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�لكرمي  �لقر±?  بيَّن  لقد 
�ملخلو{  هو  �إلنسا?   ?%
 ،� �هللا  عند   cملكر�
�ملنة  هذ¥  على  �للحفا� 
�جب  �لعظيمة  �إل�ية 
 cملكر� �هللا  îلو{  @حاطة 
 Dلضمانا� من   Òبسيا
�ل« قر}ִדا �آلياD �لقر±نية  

��ألحا^يث �لنبوية. 
 cلصحة � نظر �إلسال��
�حاجة  @نسانية  ضر�}! 
 � جا�  �قد  %ساسية. 
%حا^يث  من  �لكث; 
تبيا? %?  }سو� �هللا  � 
�لبد? �عافيته هي  صحة 
على  �هللا  نعم  %ك�  من 
فقد  �لدنيا،   � �إلنسا? 

�لترمذ� %É هرير!   ^{�%
 "  :�قا %نه   �  öلن� عن 
�لعبد  عنه   �يسأ ما   ��%
يوc �لقيامة من �لنعيم %? 
لك  نصح   ·% له:   �يقا
جسمك �نر�� من �ملا� 
%حا^يث  �هنا�  �لبا}^". 
�لصحة  شأ?   � كث;! 
��لعافية �هي متثل  %ك� 
 cإلسال� cليل على �هتما^
�}سوله �لكرمي � Óفظ 

�لصحة ��لعناية ֲדا. 
تطبيق   >@  cإلسال� ^عا 
�لصحية  �لرعاية  %سس 
�لوقاية  �هي  �لثالثة 
كما  ��لتأهيل،   Òلعال��
%�جب   cإلسال�  ?%

 úقاية �جلسم من حد��
 ��إلñا نتيجة  �ألمر�¸ 
�لعامة  �لصحة  قو�عد   �
 �%  cلطعا�  � تفريط   �%
�لشر��. فمن با� �لوقاية 
�ى  فقد  �ألمر�¸-  من 
�إلسر��  عن   cإلسال�
 �قا حيث   cلطعا�  �
َ��ْشَرُبو�  ﴿َ�ُكُلو�  تعا<: 

@ِنَُّه ال ُيِحبُّ  ُتْسِرُفو�  َ�َال 
�ضع  لقد  �ْلُمْسِرِفَني﴾ 
�لوقاية  قو�عد    cإلسال�
�ألمر�¸  من  �لصحية  
 ��ملعدية حيث قا� }سو
�هللا � "ال يو}^? ممر¸ 
�ֲדذ�  مصح"  على 
 �}سو %}سى  �حلديث 
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هديل لقما? }شيد 
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التقوى

�هللا � قاعد! طبية مهمة 
 Dمن %قو¡ �لنظريا �تعت
�هي  �لوقائي  �لطب   �
�لوقائي،    ��لعز نظرية 
النتشا}  منعا  ��لك 

�ألمر�¸ � �ملجتمع.
�لسالمة   �Ëا  ��
 ú^حلو�� من  ��لوقاية 
�لقاعد!   cإلسال� �ضع 
�لعلم  �ذ�  �ألساسية 
 � @ال  يتبلو}   · �لذ� 
�لعشرين،  �لقر?  %��خر 
سبب،  حا^ثة  فلكل 
�حلو�^ú ¤ب  �لتجنب 
على �ملسلم @�pلة %سباֲדا 
�قايًة لنفسه �للمجتمع. 
 :�قا من  �هللا  �}حم 
.Òلوقاية خ; من �لعال�

على   cإلسال� %�جب   

بنظافة   cالهتما� �ملسلم 
من  ��لتخلص   ،cلطعا�
ينشأ  �ما   Dلفضال�
غ;  }��ئح  من  عنها 
 �طيبة.  كما شد^ }سو
تطه;  على  �هللا �  
�ألسنا?،  �جتلية  �لفم 
 :��تنقية ما بينها فقد قا
�لسو��  فإ?  "تسوكو� 
مرضا!  للفم  مطهر! 
ما جا�� ج�يل  للر�، 
 Ìال %�صا� بالسو�� ح@
علي  يفر¸   ?% خشيت 
��لذ�  %م«"   �على 
يشهد %مر�¸ �لفم ��للثة 
 ���لر�ئحة �لناجتة من @ñا
�تطه;ñا  تنظيفهما 
 cيد}� سر تأكيد �إلسال

على نظافة �ألسنا?. 

�لعالجي،  �لطب،   ��
بالتد���   cإلسال� %مر 
%مر� صرÜا �حاpما، �ال 
يهمل   ?% للمسلم   pو¤

�لعالÒ �يتركه. 
�لتأهيل:   �Ëا  � %ما 
فيهد� �إلسالc @< منع 
�ملر¸  بسبب  �لعجز 
فاإلسالc يعّو^ �ملسلم %? 
بل  للعجز،  يستسلم  ال 
يصلي �لو �فن عينيه. 

 ?%  cإلسال� بني  لقد 
ضر�}!   cألجسا� صحة 

�ما  عنها،  له   ÿغ ال 
�لعصر،  هذ�   � %حر�نا 
هائل   cتقد من  نر¡  مما 
 ?% �لطبية،  �ملعرفة   �
نتخذ من �آلياD �لكرمية 
��ألحا^يث �لشريفة، �ل« 
 cألجسا� بصحة  تتعلق 
�تد�  عريضة  خطوطا 
�لطبية،  %Óاثنا   � ֲדا 
�لصحية،  مما}ساتنا   ��
�لنفسية  �جتاهاتنا   ��
��لوقاية  �لنظافة   ��p@

��ملعاجلة. 

منضي �لنصف �أل�_ من حياتنا ~ًثا عن �ملا_ ��لنجاS ��لشهر�، 
.Aمنضى �لنصف �لثا� منها ~ًثا عن �ألطبا�


