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 بشریت استاسالم تضمنی کننده صحت برای 
الذذی بذنی  ا الصذحة والعافیذة ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل الذی انعم علیناالصحة والعافیة وحثنا حبفظه ورعایته والصلوة والسالم.علی خریخلقه حممد

 افضل ماانعم هللا به علی االنساا بعد االسالم،وعلی آله واصحابه الطاهرین ومن تبعهم ابحساا الی یوم الدین.
ا النَّاُس ُكُلوْا ِممَّا ِفم األاْرضم حاالااًل طای مباً واالا تذاتَّبمُعوْا ُخطُوااتم الشَّْیطااام إمنَُّه لاُكْم عاُدوٌّ م  َيا  ایذ  قال هللا تعالی:  (.168بمنٌی بقره:)ها

 ترمجه:ای مردم ازآنچه درزمنی است حالل اپکیزه راخبوریدپریوی نکنیدگامهای شیطاا راهرآینه اومشارادمشن آشکاراست.
نیست که صحت وسالمتی یکی از نعمت های بسیار  برزگ وارزمشند بشذمار مذی رود،ودر رورنذد شذن شذدا زنذدگی هرانسذاا  شکی 

نقذذذه مهذذذم ومذذذواتری دارد،ه چاایکذذذه هذذذی  انسذذذاا در صذذذورت برخوردارنبذذذودا ازنعمذذذت صذذذحت وسذذذالمتی اب وچذذذود میسذذذر بذذذودا  ذذذام 
 ذت بربد.امکاانت ووساال شن زیست،منیتواند از زندگی خود ل

ابتوچذذه بذذه اویذذت وسذذالمتی در شبذذود زنذذدگی وزارت هذذای  صحت،سذذازماا هاوارگااذذای صذذحی چهذذاا  وذذواره  تذذال  مذذی ورزنذذد ه 
 چلوگریی از امراض ورفع مشکالت صحی وعوامل آا اقدامات قاطع ومؤاتری را روی دست گریند.

ز هذم مذی بینذیم کذه مشذکل در چذای خذود کمذا کذاا ابقذی اسذذت امذا ابسسذب بذه وصذب  وذه فعالیذت هذا اب وچذود هذر نذو  امکذذاانت اب
 وبروزامراض یکی پی دیگرچوامع بشری را هتدید می کند وبه عنواا یکی از چلنج هاوحبراا های الینحل  ابقی مانده.

ار دیذذن مقذذدس اسذذالم طوریکذذه از انمذذه پیداسذذت  دیذذن سذذالمتی وتندرسذذتی،طهارت،نظافت آسذذایه وراحتذذی بذذوده ودر لذذوی حذذل سذذا
صحی انساا هذا وچامعذه را نیذز هکیذد منذوده اسذت رسذول هللا صذلی هللا علیذه وسذلم مسذلماانا را  لمشکالت فردی واچتماعی مشک

 رواه ترمذی.از بی اعتناای در مورد نعمتصحت وتندرستی اخطار داده میفرماید)نعمتاا مغبوا فیهما کثری من الناس الصحة والفراغ(
گذی بزر ده ومتحمذل نبذو وخسذاره خداوند دو نعمت طوری است که بیشنمردم از آاا اسذتفاده اعظمذی ننمذو ترمجه:از مجله نعمتهای  

درآا میگردندکه یکی از آا دو نعمت صحت وسالمتی ودیگری فرانبذت وداشذو وقت(،ومسذاعد بذودا فرصذت بذرای ااذام  کارهذا 
 وبرانمه ها است.

آا پرسذذیده میشذذود وااننعمذذت صذذحت اسذذت طوریکذذه بذذرایه گفتذذه میشذذود آَي مذذا اولذذنی نعمتیکذذه روز قیامذذت از هذذر انسذذانی در مذذورد 
 برایت چسم سامل نداده بودمی؟وآَيترا ازآب سرد وزالل سریاب نکرده بودمی؟.

بذذذذدوا داشذذذذو صذذذذحت وتندرسذذذذتی  انسذذذذاا منذذذذی توانذذذذد از عهذذذذده هیچگونذذذذه کذذذذار وفعالیذذذذت دیگذذذذر اعذذذذم از صذذذذنعت  و ذذذذارت،درس 
 وفراگرفو ساار مهارهتای فنی وحرفوی برآمده،نقه فعال ومؤاتر خودرا در چامعه ایفاء کندوتعلیم،کمک به مستمنداا 

چوا  ام این موارد  فوق در  لوی داشو استعداد وقابلیت های ذهنی وعملذی در قذدم اول بذه صذحت وتندرسذتی بذدنی نیذاز مذربم  
 دارد.



قرآنکرمی  احکام اوامر ونذواهی وچذود دارد  کذه انسذاا را بذه راه  دین مقدس اسالم دین تقوی وپرهیزگاری عفت واپکدامنی است،در
گی د ینذذی اسذذت کذذه در هذذی  گوشذذه ای از زنذذراسذذت وراهذذی کذذه ویشذذه بذذه  خذذری وصذذال  او خذذتم میشذذود هذذدایت میکنذذد.وکاملنبن د

وچود دارد،اب ارز  تذرین مسذهله  پریوانه را ازنظر دورنداشته ودر رابطه ابآا هداَيت وارشاداتی مطابقت به فطرت وکرامت انسانی 
کذه در زنذذدگی اچتمذذاعی انسذااا وچذذود دارد مسذذهله عمذذومی نبرایذز فطذذری  انسذذانی اسذت کذذه خداونذذد آنذذرا دروچذود انسذذاا بذذرای بقذذاء 

 وضرورت  تع ولذت بردا ازاین نبریزه آفریده است.
گذشذته ودیذن مقذدس اسذالم قذوانینی را مشذ     برای پوره کردا این نبرایذز چنسذی وضذرورت هذای اچتمذاعی خداونذد در  ذام  ادَيا

ومعنی منوده ه از این لذت حمروم نشوند وهم به راه های انمشرو  وانچذااز سذوق نشذوند وآا قذانوا عبذارت از ازدواا ونکذا  اسذت 
 طوریکه هللا تبارک وتعالی میفرماید:

ُكْم  اْزوااًچا ل م   تمهم  اْا خالاقا لاُكم م مْن  انُفسم ٍت ل مقاْوٍم یذاتذافاكَُّرواا واممْن آَيا َيا ناُكم مَّوادًَّة واراْْحاًة إماَّ ِفم ذالمكا َلا هاا واچاعالا بذایذْ  الروم.(21)تاْسُكُنوا إملایذْ

ترمجذذه: وازنشذذانه هذذای خذذداآا سذذت کذذه بیافریذذد بذذرای مشذذاازچنری مشذذازانا را هآرام گرییذذد بسذذوی ایشذذاا متوچذذه شذذده وپیذذداکرد میذذاا 
 رآینه درین کارنشاا هاست برای گروهی که همل میکنند.مشادوستی ومهرابنی ه

هللا چل چالله از زان ولواطت بصراحت منع کرده زان وفحشاء را حرام قرار داده وعاملنی آنرا حمکوم به چزای دنیوی واخذروی منذوده 
یذن مسذهله خیلذی اویذت دارد است واز روی شدت تعنی چزا برای عاملنی آا از طرف خداوند چذل چاللذه چنذنی نتیمذه میگذریمی کذه ا

کذه ازمجلذه ازهذم اپشذیدا شذریازه وقذوام خذانواده وبذه وچودآمذدا امذراض صذع  العذالا کذه وبرای انساا عواقذ  انگواروبذه ابرمذی آرد  
 ازمجله خطرانکنین امراض بنام ایدزاست که طاعوا قرا نیزَيدمیشود.رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میفرماید"

زانوفحشارااج شود خداوند به آااامراضذی را مسذلم میکنذد کذه دراسذالف شذاا نبذوده آا مذرض عبذارت  از ایذدز  ترمجه:درهرقومیکه
 است که نتیمه واا فحشااست که چوامع بشری آبا دست اپمیزند.

بذذرای دیذذن مقذذدس اسذذالم دررابطذذه تغذیذذه خذذوردا وآشذذامیدا توچذذه چذذدی منذذوده وتوصذذیه هذذای مؤکذذدی داردبذذه وذذنی مناسذذبت هللا)ا( 
رهنمای بندگاا خود درسوره های خمتلب وآَيت متعدداین مسهله رابیاا منوده که ازچیزهذای حذالل خبوریدواشذیای حذرام وپلیذت خذود 

ا الَّذمینا آماُنوْا ُكُلوْا ممن طای مبااتم ماا رازاقْذنااُكْم وااْشُكُروْا لِلم م إما ُكنُتْم إم داری کنید هللا متعال میفرماید: ُه تذاْعُبُدواا َيا  ایذ ها  (البقره.172)َيَّ
خذذوردا اشذذیای حذذرام وپلیذذت ازقبیذذل سذذغ، گربذذه،مارونبریه،ابعع بذذروز امذذراض صذذع  العذذالا میگرددکذذه ازآاملذذه مذذرض کرواناسذذت 

 وازچلوگریی ومعاجله آا انسااای امروزه عاچزمانده اند.
رابرحق اصراربورزد وازظلم تعذدی دسذت نذربداردهللا متعذال یذک هرگاه انساا دربرابرنعمت های هللا انسپاسی کندوبه کفراحلادوعناد درب

نو  عذاب رابه آاامسلم می کنذد هازکفذر واحلذادخود بگردنذد،درنبریآا هذالک میشذوند،طوریکه درزمذاا موسذی علیذه السذالم فرعذوا 
رابنذذام کنذذه ،مله،بقذذه ونبذذریه را  وفرعونیهذذادربرابردعوت موسذذی علیذذه سذذالم خمالفذذت کردندوبکفروعنادخودادامذذه دادنذذدهللا تعذذالی خملذذوقی

 ابالی شاا مسلم منود چنانچه هللا متعال دراین رابطه میفرمایند:
ُواْ  ٍت م فاصَّالاٍت فااْستاْكربا انُوْا قذاْوًما ُّم ْرمممنیا  فاأاْرساْلناا عالاْیهمُم الط وفاااا وااجلْاراادا وااْلُقمَّلا واالضَّفاادم ا واالدَّما آَيا  راف.(اع133)واكا

یذذاا  ذذام قذذوت خذذود درمقابذذل ایذذن خملذذوق خداوندعاچزمانذذداین عونترمجذذه: پذذری فرسذذتادمی ابالی شذذاا طوفذذاا آب کنذذه وملذذه وبقذذه را فر 
 عذاب ازیکطرف معمزه ای ازطرف موسی علیه السالم بود ازطرف دیگرعذابی بود که به فرعونیهامسلم شده بود.



ومهلک اشاره میکندکه انساا هااگراز کفرو احلادخوددسذت نربدارنذدخملوقی رابذه  ووچناا قرآا عظیم شاا به امراض صع  العالا
آاامسذذلم میکندکذذه قابذذل دیدنیسذذت وازمقابلذذه آا انسذذاا عاچزاسذذت کذذه عبذذارت ازمذذرض کرواناسذذت وفعذذالً بروزکذذرده اسذذت هللا تعذذالی 

 (مداتر.32( كاالَّ وااْلقامارم )31ْكراى لمْلباشارم )واماا یذاْعلاُم ُچُنودا راب مكا إمالَّ ُهوا واماا هميا إمالَّ ذم میفرماید:
 ترمجه:لشکرپروردگارات رامنی داندمگرذات واحدالشریک این ویروس خملوقی است که قابل دیدنیست مگربواسطه آالت. 
شذند هازایذذن بنذاًء چوامذع بشذری ابیذذد بذه اسذالم رچذو  کنندهدرصذذحت وسذالمتی زنذدگی کننذد ومسذذلماانا بذه احکذام دیذن خذذود اپبنذد اب

 امراض وویروس های کشنده دراماا ابشند.
 مسلماانا متدین !

 صحت مادردین ماست ، عزت مادرتطبیق احکام واالی شریعت است قرآا کرمی ارشاد میفرمایند:
ًرا واالا یاْظلمُم را   .كهب( 49ب كا  احاًدا )الا یُذغاادمُر صاغمریاًة واالا كابمریاًة إمالَّ  اْحصااهاا واواچاُدوا ماا عاممُلوا حااضم

ترمجذذذذه:منی گذذذذزارد هذذذذی  معصذذذذیت خذذذذورد راونذذذذه بذذذذزرگ را مگذذذذر احاطذذذذه کذذذذرده اسذذذذت آا را وبیابندهرچذذذذه کذذذذرده بودندحاضذذذذر وسذذذذتم 
 نکندپروردگارتوبرهیچکری.

ُه مافااتمُح اْلغاْی م الا یذاْعلاُمهاا إمالَّ ُهوا وایذاْعلاُم ماا ِفم اْلربا م وااْلباْحرم واماذا  ذا واالا حابَّذٍة ِفم ظُُلماذاتم األاْرضم واالا راطْذٍ  واعمندا تاْسذُقُم ممذن واراقاذٍة إمالَّ یذاْعلاُمها
بمرٍی إمالَّ ِفم كمتااٍب م بمنٍی )  انعام.(59واالا َيا

 ترمجه:ونزداوسذذت کلیذذدهای نبیذذ  منذذی داننذذد مگذذراو ومیداندآنچذذه  دربیذذاابا  ودرَيسذذت ومنذذی افتذذد هذذی  برگذذی مگرخداونذذد اب آا عذذامل
  است ومنی افتدهی  دانه  درهریکی های زمنی ونه هی  تری ونه خشکی مگراینکه اتبت است درکتاب روشن.

ابداشو چننی دین ابعظمت وابداشو چننی نس ه معمز ُّمرب طبی که هروزقیامت کاراوعملیست چرانبافذل وبذی خربابشذیم ، چرابذه 
 سک اوایم!این دین که حال ل وه مشاکل بشریت هروزقیامت است  

وبه بسیارافت اروسربلندی ابالی  ام بشریت صدامیکنیم ،که بیااید کلیدصذحت،عزت وشذرف رامابرایتذاا ارشذاد منذاایم چذوا بسذب  
عملکذذرد عذذده ازانآگاهذذاا ازیذذن دین،بشذذریت امروزدرمعذذرض خطرقرارداردوهرروزمصذذیبت ومرضذذی بروزمیکندکذذه مت صصذذنی درتذذداوی 

 ومعاجله آا عاچزند.
 إنی  عوذبک من الربص واجلنوا واجلذام ،ومن سیئ األسقاماللهم 


