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هي بوابتنا لالمتحان الدنيوي .حيث يتم الحصول على
الخير والشر عندما ت كون أروحنا في اجسادنا .وال
يمكننا القيام باألعمال الصالحة التي تتناس ب مع
إيماننا والغاية من خلقنا دون أن ت كون صحة أروحنا
وأجسامنا مالئمة لذلك.

الصحة :النعمة التي ال تقاس بالدنيا
أيها المسلمون المحترمون!
قال اهلل تعالى في كتابه الكريم في اآلية التي
خل َّ َّق ۪ني
يصف فيها النبي إبراهيم رب العالمين " َالَّ ۪ذي َّ

أعزائي المؤمنين!
الحياة وشرف كوننا إنسانا والمحافظة على
المسئولية وامتالك العقل واإلرادة لبناء الدنيا نعمة ال
مثيل لها .حيث يتطلب القيام بأعمال الخير وترك اآلثار
الجميلة خلفه أن ي كون اإلنسان ب كامل صحته .لكن
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ين َّو ِاذَّا َّم ِرضْ تُ
ين وَّال ۪ذي ُه َّو يُط ِع ُم ۪ني َّويَّسْ ۪ق ِ ِۙ
َّف ُه َّو يَّه ْ۪د ِ ِۙ
َّ
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ين" .1
ين وَّال ۪ذي ي ُ۪ميت ُ ۪ني ثُم ي ُ ْح ۪ي ِ ِۙ
ف ُه َّو يَّشْ ۪ف ِ ِۖ

التي أنعم بها اهلل تعالى علينا .حيث نقوم باإلدمان على

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في حديثه

العادات الس يئة ونهمل ونسرف هذه الخزينة .وندرك

الكريم " مَّنْ أَّصْ بَّحَّ ِم ْن ُك ْم آ ِمنًا ِفي ِس ْربِ ِه ُمعَّا ًفى ِفي

س ِد ِه ِع ْن َّد ُه قُوتُ يَّ ْو ِم ِه َّف َّكأَّنَّمَّ ا ِحي َّز ْت لَّهُ ُ
الد ْنيَّا.2 ".
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ومن المحزن معظمنا ال يدرك قيمة الروح والصحة

قيمة النفس الذي نس تنشقه ونحن أصحاء وقيمة
صحة الجسد وقيمة كل نبضة قلب ونحن أصحاء بعد

أعزائي المؤمنين!

أن يفوت األوان .لذلك حذرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه

يدعونا ديننا الذي أنزله اهلل تعالى علينا رحمة إلى

وسلم في حديثه الكريم " نِ ْعمَّ ت َِّان َّم ْغبُو ٌن ِفي ِهمَّ ا َّك ِثي ٌر ِم َّن

االلتزام بالحدود التي حددها اهلل تعالى وكما يحدد لنا

الص َّ
حةُ وَّال َّف َّراغُ " .3
اسِ :
النَّ ِ

المبادئ العالمية كي نصبح أشخاص ذوي صحة

أيها المسلمون المحترمون!

ولت كوين مجتمع مطمئن .ومن أهم هذه المبادئ التي

اإلنسان الذي يردك قيمة صحته يسعى جاهدا

ال يمكن التخلي عنها بالنس بة للمؤمنين هي المحافظة

لعالج نفسه كما هو الحال لحمايته من جميع األضرار

على الروح .ألن أرواحنا التي ائتمنا اهلل تعالى عليها

من الناحية المادية والناحية المعنوية .ف كلنا مسئولون

هو تصرف إنساني وأخالقي .ألن ديننا الحنيف يعتمد

عن االلتزام بشفاعة اهلل تعالى "الشافي" من أجل

على دعم حياة اإلنسان وحمايتها ودعم األمل.

البحث عن س بل العالج ومنح أمانة الروح التي اؤتمنا

أيها المسلمون المحترمون!

عليها .حيث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في

لذلك يتوجب علينا إدراك نعمة كل دقيقة نعيشها

خلَّ َّق َّ
خل َّ َّق َّ
الدوَّا َّء،
الدا َّءَّ ،
ْث َّ
حي ُ
هلل َّ
حديثه الكريم " ِإ َّن ا َّ
َّفتَّ َّدا َّووْا" 4وبالتالي نصحنا بعدم قطع األمل من الدواء.

وصحتنا سليمة .وتقييم األيام التي نعيشها ونحن في
عمر الش باب وصحتنا جيدة .ومراعاة التغذية باألغذية

أيها المؤمنون المحترمون!

الحالل والنظيفة .واالبتعاد عن كل ما يهدد صحتنا

ال يليق بالمؤمن الصالح وصاحب اإلنصاف إال

والتي منعها ديننا .لنس تمع إلى نصيحة النبي الكريم

حماية ما يحيط به كما هو الحال في مراعاته لصحته،

صلى اهلل عليه وسلم عندما قال " ا ْغتَّ ِن ْم خَّمْ سًا قَّب َّْل

واالهتمام بإخوانه الذين ينتظرون الشفاء والسعي من
أجل مداواتهم .فقد علمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم الذي كان يهتم بزيارة المريض والدعاء من أجل
المريض وتقديم الدعم المعنوي له في حديثه الكريم "
… َّومَّنْ َّف َّرجَّ عَّنْ مُسْ ِل ٍم كُ ْربَّ ًة َّف َّرجَّ َّ ُ
اهلل َّع ْنهُ ُك ْربَّ ًة مِنْ
ُك َّر ِب يَّو ِْم ال ِقيَّا َّم ِة… " .5

هناك الكثير من المرضى الذين فقدوا صحتهم

َّص َّحت ََّّك قَّب َّْل َس َّق ِم َّك،
خَّمْ ٍسَ :شبَّاب ََّّك قَّب َّْل ِه َّر ِم َّك ،و ِ
حيَّات ََّّك قَّب َّْل
َّو ِغنَّا َّء َّك قَّب َّْل َّف ْق ِر َّكَّ ،و َّف َّرا َّغ َّك َّقب َّْل شُ ْغ ِل َّكَّ ،و َّ
َّم ْوتِ َّك " .6
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ألس باب مختلفة وانسدت س بل المعالجة أمامهم هم

4ابن ماجه ،الطب1 ،؛ مس ند أحمد.50/20،

وأهاليهم وهم اآلن ينتظرون من يتبرع لهم بأعضائهم.

 5أبو داود ،األدب ،60 ،الترمذي ،البر19 ،

وال شك أن اس تئمان المؤمن ألخيه المؤمن الذي
ينتظر المداواة على عضو من أعضائه في هذه الدنيا
التي س نرحل عنها عندما يأذن لنا رب العالمين بذلك
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المديرية العامة للخدمات الدينية

