيه َث َ
الث
َ َ
ِخ ٍ
َّكه َة ،و َي ُشدُّ ال ِّل َث َة ،و َيزيدُ فيِ
ب الن َ
صالُ :ي َط ِّي ُ
ِ
املاء َو ِ
اجلامعِ»(((.

((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،170 :ح
.31555
((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،171 :ح
.31556
((( الكايف ،ج  ،6ص  ،374ح  ،3اخلصال ،ص
 ،158ح  200كالمها عن ميسرّ بياع الز ّطي،
املحاسن ،ج  ،2ص  ،330ح  2126وليس
فيه «واجلامع» ،مكارم األخالق ،ج  ،1ص
 ،396ح  1342وليس فيه «املاء» ،بحار
األنوار ،ج  ،63ص  ،246ح .2

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

وأوىص اإلم��ام ال��ص��ادق  أيض ًا
بتناول الكمثرى ،فقد روي عنه أنه َق َال:
بَ ،و ُي َسك ُِّن
ي ُلو ا ْل َق ْل َ
« ُك ُلوا ا ْلك َُّم ْث َرىَ ،فإِ َّن ُه جَ ْ
َأوجاع الجَْ و ِ
ف بِإِ ْذ ِن اللهَِّ»((( .وعنه َ ق َال:
ْ َ َ ْ
ِ
الس َف ْر َج ُل
«ا ْلك َُّم ْث َرى َيدْ ُبغُ ا مَْلعدَ َة َو ُي َق ِّو َهياَ ،و ُه َو َو َّ
ِ
َس َو ٌاءَ ،و ُه َو َع ىَل ِّ
الر ِيقَ ،و َم ْن
الش َب ِع َأ ْن َف ُع منْ ُه َع ىَل ِّ
اء َف ْل َي ْأ ُك ْل ُهَ ،ي ْعنِي َع ىَل ال َّط َعامِ»(((.
َأ َصا َب ُه َطخَ ٌ
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وأرشد  بعض أصحابه ممن يعانون
ضعف ًا جنسي ًا إىل إضافة البيض والزيت مع
البصل ،حيث روى الطربيس يف مكارم

األخالق عن بعض أصحاب اإلمام الصادق
لت فِ َ
داك!
 ،قال لهُ :ج ِع ُ

احلفاظ على الصحة
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ِ
إنيّ أشترَ ِ ي اجلَ ِ
ب أن ُت َع ِّل َمني
وار َي َفاح ُّ
َشيئ ًا أ َت َق ّوى َع َل ِيه َّن.

َ
«خذ َب َصلاً و َق ِّطع ُه ُصغار ًا ُصغار ًا
قالُ :
وخذ بيض ًا َف ِ
ِ
ِِ
افقص ُه يف َصح َف ٍة
َواقله بِالزَّيتَ ُ ،
ِ ِ
ِ
اذرر ُه َع ىَل ال َب َص ِل
و ُذ َّر َع َليه َشيئ ًا م َن امللحِ َ ،ف ُ
والز ِ
َّيت َواقلِ ِه َشيئ ًاُ ،ث َّم كُل ِمن ُه».
َ

ُنت ال ُاريدُ ِم ُنه َّن َشيئ ًا إلاّ
َ
لتَ ،فك ُ
قالَ :ف َف َع ُ
رت َع َل ِيه(((.
َقدَ ُ

ومما يقوي أيض ًا عىل اجلامع أكل اللحم

بالبيض ،ملا رواه عبد اللهّ بن سنان عن اإلمام
((( مكارم األخالق ،ج  ،1ص  ،425ح ،1452
بحار األنوار ،ج  ،101ص  ،84ح .42

الصادق  قالَ :شكا نَبِي ِمن األَنبِ ِ
ياء
ٌّ َ
 إلىَ اللهِّ عز وجل ِق َّل َة الن ِ
َّسلَ .ف َ
قال« :ك ُِل
حم بِال َب ِ
يض»(((.
ال َّل َ

ومن املقويات :رشب السويق بالزيت:
ملا رواه عبد اللهّ بن مسكان عنه  ،قال:
ويق بِالز ِ
الس ِ
رُ
حم ،و َي ُشدُّ
َّيت ُينبِ ُ
ت ال َّل َ
«ش ُب َّ
ِ
ظم ،و ُي ِر ُّق ال َب رَشةَ ،و َيزيدُ فيِ
الباه»(((.
ال َع َ
َ
((( الكايف ،ج  ،6ص  ،325ح  ،3املحاسن،
ج  ،2ص  ،276ح  1884وص  ،275ح
 1883نحوه ،بحار األنوار ،ج  ،63ص ،46
ح .10
((( الكايف ،ج  ،6ص  ،319ح  ،2املحاسن ،ج
 ،2ص  ،169ح  ،1468بحار األنوار ،ج
 ،63ص  ،86ح .1
((( الكايف ،ج  ،6ص  ،306ح  ،7املحاسن ،ج
 ،2ص  ،287ح  ،1937بحار األنوار ،ج
 ،101ص  ،80ح .15

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

وأيض ًا من املقويات :أكل اهلريسة ملا رواه
«إن َنبِ ّي ًا ِم َن
عبد اللهّ بن سنان عنه  قالّ :
عفِ ،
األَنبِ ِ
الض َ
وق َّل َة
ياء َشكا إلىَ اللهِّ عز وجل َّ
ِ
اجلامعَِ ،ف َأ َم َر ُه بِ َأ ِ
ريس ِة»(((.
كل َاهل َ
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وعن فوائد أكل اهلندباء ،قال اإلمام
اهلندَ ِ
يك بِ ِ
الصادق َ « :ع َل َ
باء؛ َفإِ َّن ُه َيزيدُ
ِ
حار َلينِّ ٌ َ ،يزيدُ فيِ
الو َلدَ ُ ،
وي ِّس ُن َ
فيِ املاء ،حُ َ
وه َو ٌّ
الو َل ِد ُّ
كورةَ»(((.
َ
الذ َ

وأوضح  فوائد أكل اجلزر قائالً:
ِ
َ
عني
أمان ِم َن القو َلنجِ َ ،وال َب
«اجلز َُر ٌ
واسري ،و ُي ُ
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َع ىَل ِ
«أكل َ
اجلامعِ»((( ،وعنه  قالُ :
اجلز َِر
ُي َسخِّ ُن الكُل َيت ِ
قيم َّ
الذك ََر»(((.
َني ،و ُي ُ

وأوىص اإلمام الصادق  باإلكثار
من أكل الباذنجان ،فقد ورد عنه« :أكثِروا

((( الكايف ،ج  ،6ص  ،363ح  ،6املحاسن ،ج
 ،2ص  ،313ح  ،2047مكارم األخالق ،ج
األئمة البني
طب
 ،1ص  ،385ح ّ ،1295
ّ
«حيسن اللون» ،بحار
بسطام ،ص  130و فيه ّ
األنوار ،ج  ،101ص  ،83ح .38
((( الكايف ،ج  ،6ص  ،372ح  ،2مكارم
األخالق ،ج  ،1ص  ،399ح  ،1358بحار
األنوار ،ج  ،63ص  ،219ح .3
((( الكايف ،ج  ،6ص  ،372ح  1عن داوود بن
فرقد.

ِ
نجان ِعندَ ِج ِ
ِم َن البا َذ ِ
داد الن ِ
فاء ِمن
َّخل؛ َفإِ َّن ُه ش ٌ
اء الو ِ
ِ
ٍ
جه ،و ُي َلينِّ ُ ال ُع َ
روق،
ك ُِّل داء ،و َيزيدُ يف هَب َ
ِ
الص ِ
لب»(((.
و َيزيدُ يف ماء ُّ

((( مكارم األخالق ،ج  ،1ص  ،398ح ،1355
بحار األنوار ،ج  ،63ص  ،223ح .7
((( احلوك :الباذروج بفتح الذال وهو نوع من
الرياحني بري (الوايف :ج  ،19ص .)441
وقيل :بقلة معروفة تعرف بالرحيان اجلبيل
وشبيه بالرحيان البستاين إال أن ورقه أعرض،
وهو يقوي القلب.
((( كذا يف مجيع املصادر ،والقياس« :ثامين».
((( الكايف ،ج  ،6ص  ،364ح  ،4مكارم
األخالق ،ج  ،1ص  ،388ح  1309و فيه
«يسهل الدم» بدل ّ
«يسل الداء» ،بحار األنوار،
ج  ،63ص  ،215ح .13

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

وعن فوائد أكل احل��وك((( ،قال اإلمام
وك بق َل ُة األَنبِ ِ
الصادق َ :
إن
ياء ،أما َّ
«احل ُ َ
ِ
ثامن((( ِخ ٍ
صالُ :ي ِ
السدَ َد،
فيه َ
مرئُ  ،و َيفت َُح ُّ
ب ُ
َّكه َة ،و ُي َش ِّهي
ب الن َ
شاء ،و ُي َط ِّي ُ
و ُي َط ِّي ُ
اجل َ
أمان ِم َن ُ
اجلذامِ ،إ َذا
وه َو ٌ
ال َّطعا َم ،و َي ُس ُّل الدّ َاءُ ،
اس َت َقر يف ج ِ
إل ِ
وف ا ِ
نسان َق َم َع الدّ َاء ُك َّل ُه»(((.
َّ َ
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ّ
وحث  عىل تناول العشاء قائالً:
«ال تَدَ ِع العشاء و َلو بِ َث ِ
الث ُل َق ٍم بِ ِملحٍ َ .من
َ َ
مات ِع ٌ
رق يف َج َس ِد ِه وال حَييا
شاء َلي َل ًة َ
ت ََر َك ال َع َ
أ َبد ًا»(((.
وألمهية اللحم يف تغذية اجلسم ورد النهي
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عن تركه ،واحلث عىل تناوله ،ملا يف صحيح
ِه َشا ِم ْب ِن َسالمِ ٍ َع ْن اإلمام الصادق َ ق َال:
ِ
ني َي ْوم ًا
«ال َّل ْح ُم ُينْبِ ُ
ت ال َّل ْح َمَ ،و َم ْن ت ََر َك ُه َأ ْر َبع َ

اء ُخ ُل ُق ُه»(((.
َس َ

ويف رواية َأ يِب ُأ َسا َم َة َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اللهَِّ 
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اللهَِّ َ « :ع َل ْيك ُْم بِال َّل ْحمِ،

ون
َفإِ َّن ال َّل ْح َم ُين ِْمي ال َّل ْح َمَ ،و َم ْن َم ىَض بِ ِه َأ ْر َب ُع َ
اء
اء ُخ ُل ُق ُهَ ،و َم ْن َس َ
َص َباح ًا مَل ْ َي ْأك ُِل ال َّل ْح َم َس َ
ُخ ُل ُق ُه َف َأ ْط ِع ُمو ُه ال َّل ْح َمَ ،و َم ْن َأك ََل َش ْح َم ًة
((( مكارم األخالق ،ج  ،1ص  ،424ح 1447
و  ،1448بحار األنوار ،ج  ،63ص  ،345ح
.20
((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،40 :ح .31106

ت ِم ْث َلها ِمن الدَّ ِ
اء»(((.
َأ ْن َز َل ْ
َ َ

اء ُخ ُل ُق ُه»(((.
َس َ

وعام يسمن البدن وهيزله ،قال اإلمام
الث ال يؤكَلن و هن ي ِ
سم َّن،
َ ُ َّ ُ
الصادق َ « :ث ٌ ُ
اثنان َين َف ِ
لنَ ،و ِ
و َث ٌ
عان ِمن
َلن و ُه َّن هَي ِز َ
الث ُيؤك َ
ان ِمن ش ٍ
ك ُِّل ش ٍ
ِ
ِ
ِ
ان
يَءَ ،واثنان َيضرُّ
يَء وال َيضرُّ
عان ِمن ش ٍ
ِمن ك ُِّل ش ٍ
يَء وال َين َف ِ
يَء؛ َف َأ َّما ال َّلوايت
ِ
ِ
شعار ال َكت ِ
يب،
ّانَ ،وال ِّط ُ
ال ُيؤك َ
َلن و ُيسم َّن :است ُ
لن َف ُه َو:
وي ِز َ
وأما ال َّلوايت ُيؤك َ
ّورةَُّ ،
َوالن َ
َلن هَ
حم اليابِ ُسَ ،و ُ
لع».
بنَ ،وال َّط ُ
اجل ُ
ال َّل ُ
ويف ح ٍ
آخ َرَ :
ديث َ
ُسب
��ر ُز(((َ ،والك ُ
َ
«اجل َ

((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،41 :ح .31111
((( وسائل الشيعة ،ج ،25ص ،42 :ح .31113
((( اجلرز بالتحريك :حلم ظهر اجلمل.

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

ص الأْ َ َّب ِ
ويف خرب َأ يِب َح ْف ٍ
ار (األبان) َع ْن
َأ يِب َع ْب ِد اللهَِّ َع ْن آ َب ِائ ِه َع ْن َعليِ ٍّ َ ق َال:
« ُك ُلوا ال َّل ْح َمَ ،فإِ َّن ال َّل ْح َم ِم َن ال َّل ْحمَِ ،وال َّل ْح ُم
ِ
ني َي ْوم ًا
ُينْبِ ُ
ت ال َّل ْح َمَ ،و َم ْن مَل ْ َي ْأك ُِل ال َّل ْح َم َأ ْر َبع َ
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عان ِمن ك ُِّل ش ٍ
ِ
ذان َين َف ِ
َوال َّل ِ
ان ِمن
يَء وال َيضرُّ
ِ
شٍ
ِ
ِ
ان
الر ّم ُ
املاء الفات ُرَ ،و ُّ
يَءَ :ف ُ
انَ ،وال َّلذان َيضرُّ
عان ِمن ش ٍ
ِمن ك ُِّل ش ٍ
يَء وال َين َف ِ
حم
يَءَ :فال َّل ُ
اليابِ ُسَ ،و ُ
بن».
اجل ُ
لت فِ َ
لت :يهَ ِزل َن،
داك! َث َّم ُق َ
لتُ :ج ِع ُ
ُق ُ
ِ
ان!
و ُق َ
لت ُ
هاهناَ :يضرُّ
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أن ُاهل َ
َف��ق� َ
���زال ِم َن
�ال« :أم��ا َعلِ َ
مت َّ
ا َملضرَ َّ ِة!؟»(((.

وعام هيدم البدن ويصلحه قال :
وف ِ
يئان صالحِ ِ
«ش ِ
َ
واح ٍد َق ُّط
دخال َج َ
ان مَل َي ُ
يئان ِ
ِ
فاس ِ
وش ِ
فاسد ًا اّإل أص َلحا ُهَ ،
دخال
دان مَل َي ُ
لحِ
الصالحِ ِ
ان:
أفسدا ُه؛ َف ّ
َجوف ًا َق ُّط صا ًا اّإل َ
ان ،واملاء الفاتِر ،و ِ
الفاس ِ
دانُ :
بن،
اجل ُ
ُ َ
ُّ
الر ّم ُ َ ُ
((( الكايف ،ج  ،6ص  ،315ح  ،7املحاسن ،ج
 ،2ص  ،254ح  ،1798مكارم األخالق ،ج
 ،1ص  ،426ح  1453وفيهام «اجلوز» بدل
«اجلرز» و«السكر» بدل «املاء الفاتر» ،بحار
األنوار ،ج  ،63ص .308

وال َقديدُ »(((.
ونكتفي هب��ذه التوصيات يف جمال

التوصيات الغذائية التي تساهم يف تقوية

الصحة العامة.

 )7جتنب االختالط بأصحاب األمراض املعدية:
من أهم وسائل الوقاية من األمراض

املعدية عدم االختالط باملرىض منهم،

والفرار منهم كام ورد يف احلديث املروي
اد ِق جع َف ِر ب ِن محُ َم ٍد َعن َأبِ ِ
عن الص ِ
يه َع ْن
ْ
َ ْ ْ
َّ
َّ
آ َب ِائ ِه َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اللهَِّ : «فِ َّر
ِم َن ا مَْل ْج ُذو ِم فِ َر َار َك ِم َن الأْ َ َس ِد» ،وأضاف:
((( الكايف ،ج  ،6ص  ،314ح  ،5املحاسن ،ج
 ،2ص  ،253ح  ،1796األمايل للطويس،
عيل بن رزين
عيل بن ّ
ص  ،369ح  790عن ّ
عن اإلمام الرضا عن آبائه عن اإلمام زين
العابدين عليهم السالم نحوه ،بحار األنوار،
ج  ،63ص  ،64ح  32وص  ،62ح .35

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

املناعة ،والسالمة من األمراض ،واحلفاظ عىل
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«وك ِ
م ُذوم ًا إِلاَّ َأ ْن
الر ُج ُل جَ ْ
َ
َ��ر َه َأ ْن ُي َك ِّل َم َّ
ُون َب ْينَ ُه َو َب ْينَ ُه َقدْ ُر ِذ َراعٍ»(((ُ ،
واجل َذام :داء
َيك َ
يصيب اجللد واألعصاب ال َّطرفية ،يسبب

فقد ًا بقع ًّيا ،وقد تتساقط منه األطراف
كمـا يف كتب املعاجم اللغوية ،وهو مرض
معدي ،ولذا ورد احلث عىل عدم االختالط

باملجذومني ،حتى ال يعرض اإلنسان نفسه

احلفاظ على الصحة
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لإلصابة به ،وهذا األمر يتعدى إىل غريه من
األمراض املعدية كفريوس(كورونا) لعموم

التعليل.

وك�ما ورد يف احلديث باالبتعاد عن

املجذومني بقدر ذراع ،كذلك ينصح األطباء

باالبتعاد عن املصابني بفريوس (كورونا)
بمقدار مرت أو مرت ونصف للوقاية منه ،حلامية

نفسه من اإلصابة هبذا املرض أو غريه من
((( وسائل الشيعة ،ج ،15ص ،345 :ح
.20700

األمراض الوبائية واملعدية ،وهو ما يعرب عنه

اليوم بـ (التباعد االجتامعي) كوسيلة من

وسائل الوقاية.

أهل الب ِ
النَّ َ
الء وال
ظ ِر إىل ِ َ
وإذا َم َررتُم هِبِم َف َأ ِ
رس ُعوا

قالِ :
«أق ّلوا ِم َن
َدخلوا َع َل ِ
يهم،
ت ُ
أصابم»((( .ويف هذا
يش ال ُيصي ُبكم ما
ا َمل َ 
هَ ُ
أيض ًا إش��ارة مهمة إىل رضورة التباعد
عن املصابني باألمراض املعدية جتنب ًا عن
اإلصابة مما أصاهبم ،مع الدعاء للمرىض

ئاقولا لئاسولا :لوألا ثحبملا

وقد روي عن اإلمام الصادق 
عن آبائه  عن رسول اهلل  أنه

بالصحة والسالمة والعافية.

وعىل املؤمن أن ي��داوم عىل حتميد اهلل

سبحانه وتعاىل عىل نعمة الصحة والعافية،
فقد روي عن اإلمام الصادق  أنه قال:
كان َر ُ
سول اللهِّ  حَي َمدُ اللهَّ يف ك ُِّل َيو ٍم
َ

األئمة البني بسطام ،ص ،106
طب
(((
ّ
ّ
بحاراألنوار ،ج  ،59ص  ،213ح .9
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ِ ِ ٍ ِ
تّني َم َّر ًة َعدَ َد ُع ِ
روق َ
اجل َس ِد،
َثال َثمئَة َم َّرة وس َ
قولَ :
َي ُ
العالمَني كَثري ًا َعىل ك ُِّل
«احلمدُ للهِّ َر ِّب
َ
ٍ
حال»(((.

احلفاظ على الصحة
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((( الكايف ،ج  ،2ص  ،503ح  ،3مكارم األخالق،
ج  ،2ص  ،77ح  2191وليس فيه ّ
«كل يوم»،
بحاراألنوار ،ج  ،58ص  ،316ح .24

المبحث الثاني :الوسائل العالجية

الوسائل العالجية
إذا أصيب اإلنسان بأي مرض من األمراض

فعليه أن يسعى لعالجه ،والتخلص منه بقدر

اإلمكان ،وقد أشار اإلمام الصادق  إىل

جالعلا لئاسولا :يناثلا ثحبملا

المبحث الثاني

ما جيب فعله كعالج مادي أو معنوي ،نشري إىل

بعضها يف النقاط اآلتية:

 )1تناول الدواء:
من أهم الوسائل العالجية ألي مرض

هو تناول الدواء املناسب للمرض ،فام من داء
إال وله دواء ،وقد روي عن اإلمام الصادق
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سول اللهِّ َ 
إن َر َ
قال:
عن آبائه َّ :
واء إلاَّ
«ت َ
داء اّإل أنز ََل َم َع ُه َد ً
َداووا؛ َفام أنز ََل اللهُّ ً
واء َل ُه»(((.
السا َم َيعنِي :ا َمل َ
ّ
وت؛ َفإِ َّن ُه ال َد َ

احلفاظ على الصحة
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وروي عن َرس��ول اللهِّ  أن��ه قال:
داء اّإل وأنز ََل
«ت َ
َداووا؛ َفإِ َّن اللهَّ عز وجل مَل ُي ِنزل ً
ِ
ٍ
ِ
(((
واء،
َل ُه ش ً
فاء»  .وعنه  قال« :لك ُِّل داء َد ٌ
واء الدّ ِاء َب َر َأ بِإِ ِ
ذن اللهِّ عز وجل»(((.
َفإِذا ُا َ
صيب َد ُ

((( دعائم اإلسالم ،ج  ،2ص  ،143ح ،499
الرسائر ،ج  ،3ص  ،138اجلعفر ّيات ،ص
 167كالمها نحوه ،بحار األنوار ،ج  ،59ص
65؛ تاريخ بغداد ،ج  ،9ص  ،198الفردوس،
ج  ،2ص  ،48ح  2275كـالهـمـا عـن
اسامة بن رشيك نحوه.
((( مكارم األخالق ،ج  ،2ص  ،179ح ،2460
الدعوات ،ص  ،180ح  498و ح 499
نحوه ،بحار األنوار ،ج  ،59ص  ،66ح .12
((( صحيح مسلم ،ج  ،4ص  ،1729ح ،69
املستدرك عىل الصحيحني ،ج  ،4ص ،445
ح  ،8219السنن الكربى ،ج  ،9ص ،577
ح  19558ك ّلها عن جابر ،الفردوس ،ج ،3
عيل
ص  ،336ح  5010عن اإلمام ّ
عنه
 ،كنز العماّ ل ،ج  ،10ص  ،6ح
28086؛ بحار األنوار ،ج  ،59ص .76





فاملريض بحاجة إىل وصفة ال��دواء

الذي يوصفه له الطبيب املختص ،وتناوله

بحسب إرشادات الطبيب املعالج كي يربأ
من مرضه ،ولكن ينبغي عدم الترسع يف
تناول الدواء إذا كان املرض بسيط ًا أو يمكن

الشفاء منه من دون تناول أي دواء ،فقد
«تن ِ
َّب
روي عن رسول اللهَِّ  أنه قال :جَ َ
واء ما احت ََم َل َبدن َ
الداء ،فإذا مل حَيت َِم ِل
ُك
َ
الدَّ َ
فالدواء»(((.
الداء
ُ
َ

عيل 
وروي عن اإلمام ّ

قوله« :ال

((( بحار األنوار :ج  ،59ص  ،66ح .15
((( بحار األنوار :ج  ،78ص  ،211ح .30

جالعلا لئاسولا :يناثلا ثحبملا

الصادق  أنه قال:
وورد عن اإلمام ّ
ِ
األنبياء َم ِر َضَ ،
فقال :ال أتَداوى
«إن نب ّي ًا ِم َن
َّ
أمر َضنِي ُهو الذي َيشفينِي،
ى
ح ّت 
َ
يكون الذي َ
فأوحى اللهَُّ تعاىل إ َل ِيه :ال ِ
أشف َ
يك ح ّتى َتتَداوى،
َ
فإن ِّ
فاء ِمنّي»(((.
َّ
الش َ
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ِ
ب َم َر ُض ُه ِص َّح َت ُه»(((.
سلم ح ّتى َيغل َ
َيت َ
َداوى ا ُمل ُ

احلفاظ على الصحة
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الصادق  أنه قال:
وروي عن اإلمام ّ
«من َظهرت ِصح ُته عىل س ْق ِم ِه َفيعالِج بِ ٍ
شيَء
ُ ُ
َّ ُ
ُ
ََ
َ
امت فأنا إىل اللهَِّ ِمن ُه َب ِري ٌء»((( ،وعنه 
َف َ
ِ
ِ
ب َمكروه ًا  ...رُ
الدواء
وش ُب
قال« :ثالث ٌة تُعق ُ
ِمن ِ
غري ع ّل ٍة وإن َسلِ َم ِمن ُه»((( .وعن ابنه اإلمام
الكاظم  قال َ « :ليس ِمن ٍ
دواء اّإل وهو
َ
ِ
يشء يف ال َب ِ
إمساك
دن أن َف َع ِمن
داءَ ،
وليس ٌ
هُ َي ِّي ُج ً
ِ
تاج إ َل ِيه»(((.
عم حَي ُ
اليد اّإل اّ
فالبعض يرسف يف تناول األدوية ألبسط

اآلالم واألوج��اع ،مما يؤدي به إىل اإلصابة

بأمراض أخرى ،فلكل دواء أرضار جانبية

عىل اجلسم والبدن ،ولذلك ينبغي االقتصار
عىل تناول الدواء عند احلاجة والرضورة.

((( اخلصال :ص  ،620ح .10
((( اخلصال :ص  ،26ح .91
((( بحار األنوار :ج  ،75ص  ،234ح .53
((( الكايف :ج  ،8ص  ،273ح .409

ويف املقابل هناك من ال يتناول الدواء

املناسب ملرضه ،ويرفض املعاجلة والعالج مما
يتسبب يف زيادة املرض ،أو بطء شفائه منه ،أو

من يترسع يف أخذ الدواء هو خمطئ أيض ًا.

واملطلوب هو تناول املريض للدواء عندما

يقرر الطبيب احلاذق ذلك ،وعدم التهاون
يف التداوي ،كام أن املطلوب عدم الترسع يف

تناول الدواء عندما يكون املرض بسيط ًا وال

يستدعي ذلك.

جالعلا لئاسولا :يناثلا ثحبملا

حتوله ملرض مزمن ،وهذا أمر خاطئ كام أن

 )2الراحة حتى يربأ:
من الوسائل املهمة يف ع�لاج بعض

األمراض هو أخذ قسط من الراحة ،واخللود

إىل النوم ،أو عدم امليش إذا كان يرضه ذلك،

الصادق  أنه قال:
فقد روي عن اإلمام ّ
ِ
ِ
ريض ُنك ٌْسّ ،إن أيب 
لم
ّ
�شي ل َ
«إن ا َمل َ
وب فح ِم َل لحِ
ِ
اجتِ ِه،
َ
َ
كان إذا اعت ََّل ُجع َل يف َث ٍ ُ
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كان ُ
َ
يش
ضوء،
يقولَّ :
وذاك أ ّن ُه َ
يعني ُ
الو َ
إن ا َمل َ
ِ
ِ
لم
ْس»(((.
ريض ُنك ٌ
ل َ
واملراد بـ (نُكس املريض) :أي عاوده

امل��رض .للمريض نكس :يعني يرجع
إليه مرضه .وهذا األمر ينطبق عىل بعض
األم��راض حيث ينصح األطباء املريض

احلفاظ على الصحة
50

بعدم احلركة وامليش بخالف بعضها اآلخر
حيث ينصح بامليش واحلركة تبع ًا الختالف

األمراض ونوعيتها .ومع ذلك ،فإن الغالب
أن املريض ينصح بعدم احلركة وامليش
واخللود إىل الراحة ،خصوص ًا بعد إجراء
العلميات اجلراحية ،أو بعض األمراض

املزمنة والصعبة التي تتطلب الراحة لفرتة

من الزمن.

((( الكايف :ج  ،8ص  ،291ح .444

 )3الصدقة دواء:
باإلضافة إىل األخذ يف العالج باتباع

األسباب الطبيعية ينبغي االهتامم بالوسائل
التصدق للمريض ودفع الصدقة عنه ولو

بالقليل ،والعلة يف ذلك أهنا تدفع البالء

الصادق
واألم��راض ،فقد ورد عن اإلمام ّ
الصدَ َق ِة،
 أنه قالَ « :د ُاووا َم ْر َضاك ُْم بِ َّ
ِ
االستِ ْغ َف ِ
ار»(((.
َوا ْد َف ُعوا َأ ْب َو َ
اب ا ْل َبلاَ ء بِ ْ

ويف صحيح َعب ِد اللهَِّ ب ِن ِسن ٍ
َانَ ،ق َال:
ْ
ْ
َ ُ (((
َس ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد اللهَِّ َ ي ُق ُ
«الصدَ قة
ولَّ :
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ني ن َْوع ًا ِم ْن
الس ْوءَ ،وتَدْ َف ُع َس ْبع َ
بِا ْل َيد تَقي مي َت َة َّ
َأن َْوا ِع ا ْل َبلاَ ِءَ ،و ُت َف ُّ
ن لحُِ يِ((( َس ْب ِع َني َش ْي َطان ًا
ك َع ْ
((( مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ج،7
ص ،23 :ح .7541
((( يف الوايفّ :
«إن الصدقة».
((( يف الوسائل والفقيه« :حليي».

جالعلا لئاسولا :يناثلا ثحبملا

العالجية املعنوية كدفع الصدقة ،إذ يستحب
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ُك ُّل ُه ْم َي ْأ ُم ُر ُه َأ ْن لاَ َي ْف َع َل»(((.

وورد يف معتربة َعب ِد اللهَِّ ب ِن ِسن ٍ
َانَ :ع ْن َأ يِب
ْ
ْ
َع ْب ِد اللهَِّ َ ،ق َالَ :س ِم ْع ُت ُه َي ُق ُ
ب
ولُ « :ي ْست ََح ُّ
ِ ِِ
ِ
لِ ْل َم ِر ِ
السائِ َل
السائ َل بِ َيدهَ ،و َي ْأ ُم َر َّ
يض َأ ْن ُي ْعط َي َّ
َأ ْن َيدْ ُع َو َل ُه»(((.
ت َأ َبا َع ْب ِد
ويف خرب َأ يِب َولاَّ ٍدَ ،ق َالَ :س ِم ْع ُ
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((( الكايف :ج  ،4ص  ،3ح  .7ثواب األعامل،
ص  ،171ح  ،7بسنـده عـن ابـن أبـي
عمـري .وفيه ،ص  ،172ح  ،1بسنده عن
فضال،
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن ّ
ّ
،
عن عبداللهَّ بن سنان ،عن أيب عبداللهَّ
ومتام الرواية هكذا« :الصدقة بالليل تدفع
ميتة السوء ،وتدفع سبعني نوع ًا من البالء».
الفقيه ،ج  ،2ص  ،66ح  ،1731مرسلاً من
 .الوايف،
دون الترصيح باسم املعصوم
ج  ،10ص  ،391ح 9747؛ الوسائل ،ج ،9
ص  ،377ح .12280
((( الكايف :ج  ،4ص  ،4ص  .9الفقيه ،ج  ،2ص
 ،66ح  ،1732مرسلاً  .الوايف ،ج  ،10ص
 ،391ح 9748؛ الوسائل ،ج  ،9ص ،377
ح .12281





ا ْل َي ْو ِم»(((.

 )4الدعاء يدفع البالء:
من الوسائل املعنوية يف دفع األمراض

واألوبئة هو الدعاء ،فعىل املؤمن أن يدعو

اهلل تعاىل من كل قلبه وبإخالص ويقني أن

جالعلا لئاسولا :يناثلا ثحبملا

اللهَِّ َ ي ُق ُ
الصدَ َق ِةَ ،و ْار َغ ُبوا
ولَ « :بك ُِّروا بِ َّ
فِ َيهاَ ،فماَ ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍن َيت ََصدَّ ُق بِ َصدَ َق ٍة ُي ِريدُ هِ َبا
ِ
ِ
ش َما َين ِْز ُل ِم َن
َما عنْدَ اللهَِّ ل َيدْ َف َع اللهَُّ هِ َبا َعنْ ُه رَ َّ
السماَ ِء إِلىَ الأْ َ ْر ِ
ض فيِ ذلِ َ
ك ا ْل َي ْو ِم إِلاَّ َو َقا ُه اللهَُّ
َّ
رَش ما ين ِْز ُ  ِ
ض فيِ ذلِ َ
ك
السماَ ِء إِلىَ الأْ َ ْر ِ
ل م َن َّ
َّ َ َ

يدفع عنه وعن مجيع الناس الوباء واألمراض

واألوبئة ما ظهر منها وما بطن ،فقد أمرنا
اهلل تعاىل بالدعاء وضمن لنا اإلجابة يف قوله

((( الكايف :ج  ،4ص  ،5ح  .1الفقيه ،ج  ،2ص
 ،67ح  ،1733مرسلاً ً ،الوايف ،ج  ،10ص
 ،390ح 9744؛ الوسائل ،ج  ،9ص ،384
ح .12295
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تعاىل{ :ا ْد ُعونيِ َأ ْست ِ
ب َلك ُْم}((( وقوله
َج ْ
تعاىل{ :وإِ َذا س َأ َل َ ِ ِ
يب
ك ع َبادي َعنِّي َفإِنيِّ َق ِر ٌ
َ َ
يب َد ْع َو َة الدَّ ا ِع إِ َذا َد َع ِ
ان َف ْل َي ْست ِ
َجي ُبو ْا يِل
ُأ ِج ُ
ون}(((.
َو ْل ُي ْؤ ِمنُو ْا بيِ َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
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ّ
وحث اإلمام الصادق  يف روايات
عديدة عىل الدعاء والترضع إىل اهلل تعاىل
لدفع البالء والتخلص من املرض والوباء،
فقد ورد يف معتربة َعب ِد اللهَِّ ب ِن ِسن ٍ
َانَ ،ق َال:
ْ
ْ
َق َال َأ ُبو َع ْب ِد اللهَِّ َ « :د ُاووا َم ْر َضاك ُْم
بِالصدَ َق ِة ،واد َف��ع��وا ا ْلبلاَ ء بِالدُّ ع ِ
ـاء،
َ
َ ْ ُ
َّ
َ َ
(((
الصدَ َق ِة؛ َفإِ هَّنَا ُت َف ُ 
ك
الرزْ َق بِ َّ
اس َتن ِْز ُلوا ِّ
َو ْ
((( سورة غافر ،اآلية.60 :
((( سورة البقرة ،اآلية.186 :
 :فإنهّا
((( يف هامش الطبعة احلجر ّية «:قوله
ّ
تفك ،عىل صيغة املعلوم أو املجهول ،وعىل
رب من الصوا ّد واملوانع
ّ
األول أي هي فاكّة لل ّ
ّ
حلي سبعامئة شيطان كلهم يصا ّدون
من بني ّ
رب أو املعروف ،وعىل
ويمنعون عن اإلتيان بال ّ
الثاين أي هّأنا مفكوكة من بني إلخ ،واللهَّ أعلم».



ِم ْن َبينْ ِ لحُِ يِ((( َس ْب ِعماِئ َِة َش ْي َ ٍ
ش ٌء
طانَ ،و َل ْي َس ْ يَ
ط ِ ِ
الش ْي َ
َأ ْث َق َل َع ىَل َّ
الصدَ َق ِة َع ىَل ا مُْل ْؤ ِم ِن،
ان م َن َّ
ِ
ِ
ار َك َو َت َعاىلَ -ق ْب َل
الر ِّ
ب َ -ت َب َ
َوه َي َت َق ُع فيِ َيد َّ
َأ ْن َت َق َع فيِ َي ِد ا ْل َع ْب ِد»(((.



جالعلا لئاسولا :يناثلا ثحبملا

((( يف الفقيه ،ج  2والتهذيب« :حليي» و«ال ُّل ِح ُّي»
عىل ُف ُعول إلاّ هّأنم كرسوا احلاء؛ لتسلم الياء،
وهو مجع ال َّل ْحي بمعنى منبت اللحية من
اإلنسان وغريه .راجع :الصحاح ،ج  ،6ص
2480؛ لسان العرب ،ج  ،15ص (243حلا).
((( الكايف :ج  ،4ص  ،3ح  .5التهذيب ،ج  ،4ص
 ،112ح  ،331املحاسن ،ص  ،294كتاب
مصابيح الظلم ،ح  ،458بسند آخر .ويف قرب
اإلسناد ،ص  ،117ح 410؛ واجلعفر ّيات ،ص 53
حممد ،عن آبائه
و  ،221بسند آخر عن جعفر بن ّ
 ،و يف األربعة األخرية إىل
النبي
عن ّ
قوله« :وادفعوا البالء بالدعاء» مع اختالف يسري.
اخلصال ،ص  ،620أبواب الثامنني وما فوقه ،ضمن
احلديث الطويل  ،10بسند آخر عن أيب عبداللهَّ ،عن
 .حتف العقول ،ص ،110
عيل
آبائه ،عن ّ
 ،ويف األخريين إىل قوله:
عن أمري املؤمنني
«واستنزلوا الرزق بالصدقة» مع اختالف يسري.
الوايف ،ج  ،10ص  ،389ح 9740؛ الوسائل،
ج  ،9ص  ،374ح  ،12276إىل قوله« :سبعامئة
شيطان».
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وروي عن اإلمام الصادق  أيض ًا أنه
عاءِ ِ َّ ،
يك بِالدُّ ِ
قالَ « :ع َل َ
فاء ِمن ك ُِّل
فإن فيه ش ً
ٍ
داء»((( ،ألن اهلل تعاىل هو املشايف كام يف قوله

ت َف ُه َو َي ْش ِف ِ
ني}(((.
{وإِ َذا َم ِر ْض ُ
تعاىلَ :

احلفاظ على الصحة
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((( الكايف ،ج  ،3ص  ،425ح .1
((( سورة الشعراء :اآلية .80

المبحث الثالث :الحكمة من المرض

الحكمة من المرض
للمرض حكم وعلل؛ فقد يكون من

البالء الذي يبتىل به اإلنسان املؤمن ،وقد

يكون كفارة لذنوبه ،وقد يكون عقوبة لغري

لا نم ةمكحلا :ثلاثلا ثحبملا

المبحث الثالث



املؤمن ،فقد روي عن اإلمام الصادق

بن ُعمرُ ...« :ثم ِ
اآلفات
هذ ِه
ُ
َّ
للم َف َّض ِل ِ َ َ
أنه قال ُ
اجل ِ
ا َّلتي َذكَرناهاِ -من الو ِ
باء َو َ
راد وما أش َب َه
َ َ
ك -ما بالهُ ا ال تَدو ُم ُ ...ي َ
ذلِ َ
لذ ُع((( أحيان ًا بهِ ِذ ِه
ّاس وت ِ
ِ
سري ِة لِت ِ
َأديب الن ِ
َقويم ِهمُ ،ث َّم
اآلفات ال َي َ
اآلفات ،بل ت ِ
ال تَدوم ِ
َكش ُ
هذ ِه
ف َع ُنهم ِعندَ
ُ َ
ُ
((( َل َذ َع ُه :آذا ُه (املصباح املنري :ص «552لذع»).
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َكون وقوعها هِبِم م ِ
ِ ِ
وع َظ ًة
ال ُقنوط م ُنهمَ ،فت ُ ُ ُ
َ
مح ًة ....
وكَش ُفها َع ُنهم َر َ

احلفاظ على الصحة
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َفإِذا َع َّضت ُه ا َمل ِ
وو َجدَ َم َض َض َها ا َّت َع َظ
كار ُه َ
ور َج َع
وأبص كَثري ًا ممِّا َ
كان َج ِه َل ُه و َغ َف َل َعن ُهَ ،
رَ َ
ِ
إن ِ
إىل ك ٍ
اآلفات
هذ ِه
ب َع َل ِيه َّ ...
َثري ممِّا َ
كان جَيِ ُ
وإن كانَت ت ُ
الصالِ َح َوال ّطالِ َح مَجيع ًاَ ،فإِ َّن
َنال ّ
ِ
لصن َف ِ
ني كِ َل ِ
اللهََّ َج َع َل ذلِ َ
يهامَّ :أما
ك َصالح ًا ل ِّ
(((
ون َفإِ َّن ا َّلذي ُيصي ُب ُهم ِمن هذا َي ُر ُّد ُهم
الصالحِ َ
ّ
نِعم ربِم ِعندَ هم يف سالِ ِ
حدوهم
ف أ ّي ِام ِهم َف َي
ُ
ُ
َ َ َ هِّ
الش ِ
ذلِ َ
ك َع ىَل ُّ
ون َفإِ َّن
وأما ال ّطالحِ َ
كر َو َّ
الص ِربَّ ،
رِ
ِم َ
ور َد َع ُهم َع ِن
ش هَ ُتم َ
َس َّ
ثل هذا إذا نالهَُ م ك رَ َ
ا َملعايص وال َف ِ
واح ِ
ش ،وكَذلِ َ
ك جَي َع ُل َل مِن َسلِ َم
َ
ِ
ِ
الصن َف ِ
ني َصالح ًا يف ذلِ َ
برار
م ُنهم م َن ِّ
كَّ ،أما األَ ُ
ِ ِ
الصالحِ
َفإِ هَّنُم َيغ َتبِ َ
امهم َع َليه م َن البرِ ِّ َو َّ
طون بِ ُ
َ ِ
وأما ال ُف ّج ُار َفإِ هَّنُم
و َي
صريةًَّ ،
زدادون فيه َرغ َب ًة و َب َ
فون َرأ َف َة َر هِّبِم و َت َط ُّو َل ُه َع َل ِ
َي ِ
الم ِة ِمن
عر َ
الس َ
يهم بِ َّ

((( كذا يف النسخ والظاهر :يذكّرهم (هامش
ربم (هامش
املصدر) .6 .ويف نسخة :رمحة هّ
املصدر).

َغ ِري استِ ِ
حقاق ِهمَ ،ف َي ُح ُّض ُهم ذلِ َ
الرأ َف ِة
ك َع ىَل َّ
أساء إ َل ِ
بِالن ِ
يهم»(((.
ّاس َو َّ
الصفحِ َع َّمن َ

«إن ا َملر َض عىل و ٍ
َف َ
جوه َش ّتىَ :م َر ُض
ُ
قالَ ّ :
ٍ
وم َر ٌض ُج ِع َل ِع َّل ًة
وم َر ُض ُعقو َبةَ ،
َبلوىَ ،
ذلك ِمن ِ
لل َف ِ
أن َ
أغذ َي ٍة َر ِد ّي ٍة،
ناء،
َ
وأنت تَز ُع ُم ّ
ِ ٍ
ِ ٍ
ٍ (((
بأم ِه ،وتَز ُع ُم
وأرش َبة َوبِ ّية  ،أو ع َّلة كانت ّ
ِِ
مج َل النَّ َظ َر يف
َّ
ياس َة ل َبدَ نه وأ َ
الس َ
أحس َن ِّ
أن َمن َ
أحوال ن ِ
ِ
الض َّار ممِّا يأك ُُل ِمن النّافعِ،
رف ّ
َفس ِه و َع َ
مر ْض!
مَل َي َ

وت ُ
يل يف قولِ َ
مَ
يكون
ك إىل َمن َيز ُع ُم أ ّن ُه ال
ُ

((( بحار األنوار :ج  3ص  138و  139نقلاً عن
املفضل.
اخلرب املشتهر بتوحيد ّ
((( املرعبى الويب :الذي يأيت بالوباء ،والرشاب
الذي ُيمرض ( جممع البحرين.)1900 /3 :

لا نم ةمكحلا :ثلاثلا ثحبملا

الصادق ّ -ملا َسأ َل ُه
وورد عن اإلمام ّ
نديقَ :عن ِع َّل ِة استِ ِ
الص ِ
حقاق ال ِّط ِ
غري ما
ِز ٌ
فل َّ
ِ
�راض ،بال َذ ٍ
نب
ُيصي ُب ُه ِمن األوج��ا ِع واألم�
ف ِمن ُه؟
َع ِم َل ُه وال ُجر ٍم َس َل َ

59

ِ
رش ِ
ب؛ قد
ا َمل َر ُض وا َمل ُ
وت اّإل من ا َملط َع ِم وا َمل َ
مات أرسطاطاليس مع ِّلم األطِب ِ
الطون
اء ،وأ ْف
ُ
ّ
ُ ُ ُ
َ ْ
ِ
رئيس ُ ِ
ينوس ش��اخَ((( و َد َّق
احلكَامء ،وجال ُ
ُ
بساحتِ ِه!»(((.
حني َنز ََل
ص ُه ،وما َد َفع ا َمل َ
وت َ
َ
َب رَ ُ

ومن حكم املرض أيض ًا :العودة إىل اهلل

احلفاظ على الصحة
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تعاىل ،واالرتداع عن الذنوب ،والعطف عىل
كان
الفقراء ،قال اإلمام الصادق َ « :لو َ
ا ِ
كان َيرت َِد ُع
نسان ال ُيصي ُب ُه مَأل ٌ وال َو َج ٌع ،بِ َم َ
إل ُ
ع ِن ال َف ِ
واح ِ
َواض ُع للهِّ و َي َت َع َّط ُ
ش و َيت َ
ف َع ىَل
َ
ّاس؟أ ما ت ََرى ا ِ
الن ِ
نسان إذا َع َر َض َل ُه َو َج ٌع
إل َ
ِ
ب إىل َر ِّب ِه فيِ العافِ َي ِة
َخ َض َع َواست َ
ورغ َ
َكانَ ،
ِ
الصدَ َق ِة؟»(((.
و َب َس َط َيدَ يه بِ َّ
((( شاخ َي ِش ُ
يخ شيخ ًا .والشيخ :من استبانت فيه
الس ّن وظهرعليه َّ
الشيب( .لسان العرب/3 :
 31و .)32
((( االحتجاج ،ج  ،2ص  ،225ح  ،223بحاراألنوار،
ج  ،10ص  ،171ح .2
((( بحاراألنوار ،ج  ،3ص  88نقلاً عن اخلرب
املفضل.
املشتهر بتوحيد ّ

فاإلمام الصادق 

أوضح يف هذا

احلديث وما قبله احلكمة من األمراض ،حيث

ختتلف من شخص آلخر ،ومن علة ألخرى،

والعلل.

ومن حكم املرض :نيل األجر والثواب،

وتكفري الذنوب ،وحط السيئات ،فقد روي

مر ُض
عن رسول اللهَِّ  أنه قال« :ال َي َ
مسلم وال مسلم ٌة اّإل
مؤمن وال مؤمن ٌة وال
ٌ
ٌ
َح َّط اللهَُّ ِبه َخطيئ َت ُه»(((.

وعنه  قالَ « :ع ِ
ِ
املؤمن
بت ِمن
ج ُ
ِِ ِ
السق ِم
َ
السقمِ! و َلو َيع َل ُم ما َل ُه يف ُّ
وجزعه من ُّ
ِمن ال َّث ِ
أن ال َي َ
ى َيلقى
زال َسقي ًام ح ّت 
ب ْ
واب ألَ َح َّ

َر َّب ُه َع َّز َّ
وجل»(((.

وعنه  قال« :ا َمل ُ
ات َخطايا ُه
ريض حَت ُّ

((( الرتغيب والرتهيب.5197 /292 /4 :
((( التوحيد.3 /401 :

لا نم ةمكحلا :ثلاثلا ثحبملا

كام للمرض وجوه شتى من احلكم والفوائد
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َحات َو َر ُق َّ
الش َج ِر»(((.
كَام َيت ُّ

الصادق
وروي عن اإلمام الباقر أو اإلمام ّ
«س َه ُر َلي َل ٍة ِمن َم َر ٍ
أفض ُل
ض أو َو َج ٍع َ
َ :
وأع َظ ُم أجر ًا ِمن ِعبا َد ِة َسن ٍَة»(((.

احلفاظ على الصحة
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وروي عن اإلمام الصادق « :ما
ؤم ٍن اّإل وهو ي َذكَّر لِب ٍ
ِمن م ِ
الء((( ُيصي ُب ُه يف ك ُِّل
ُ َ ُ ُ َ
ُ
ِِ ِ
ِِ
ٍ ِ
أج َر ُه
أر َب َ
وولده ،ل َي ُ
عني َيوم ًا أو بِشيَء من ماله ُ
ِ
ِ
أين ُه َو؟»(((.
اللهَُّ َع َليه ،أو هِ َب ٍّم ال َيدري من َ

وروي عن اإلمام الكاظم « :إذا
ِ
صاح ِ
أوحى اللهَُّ َع َّز َّ
ب
ىل
وجل إ 
َم ِر َض
املؤمن َ
ُ
الش ِ
ِّ
ُب عىل َعبدي ما دا َم يف َحبيس
امل :ال تَكت ْ

((( الرتغيب والرتهيب.56 /292 /4 :
((( الكايف.6 /114 /3 :
((( يف املصدر« :البالء» والصواب ما أثبتناه كام يف
بحار األنوار .ويف جامع األخبار « :ببالء».
((( التمحيص :ص  33ح  16عن معاوية بن
عماّ ر ،جامع األخبار :ص  312ح ،864
مشكاة األنوار :ص  312ح  864كالمها
نحوه ،بحار األنوار :ج  67ص  241ح ،28
املؤمن :ص  22ح .27

ِ
مني ِ
ب ال َي ِ
صاح ِ
أن
ىل
ووثاقي َذنب ًا .و ُيوحي إ 
َ
ُنت تَك ُت ُب ُه يف ِص َّحتِ ِه ِمن
ُب لِ َعبدي ما ك َ
اكت ْ
احلس ِ
نات»(((.
َ َ
كفارة عن الذنوب ،ومن رمحة اهلل أن يكتب

له ما كان يفعله من أعامل صاحلة أيام صحته،
وال يكتب عليه أي ذنب ما دام مريض ًا.
وعىل املؤمن أن حيمد اهلل تعاىل يف الصحة

واملرض ،يف العافية والبالء ،وكام قال اإلما ُم
زين العابدين -يف د ِ
عائه ِعندَ ا َمل َر ِ
ض:-
ُ
َ
ُ
ف ِ
لك َ
«ال ّل ُه ّم َ
فيه
َص ُ
احلمدُ عىل ما مل أز َْل أت رَ َّ
ِ
ولك َ
الم ِة َبدَ ينَ ،
ثت
احلمدُ عىل ما أحدَ َ
من َس َ
ِ ِ ٍ
أي
يب من ع َّلة يف َج َسدي ،فام أدري يا إهلي ُّ
الوقت ِ
احلا َل ِ
بالش ِ
كر َل َ
أح ُّق ُّ
َني أوىل
وأي َ
كُّ ،
ني َ
قت ِ
باحل ِ
َ
مد َل َ
الع َّل ِة
الص َّح ِة  ...أم َو ُ
ك! َأو ُ
قت ِّ
مصتَني هِبا؟!»(((.
ا ّلتي حَ َّ
((( الكايف.7 /114 /3 :
السجاد ّية :الدعاء .15
((( الصحيفة
ّ

لا نم ةمكحلا :ثلاثلا ثحبملا

فاملرض للمؤمن فيه أجر وثواب ،وهو
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وكان من دعائه  يف طلب العافية
م َّم ٍد وآلِه،
والصحة« :ال َّل ُه َّم َص ِّل َعىل حُ َ
ِ
وألبِ ْسني عافِ َيت َ
واآلخ َر ِة،
َك  ...عافِ َي َة الدّ نيا
ِ
الم ِة يف
واألم��ن
الص َّح ِة
وامن ُْن َع يَ َّل بِ ِّ
والس َ
َّ
ِديني وبدَ ين ،والبصري ِة يف َقلبي ،والن ِ
َّفاذ يف
َ
َ َ
ُاموري»(((.
ونختم هذا البحث بام كان يدعو به اإلمام

احلفاظ على الصحة
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الصادق  من أدعية رشيفة يف طلب
ّ
الصحة العافية ،ومنها« :وعافِنا ِمن حَم ِ
ذور
ميل ِعندَ ُح ِ
رب َ
اجل َ
لول
وهب َلنا َّ
ال َبالياَ ،
الص َ
الرزايا»(((.
َّ

ومن دعائه « :ال َّل ُه َّم ِ
أكر ْمني يف
ِ
َرام ًة ال هُتينُني َبعدَ ها أ َبد ًا ...
جَمليس هذا ك َ
وعافِني عافِ َي ًة ال تَبتَليني َبعدَ ها أ َبد ًا»(((.

ومن دعائه « :ال َّل ُه َّم عافِني ِمن

السجاد ّية :الدعاء .23
((( الصحيفة
ّ
((( الدروع الواقية.90 :
((( اإلقبال.435 /1 :

ِ ِ
رَش ما ي ِنز ُل ِمن الس ِ
امء إلىَ
ش
َ َّ
ِّ َ
األرض ،ومن رَ ِّ
ِ
ِ
األرض وما
ش ما َذ َرأ يف
ما َي ُ
عر ُج فيها ،ومن رَ ِّ
خَي ُر ُج ِمنها»(((.

وآخر دعوانا ِ
أن احلمد هلل رب العاملني

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين

لا نم ةمكحلا :ثلاثلا ثحبملا

وه َو َيذك ُُر ُدعا َء أيب َذ ٍّر
ومن دعائه ُ -
اإليامن بِ َ
« :ال َّل ُه َّم إنيّ أسأ ُل ََّصديق
ك ،والت
ك
َ
َ
ك ،والعافِي َة عن جي ِع الب ِ
بِ َنبِ ِّي َ
الءُّ ،
كر َع ىَل
َ َ مَ
َ
والش َ
العافِي ِةِ ،
والغنى َعن رِش ِار الن ِ
ّاس»(((.
َ
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((( األصول الستّة عرش.9 :
((( األمايل للصدوق.562 /426 :

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع

ارملاو رداصملا

١ -١خري ما نبتدىء به :القرآن الكريم.
٢-٢اب�ن ش�عبـة احلـرانـ�ي ،أبـ�و حمم�د
احلس�ن ب�ن علي ب�ن احلسين ،حتف
العق�ول ع�ن آل الرس�ول ،مؤسس�ة
النشر اإلسلامي ،ق�م ،تصحي�ح
وتعليق :علي أكرب الغف�اري ،الطبعة
الثانية 1404هـ.
٣-٣ابـ�ن منظــ�ور ،أبـ�و الـفـضــ�ل
حممد ب�ن مكرم بن علي (ت 711هـ
1311 /م) ،لس�ان الع�رب ،دار
صادر ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل
1410هـ 1990 -م.
٤-٤الربق�ي ،أبو جعفر أمح�د بن عبد اهلل ابن
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أمح�د ب�ن حممد ب�ن خال�د (ت 274هـ
 887 /م) ،املحاس�ن ،حتقي�ق :الس�يد
مهدي الرجائي ،املجم�ع العاملي ألهل
البيت ،قم ،الطبعة الثانية 1416هـ.
٥-٥الرتم�ذي ،أبو عيس�ى حممد بن عيس�ى
ابن سورة (ت 279هـ 892 /م) ،سنن
الرتم�ذي ،دار الفكر ،بيروت – لبنان،
الطبعة الثانية 1403هـ .1983 -
٦-٦التميم�ي اآلم�دي ،عب�د الواح�د ب�ن
حممد (ت 510ه�ـ) ،غرر احلكم ودرر
الكلم ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بيروت ،الطبع�ة األوىل 1407ه�ـ -
1987م.
٧-٧اجلوهري ،إسامعيل بن محاد ،الصحاح،
دار احلدي�ث ،القاهرة ـ مرص ،طبع عام
1430هـ ـ 2009م.
٨-٨احلاكم النيس�ابوري ،أب�و عبد اهلل حممد
اب�ن عب�د اهلل (ت 405هـ) ،املس�تدرك
على الصحيحين ،دراس�ة وحتقي�ق:
مصطفى عب�د القادر عط�ا ،دار الكتب

العلمي�ة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية
1422هـ 2002 -م.
٩-٩احل�ر العاملي ،حمم�د ب�ن احلس�ن (ت
 1104ه�ـ ) ،تفصيل وس�ائل الش�يعة
إىل حتصيل مسائل الرشيعة ،مؤسسة آل

مؤسسة آل البيت  إلحياء الرتاث
ّ
ـ قم ،الطبعة األوىل 1413هـ.
١١١١الرشيـ�ف الرضــ�ي ،أبــ�و احلس�ـن
حمم�د ب�ن أيب أمحد احلسين بن موس�ى
اب�ن حممد بن موس�ى ب�ن إبراهي�م ابن
اإلمام موس�ى الكاظ�م (ت 406هـ -
1015م) ،نـهـ�ج الـبـالغـ�ة لإلم�ام
علي بن أيب طالب ،رشح الش�يخ :حممد
عب�ده ،دار البالغ�ة ،بيروت  -لبن�ان،
الطبع�ة الرابع�ة 1409ه�ـ 1989 -م.

ارملاو رداصملا

البي�ت  إلحي�اء التراث ،بريوت
ـ لبن�ان ،الطبع�ة األوىل 1413ه�ـ ـ
1993م.
ِ ١٠١٠
احلمـــَي�رَ ي القمــ�ي ،أب�و العب�اس
عب�دُ اهلل ب�ن جعف�رُ ،ق�رب اإلس�ناد،
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وطبع�ة دار الكت�اب الع�ريب ،بريوت -
لبنان ،طبع عام 2013م.
١٢١٢الصـدوق ،أبو جعفـر حممد بن عيل ابن
احلسني بن بابويه القمي (ت 381هـ)،
التوحي�د ،صححه وع َّلق عليه :الس�يد
هاش�م احلس�يني الطهراين ،دار املعرفة،
بريوت ـ لبنان ،غري مذكور عدد الطبعة
وال تارخيها.
١٣١٣الص�دوق ،أبو جعفر حمم�د بن عيل ابن
احلسني بن بابويه القمي (ت 381هـ)،
مع�اين األخب�ار ،مؤسس�ة النشر
اإلسالمي ،قم ،طبع عام 1379هـ.
١٤١٤الص�دوق ،أبو جعفر حمم�د بن عيل ابن
احلسني بن بابويه القمي (ت 381هـ)،
م�ن ال حيضره الفقي�ه ،دار التع�ارف
للمطبوع�ات ،بريوت  -لبن�ان ،الطبعة
الثانية 1414هـ1994 -م.
١٥١٥الص�دوق ،أبو جعفر حمم�د بن عيل ابن
احلسني بن بابويه القمي (ت  381هـ)،
ث�واب األعمال ،دار الرشي�ف ال�ريض

ارملاو رداصملا

للنرش ،قم ،الطبعة الثانية  1406هـ.
١٦١٦الص�دوق ،أب�و جعف�ر حمم�د ب�ن علي
اب�ن احلسين ب�ن بابوي�ه القم�ي (ت
381هـ) ،اخلصال ،مؤسس�ة األعلمي
للمطبوع�ات ،بريوت  -لبن�ان ،الطبعة
األوىل 1410هـ1990 -م.
١٧١٧الص�دوق ،أبو جعفر حمم�د بن عيل ابن
احلسني بن بابويه القمي (ت  381هـ)،
األم�ايل ،مؤسس�ة البعث�ة ،ق�م ،الطبعة
األوىل 1417هـ.
١٨١٨الطربيس ،أبو نرص احلس�ن ب�ن الفضل
ابن احلس�ن ،مكارم األخالق ،مؤسسة
األعلم�ي ،بيروت ـ لبن�ان ،الطبع�ة
السادسة 1392هـ ـ 1972م.
١٩١٩الطبريس ،امليرزا حسين ب�ن حمم�د
حمم�د ب�ن تق�ي النوري
تق�ي ب�ن علي ّ
(ت 1320ه�ـ) ،مس�تدرك الوس�ائل
ومستنبط املسائل ،دار اهلداية ،بريوت-
لبن�ان ،الطبع�ة اخلامس�ة 1412ه�ـ-
1991م.
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٢٠٢٠الطبريس ،أبو منصور أمحد بن عيل (ت
نح�و  560ه�ـ) ،االحتج�اج ،حتقي�ق:
الشيخ إبراهيم البهادري والشيخ حممد
ه�ادي ب�ه ،منش�ورات أس�وة ،الطبع�ة
اخلامسة 1424هـ.
٢١٢١الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلس�ن بن عيل
(ت 460ه�ـ ) ،األم�ايل ،مؤسس�ة التاري�خ
العريب ،بيروت ،الطبعة األوىل 1430هـ -
2009م.
٢٢٢٢الط�ويس ،أبو جعفر حممد بن احلس�ن
اب�ن علي (ت  460ه�ـ ) ،هتذي�ب
األحكام ،دار التعارف للمطبوعات،
بريوت  -لبنان ،طبع عام 1412هـ-
1992م.
٢٣٢٣الفيض الكاشاين ،حممد بن مرتىض (ت
1091هـ) ،كتاب الوايف ،حتقيق :السيد
عيل عبد املحسن بحر العلوم ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،الطبعة
األوىل 1432هـ 2011 -م.
٢٤٢٤القايض املغريب ،أبو حنيفة النعامن بن حممد

ارملاو رداصملا

التميم�ي (ت  363هـ) ،دعائم اإلسلام،
مؤسس�ة الن�ور للمطبوع�ات ،بيروت -
لبنان ،الطبعة األوىل 1426هـ 2005 -م.
٢٥٢٥القشيري النيس�ابوري ،أب�و احلسين
مس�لم ب�ن احلج�اج ب�ن مس�لم (ت
261ه�ـ) ،صحيح مس�لم ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،طبع عام 1397هـ -
1977م.
٢٦٢٦الكلين�ي ،حمم�د ب�ن يعق�وب (ت
329ه�ـ) ،ال�كايف ،صحح�ه وع ّل�ق
علي�ه :عيل أكبر الغف�اري ،دار الكتب
اإلسلامية ،الطبعة الرابع�ة 1407هـ.
وطبع�ة دار احلديث ،قم ،الطبعة األوىل
1429هـ.
٢٧٢٧املتقي اهلندي ،عالء الدين عيل بن حس�ام
الدي�ن (ت 975ه�ـ 1567 /م) ،كن�ز
العامل يف سنن األقوال واألفعال ،مؤسسة
الرس�الة ،بيروت ـ لبن�ان ،طب�ع ع�ام
1409ه�ـ ـ 1989م ،غير مذك�ور عدد
الطبعة.
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٢٨٢٨املجلسي ،حممد باقر ب�ن حممد تقي (ت
1111م) ،بحار األنوار ،مؤسس�ة أهل
البيت إلحياء التراث ،بريوت ،الطبعة
الرابعة 1409هـ ـ 1989م.
٢٩٢٩املن�ذري ،عب�د العظي�م بن عب�د القوي
اب�ن عب�د اهلل (ت  ،)656الرتغي�ب
والرتهي�ب م�ن احلديث الرشي�ف ،دار
الفك�ر ،بيروت – لبن�ان ،طب�ع ع�ام
1408هـ .1988 -
٣٠٣٠النيسابوري ،أبو عتاب عبد اهلل بن سابور
الزيات النيس�ابوري  -احلسني بن بسطام
(ت 401هـ) ،طب االئمة  ،املكتبة
احليدرية ،النجف – العراق1385 ،هـ -
1965م.
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ارملاو رداصملا

للتواصل مع المؤلف

www.alyousif.org

:الموقع على اإلنترنت

alyousif@alyousif.org
alyousif50@gmail.com

:البريد اإللكتروني

:انستغرام

http://instagram.com/alyousiforg
http://www.facebook.com/alyousif.org

:صفحة الفيس بوك

https://www.snapchat.com/add/alyousiforg
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