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 מא  /א   /وא ط /وא אق 
 
ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ:
اإلمام علي بن أبي طالب )( ھو أبو األئمة المعصومين )عليھم السالم أجمعين(،
إمام فذ يقتدى به ،ويستضاء بسيرته العطرة ،فحياته مدرسة لألجيال ،وسيرته المباركة تجسيد
ألمل الشرائع والحضارات ،وواجب على كل مسلم أن يستوحي من سيرته ،ويختط عليه
طريقه في العلم والعمل في مجاالت الحياة كافة ،ومنھا جانب الرعاية الصحية.
لقد أولى اإلمام علي )( عناية كبيرة بصحة اإلنسان ورعايتھا ،منطلقا ً من رؤية
وضحھا بقوله" :الصحة أفضل النعم")( ،فأكد موضوع البيئة المحيطة باإلنسان ،وشدد على عدم
تلويثھا بما يؤدي إلى اإلخالل بصحة اإلنسان والمجتمع ،وسائر المخلوقات األخرى ،وحرص
على التعامل مع أغلب الجوانب الصحية في حياة الفرد ،ووصف أسباب األمراض وحوافزھا
ومناخاتھا وعوامل انتشارھا ،وأرشد الى آليات الحد من تفشيھا ،ومنھا :االھتمام بنظافة البيئة،
والعناية بالنظافة الشخصية البدنية منھا والروحية ،واالبتعاد عن تناول األكالت التي حرمھا
القرآن الكريم.
ولم يكن اختيارنا لموضوع البحث الموسوم )الرعاية الصحية في فكر اإلمام علي(
جزافاً ،أو محض مصادفة ،وإنما كان طموحا ً طالما تمنينا تحقيقه ،ألسباب عديدة ،في طليعتھا
رغبتنا الشخصية في االطالع على مناقب ھذه الشخصية العمالقة وجانب من آثارھا العلمية

القيمة ،فضالً عن قصور الدراسات األكاديمية والبحثية في ميدان أئمة أھل البيت )عليھم
السالم( في الجامعات العراقية ،وحاجتنا الماسة إلى فھم الفكر اإلسالمي األصيل الذي مثله
اإلمام علي )( ،مما يمكننا اإلفادة منه في حل الكثير من اإلشكاالت والتحديات التي تواجه
المجتمعات اإلنسانية في الوقت الحاضر .وألجل ذلك بحثنا في بطون مصادر التراث
اإلسالمي عن كل ما يرفد الموضوع من معلومات ذات صلة ،فما أروع أن ينسب ھذا الحقل
العلمي الحديث )الرعاية الصحية( إلى من به وبشفاعته ترتجى العافية.
وقد اقتضت ضرورة البحث أن نقسمه على مبحثين ،مصدرة بمقدمة وضحت فكرة
البحث ومسوغات اختياره ،فاستعرضنا في المبحث األول أقوال اإلمام علي )( وإجراءاته
في مجال تعزيز الصحة النفسية والعقلية للمجتمع من خالل نصحه باحترام نفسية اإلنسان
وعدم شرب الخمر وتعاطي المسكرات واالھتمام بذوي المتطلبات الخاصة ،وبينا في المبحث
الثاني أقواله )( وأفعاله في مجال تنظيم الغذاء والشراب وكيفية الوقاية من األمراض
واالھتمام بالنظافة الخاصة والعامة ،ورعاية البيئة التي ھي مصدر رئيس لصحة اإلنسان،
وختمنا البحث بموجز ألھم االستنتاجات ،وقائمة لمصادره ومراجعه.
ختاما ً نسأل  Hتعالى أن نكون قد وفقنا في إعطاء موضوع الدراسة قيمته العلمية
التي يستحقھا ،ويبقى عملنا ھذا من صنع البشر ،فما كنا فيه من صواب فذلك بفضل H
وبتوفيق منه ،وان تسربت إليه الھفوات فاإلنسان خطاء ما عاش ،والكمال  Jوحده.

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ -ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ:
تطبيقا ً لتعاليم الدين السمحاء ،أولى أمير المؤمنين اإلمام علي )( عناية كبيرة
بصحة اإلنسان النفسية والعقلية ،فشدد على احترام النفس اإلنسانية ،وأكد محاربة كل ما يؤثر
في سالمتھا العقلية والنفسية ،وفيما يلي محاولة لتشخيص الكيفية التي تعامل بھا في ھذا
الجانب.
في مجال رعاية الصحة النفسية ،عد اإلمام علي )( )ال َھ ُم( تحديا ً نفسيا ً مؤثراً في
صحة أفراد المجتمع النفسية ،قد يصل الى إصابة صاحبه بالعمى وفقدان التوازن النفسي
واالختالل العقلي)( ،وھو ما يفھم من قوله )(" :ال َھم يذيب الجسد ...والحزن يھدم الجسد")(،
واعتباره "ال َھم نصف ال َھ َرم")(؛ لذلك دعا )( الى تذليله وتقويضه كما في وصيته" :يا ابن
آدم ال تحمل ھم يومك الذي لم يأتك علي يومك الذي قد أتاك ،فانه إن يك من عمرك يأت 0
به برزقك")( ،ووصف )( ألجل ذلك بعض العالجات واألطعمة المفيدة الالزمة للوقاية منه،
كالزيت" ،فأنه يطيب النفس ويذھب بالغم")(.
وفي المجال نفسه ،شدد اإلمام علي )( على تحريم شرب الخمر ،ألضراره
الجسيمة بصحة اإلنسان البدنية منھا والنفسية ،فھو يؤدي إلى زوال العقل وفساده ،وبالنتيجة
إلحاق ضرر كبير بصحة المجتمع وتركيبته االجتماعية واالقتصادية)( ،وقد أثبت العلم الحديث
أن للخمر آثاراً سلبية في أعصاب القلب وسالمة الكليتين وإصابة الجسم بااللتھابات وتلف
األعصاب والشرايين وبالتالي ضعف مقاومة الجسم ومناعته)(؛ ووصل مدى تشدده )( الى
إضرامه النيران بقرية زرارة في الكوفة؛ ألنھا كانت مركزاً لصناعة الخمور وبيعھا)(.

ولم تكن رعاية ذوي المتطلبات الخاصة ،بوصفھا أحد التحديات النفسية المھمة ألفراد
المجتمع ،ببعيدة عن فكر أمير المؤمنين وتطبيقاته ،بل جعلھا من أولويات منھجه في رعاية
صحة اإلنسان النفسية والعقلية ،فحدد إطاراً عاما ً لكيفية التعامل معھم ،ومنحھم حقوقا ً وقدمھم
على غيرھم،بسبب ما يعانونه من أوضاع تختلف عن غيرھم من الناس االعتياديين ،ولم يقف
عند ھذا الحد فحسب ،بل سعى للتخلص من اإلعاقات غير الدائمة والحد منھا ،بتأكيده على
سبيل المثال ال الحصر -على تنمية حدائق المنازل وتزيينھا بأنواع الورود والرياحين ،ألن
الرائحة الزكية الصادرة منھا لھا أثر في تحجيم الكثير من حاالت العوق ،تمثل ذلك بقوله:
"النرجس ولو في اليوم مرة واحدة ،ولو في الشھر مرة واحدة ،فان في القلب حبة من
الجنون والبرص ال يقلعھا إال شم النرجس")( ،ووصاياه الطبية ،كوصيته التي وجه بھا الى
استعمال الحناء ألنھا "أمان من الجذام والبرص")(.
ولما وصل اإلمام علي )( إلى الخالفة ،وضع نصب عينيه ذوي المتطلبات
الخاصة ،فعاملھم معاملة خاصة مستندة إلى تعاليم الدين السمحة ،فشرع قانونا ً رسميا ً من
الدولة لرعايتھم ،وذلك من خالل العھد الذي كتبه إلى مالك األشتر)( حين واله إمارة مصر،
حيث رسم له السياسة الواجب إتباعھا معھم والخطوط العامة لرعايتھم ،إذ أوصاه بھم خيراً،
وأمره بصرف رواتب لھم من بيت المال ،وتقديم مواد عينية لھم من غالت أراضي
الصوافي)( ،وكان )( يوصي كل شخص يكلفه بمسؤولية بقوله" :وانظر الى ما اجتمع
عندك من مال  0فاصرفه الى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة")(.
وأدرك اإلمام علي )( قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة أثر استقرار الحالة النفسية
في فاعلية العالج في جسم المريض ،وان ھناك أمراضا ً جسدية ناتجة عن الحالة النفسية
والتوھم والتخوف ،لذلك أوصى بترك الشكوى من المرض بحدود معينة ،بغية عدم نشر

الذعر بين أبناء المجتمع من األمراض التي تصيب بعض أفراده ،مما يشكل تحديا ً نفسيا ً كبيراً
لھم ،وعدم السخط أو االنزعاج من المرض ،والرضى بقضاء  Hوقدره ،بنصحه أبناء
المجتمع اإلنساني بااللتزام بوصية رسول  () Hونصھا" :أنين المؤمن تسبيح ،وصياحه
تھليل ،ونومه على الفراش عبادة ،وتقلبه من جنب إلى جنب جھاد في سبيل  ،0فان
عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب")(.
كما أوصى أمير المؤمنين )( في المجال نفسه بالتخفيف من وطأة المرض على
المريض والحد من شده العصبي واالرتباك الذھني الناتجين عن ظرفه ،بغية تحجيم المرض
وزيادة فاعلية العالج ،وبالنتيجة ارتفاع نسبة األمل في التماثل للشفاء؛ لذلك أوصى أفراد
المجتمع بزيارة المريض ورعايته وتطييب خاطره بحلو الكالم ،فقال )(" :سمعت رسول
 0يقول :ما من مسلم يعود مسلما ً غدوة اال صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ،وإذا
عاده مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح.()"...
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ -ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ:
لم تقتصر عناية اإلمام علي )( على صحة اإلنسان النفسية والعقلية ،بل شملت
كذلك صحة اإلنسان الجسدية ،فكان شديد الحرص على التعامل مع أغلب جوانب الصحة
الجسدية في حياة الفرد ،وفيما يلي محاولة لتشخيص الكيفية التي تعامل بھا في ھذا الجانب.
في مجال العناية بنظافة الغذاء والشراب واالھتمام بنوعيتھما ،اقتفى أمير المؤمنين
)( أثر قوله تعالى ... :و ُكلُواْ َوا ْ
ِب ا ْل ُم ْس ِرفِينَ )( ،فعد )(
ش َر ُبواْ َوالَ ُت ْس ِر ُفواْ إِ َّن ُه الَ ُيح ُّ
تنظيم تناول الغذاء والشراب أحد أھم أسباب السعادة اإلنسانية؛ لذلك ترك جملة وصايا في ھذا

المجال ،كوصيته )(" :من أراد أن ال يضره طعام ،فال يأكل حتى يجوع ،فإذا أكل ،فليقل:
بسم  0وبا ،Kوليجد المضغ ،وليكف عن الطعام وھو يشتھيه ،وليدعه وھو يحتاج إليه")(.
وبنا ًء على فھم أمير المؤمنين )( العميق لمبادئ اإلسالم طبق مفھوم اآلية السابقة
في أرض الواقع ،فربط بين اإلفراط باألكل وتفاقم المرض ،فعد اإلدمان على كثرة تناول
الطعام سببا ً رئيسا ً لمعظم األمراض التي تصيب اإلنسان ،تمثل ذلك بوصاياه الكثيرة في ھذا
المجال ،ومنھا" :من قل طعامه قلت آالمه")( ،ولما سأله رجل عن أمراض كثيرة أصيب بھا
وكيف يمكن له أن يتخلص منھا ،أجابه )( بالقول" :إياك والبطنة فمن لزمھا كثرت
أسقامه")( ،ألن "من غرس في نفسه محبة أنواع الطعام ،أجتني ثمار فنون األسقام")( ،وقد
كرس )( أقواله ونصائحه تلك في وصيته لولده اإلمام الحسن )( ،التي جاء فيھا" :بني
أال أعلمك أربع كلمات تستغني بھا عن الطب؟ فقال :بلى يا أمير المؤمنين ،قال اإلمام )(:
ال تجلس على الطعام إال وأنت جائع ،وال تقم عنه إال وأنت تشتھيه ،وجود المضغ ،وأعرض
نفسك على الخالء إذا نمت ،فإذا استعملت ھذه استغنيت عن الطب")(.
وتنفيذاً لتوجيھات اإلسالم الصحية في تحريم بعض المأكوالت ،لما لھا من أثر فاعل
في إضعاف مناعة اإلنسان وجعله عرضة لإلصابة باألمراض ،كقوله تعالىُ  :ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ُم
يح ُة
ير َو َما أ ُ ِھل َّ ل َِغ ْي ِر ّ ِ
ِ 0ب ِه َوا ْل ُم ْن َخ ِن َق ُة َوا ْل َم ْو ُقو َذةُ َوا ْل ُم َت َر ِّد َي ُة َوال َّنطِ َ
ا ْل َم ْي َت ُة َوا ْل َّد ُم َو َل ْح ُم ا ْل ِخ ْن ِز ِ
س ُب ُع إِالَّ َما َذ َّك ْي ُت ْم ،()...شدد اإلمام علي )( في تحريم الكثير من األغذية الضارة،
َو َما أَ َكل َ ال َّ
وحث على أكل ما له قيمة غذائية ،مدركا ً أثر نوعية التغذية في بناء مجتمع صحيح عقالً
َ
وجسداً ،سابقا ً بذلك الطب الحديث الذي شخص أثر ذلك في مقاومة الجسم لألمراض

بأنواعھا)( ،لذلك نھى عن أكل أي شيء دون معرفة خصائصه ونوعيته وجودته ،وضرب مثالً
ألبناء جلدته على نفسه ،فقال" :ال أحب أن يدخل بطني شيء ال أعرف سبيله")(.
ومن جملة األغذية النافعة التي حث على تناولھا أمير المؤمنين )( التمر ،الذي قال
في فائدته" :من أكل كل يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل داء في بطنه")( ،وألھميته التي ذكرھا
ج مِن ُب ُطو ِن َھا َ
ِف أَ ْل َوا ُن ُه فِي ِه شِ َفاء
اب ُّم ْخ َتل ٌ
ش َر ٌ
 Hتعالى في كتابه العزيز بقوله الكريمَ ... :ي ْخ ُر ُ
اس إِنَّ فِي َذلِ َك آل َي ًة ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ )( ،نصح )( أبناء جلدته بتناول العسل بقوله" :لعق
لِل َّن ِ
العسل شفاء من كل داء")( ،سابقا ً بذلك العلم الحديث الذي أثبت فائدة العسل الغذائية
والصحية)( ،وأكد كذلك أھمية الزيت ،فقال )(" :ادھنوا بالزيت وأتدموا به ،فانه دھنة
األخيار وادام المصطفين مسحت بالقدس مرتين بوركت مقبلة وبوركت مدبرة ال يضر معھا
داء")(.
ولم تقتصر توجيھات اإلمام علي )( ونصائحه في ھذا المجال على أنواع
األطعمة المفيدة فحسب ،بل تعداھا الى أبعد من ذلك بعرضه الطريقة األمثل في تناول بعض
األطعمة والثمار ،بغية اإلفادة من كل مكوناتھا الغذائية ،كالرمان الذي قال في طريقة تناوله:
"إذا أكلتم الرمان فكلوه بـشحمه فانه دباغ المعدة")( ،وھو ما توصل إليه العلماء في العصر
الحديث بوجود مواد غذائية في قشور الرمان تساعد على تھدئة آالم المعدة وتزيد من قدرتھا
على عملية الھضم.

وألن اللحم أحد أھم الوجبات الغذائية الرئيسة لإلنسان ،نصح اإلمام علي )( بعدم
النفخ في الذبيحة عند سلخھا ،فقال" :التنقحوا اللحم")( ،مدركا ً انه يمكن أن يكون أحد القصابين
مصاب بأمراض معينة تؤدي الى تلويث اللحم وفساده عند نفخه فيه ،ومن ثم يتم بيعه للناس
دون علمھم أن ھذا اللحم فاسد مما يترتب نتيجة أكلھم لھذا اللحم للناس أمراض خطيرة أبرزھا
التسمم الغذائي.
واستناداً ألحاديث الرسول )( بشرب اإلنسان الماء على دفعتين أو ثالث ،ألنه أخف
على المعدة والجھاز الھضمي ،مثل حديثه )(" :ال تشربوا واحداً ...ولكن أشربوا مثنى
وثالثا ً وسموا إذا أنتم شربتم")( ،نھى اإلمام علي )( عن شرب الماء عبة واحدة ،فقال:
"ثالثا ً أو اثنتين")(؛ وألجل الحفاظ على مصادر المياه ونشر ثقافة االستخدام الصحيح لھا ،برز
)( قيمته وفضله على بقية األشربة ،بقوله" :الماء سيد الشراب في الدنيا واآلخرة")(،
ولضمان نقاوته ،مما يكون له تداعيات صحية خطرة على أفراد المجتمع ،شدد )( على
نظافة مصادره ،السيما مياه األنھار واآلبار ،وتجنب تلويثھا بإلقاء النفايات فيھا ،ونھى نھيا ً
تاما ً عن التبرز أو التبول في الماء أو على شواطئه ،وفي ذلك قال" :اليتغوطن أحدكم ...في
ماء جار ،فمن فعل ذلك فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه")(.
وفي مجال الوقاية والتداوي من األمراض التي ُتعد من الخطوات المتقدمة في صحة
المجتمع ،ترك أمير المؤمنين )( جملة وصايا وقائية ،منھا" :توقوا البرد في أوله ،وتلقوه
في آخره ،فانه يفعل في األبدان كفعله في األشجار :أوله يحرق وآخره يورق")(.

وأكد العلم الحديث فاعلية الدواء في الشفاء من األمراض ،إال انه في الوقت نفسه
أوصى بتجنب استعمالھا قدر اإلمكان دون حاجة أو وصفة الطبيب المختص ،لضررھا
المباشر في صحة اإلنسان وعافيته ،وقد وضح ھذه الفكرة أمير المؤمنين ودعا الى نشر ثقافتھا
بين أفراد المجتمع ،فقال )(" :اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء ،فإذا لم يحتمل الداء
فالدواء")( ،وفسر ذلك )( بقوله" :ليس من دواء اال ويھيج داءاً ،وليس شيء في البدن من
إمساك ...اال عما يحتاج إليه")(.
وسار اإلمام علي )( في مجال النظافة الخاصة ،التي ُتعد من ابرز اإلجراءات
الوقائية لحفظ الصحة العامة للمجتمعات اإلنسانية ،على نھج القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة ،فاعتبرھا من سنن اإلسالم الرئيسة ،وألجل نشر ھذه الثقافة الصحية ترك جملة من
األقوال واألفعال ،ففي نظافة البدن ،قال )(" :نتف اإلبط ينفي الرائحة المنكرة ،وھو طھور
وسنة")( ،وألن األيدي سبيالً مھما ً لنقل الجراثيم ومرتع خصب لھا ،السيما ما بين اللحم
واألظفار ،قال )(" :من غسل يده قبل الطعام وبعده ،بورك له في أول الطعام وآخره،
وعاش ما عاش في سعة ،وعوفي من بلوى في جسده")( ،وبين أن سبب تأكيد غسل األيدي
إدراكه إنھا سبيل مھم لنقل الجراثيم واألمراض ،كما في قوله" :غسل اليدين قبل الطعام
وبعده ،زيادة في العمر ،وإماطة للغمر عن الثياب ،ويجلو البصر")(.
ووجه اإلمام علي )( باالھتمام بنظافة أجزاء الجسد التي تكون عرضة للتلوث
المباشر ،ومنھا :األسنان باعتماد السواك ،إلزالة بقايا الطعام وعدم بلعھا ،الن في ذلك خطراً
على صحة اإلنسان وسالمته ،فقال" :خمس يذھبن بالنسيان ويزدن في الحفظ ويذھبن بالبلغم:

السواك والصيام وقراءة القرآن والعسل واللبان")( ،وفي موضع آخر قال )(" :عليكم
بالسواك فانه يطيب رائحة الفم ،وعليكم بالكحل فانه يجلو البصر")( ،وقد أثبت الطب الحديث
أن معظم األمراض التي تصيب اإلنسان سببھا بقايا الطعام الموجود في الفم ،وان خير وسيلة
لمقاومتھا تنظيف األسنان بصورة مستمرة)(؛ وألن األظفار أحد أجزاء جسم اإلنسان المھمة،
وعدم االھتمام بنظافتھا يؤدي إلى نمو الجراثيم تحتھا مما يشكل خطراً على حياة اإلنسان
وصحته ،حذر )( من إھمال تنظيفھا ،فقال" :تقليم األظفار يوم الجمعة يمنع كل داء،
وتقليمھا يوم الخميس يدر الرزق دراً")( ،وقال أيضاً" :تقليم األظافر يمنع الداء ويجلب
الرزق ويدره")(.
وفي مجال رعاية األمومة والطفولة ولحاجة األم إلى الغذاء المركز الذي تتولد عنه
طاقة تتقوى بھا على مشقة الوالدة ثم الرضاعة ،أكد أمير المؤمنين )( نوعية غذائھا في
أشھر حملھا ووالدتھا ،فوصف الرطب غذا ًء ودوا ًء لألم في أشھر حملھا ،فقال )(" :ما
تأكل الحامل من شيء ،وال تتداوى به أفضل من الرطب")( ،ووصفه لھا أيضا ً في شھر نفاسھا،
قائالً" :اطعموا المرأة في شھرھا الذي تلد فيه التمر ،فان ولدھا يكون حليما ً نقيا ً")( ،مستنداً
)( في أقواله تلك إلى فھمه العميق للقرآن الكريم ،حين وصف  Hتبارك وتعالى الرطب
غذا ًء للسيدة مريم )عليھا السالم( في أيام حملھا ،قائالً جل في عالهَ  -وھ ُِّزي إِ َل ْيكِ ِب ِج ْذ ِع
ساق ِْط َع َل ْيكِ ُر َطبا ً َج ِن ّيا ً* َف ُكلِي َوا ْ
ش َر ِبي َو َق ِّري َع ْينا ً)( ،وھي أقوال علمية سبقت العلم
ال َّن ْخ َل ِة ُت َ
الحديث الذي أثبت فائدة التمر للمرأة الحامل والنفساء؛ الحتوائه على عناصر غذائية مركزة
تفيد في غسل الكلى وتنظيف الكبد ،والى غير ذلك من الفوائد التي ال تقتصر على األم فحسب

وإنما تشمل مولودھا أيضاً ،إذ تزيد ھذه العناصر الغذائية من وزن الطفل وتحفظ رطوبة عينيه
وبريقھا وتقوي عظامه)(.
وفي مجال رعاية الطفولة وتماشيا ً مع اإلسالم منح الطفل أھمية كبيرة حتى قبل أن
يُشكل في بطن أمه ،منطلقا ً من أن والدته بصورة سليمة وتربيته بطريقة حسنة تؤدي إلى خلق
مجتمع سليم ،ويكمن ذلك بتأكيداته ووصاياه ،فلما أراد )( الزواج بعد وفاة فاطمة الزھراء
)عليھا السالم( قال ألخيه )عقيل بن أبي طالب( ،وكان نسابة عالما ً بأنساب العرب وأخبارھم:
"أنظر لي امرأة قد ولدتھا الفحول من العرب ألتزوجھا فتلد لي غالما ً فارساً" فأجابه
)عقيل( قائالً" :تزوج فاطمة بنت حزام الكالبية فانه ليس في العرب أشجع من آبائھا" ،فتم
ذلك وولدت له العباس المعروف بقوة جسده وشجاعته وخلقه الكريم)(.
وسرت وصايا أمير المؤمنين )( مع إلزام اإلسالم األم برضاعة طفلھا ،كما في
قوله عز وجلَ  :وا ْل َوالِد ُ
اع َة)(،
ض َ
الر َ
َات ُي ْرضِ ْعنَ أَ ْوالَدَ ھُنَّ َح ْو َل ْي ِن َكا ِم َل ْي ِن لِ َمنْ أَ َرا َد أَن ُي ِت َّم َّ
وبين من خاللھا أھمية فائدة حليب األم في بناء جسم طفلھا وسالمته الصحية ،كقوله" :ما من
لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه")( ،وفي حالة مرض األم أو وفاتھا نصح
)( باختيار النسوة الجيدات في سلوكھن لعملية إرضاع الطفل في حالة عجز والدته عن
ذلك؛ ألن حليب المرضعة أساس سلوك اإلنسان وطبائعه ،فقال )(" :تخيروا للرضاع كما
تتخيرون للنكاح ،فان الرضاع يغير الطباع")( ،وحذر في الوقت نفسه من رضاعة النسوة غير
السويات في سلوكھن؛ ألن ذلك سينعكس سلبا ً على طباع األطفال ،فقال )(" :توقوا على
أوالدكم لبن البغية والمجنونة ،فأن اللبن يعدي")( ،كما قال" :ال تسترضعوا الحمقاء فان اللبن

يغلب الطباع")( .وسبب تأكيد مدة رضاعة الطفل لعامين)( ھو إلتمام الفائدة المرجوة من
الرضاعة الطبيعية ،مما ينعكس إيجابا ً على بنية الطفل ويسھم في خلق مجتمع قوي خال من
األمراض ،وھذا يتماشى تماما ً مع وصايا العلم الحديث التي برھنت على أن حليب األم ھو أھم
وأفضل غذاء للطفل)(.
وألجل وقاية الطفل من األمراض أكد اإلسالم موضوع نظافة الطفل ،وشدد )( في
ذلك ،فجعل الختان الذي ينبغي أن يكون بوقت مبكر من عمر الطفل شرطا ً أساسا ً لطھارته ،لما
في ذلك من أثر في تدعيم صحته وعافيته)(؛ لذلك أوصى أبناء جلدته قائالً" :اختنوا أوالدكم يوم
السابع ،وال يمنعكم حر وال برد ،فأنه طھر للجسد")( .كما أكد على تغذية الطفل تغذية جيدة ،لما
في ذلك من أثر ايجابي في تكامل عملية بناء جسمه ،كما في قوله" :أطعموا صبيانكم الرمان،
فإنه مسرع أللسنتھم")(.
ولم يكن األطباء والبياطرة ،ببعيدين عن فكر اإلمام علي )( ،بوصفھم أحد أھم
أركان المنظومة الصحية للمجتمع اإلنساني ،فقد أكد عدم مزاولة مھنة الطب اال لمن ھو مؤھل
لذلك ،وحذر من األخطاء الطبية والفنية للطبيب ،بقوله" :يامعشر األطباء البياطرة والمتطببين
من عالج منكم انسانا ً أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة ،فانه إن عالج شيئا ً ولم يأخذ لنفسه
البراءة فعطب فھو ضامن")(.
ومما تقدم من توصيات وتوجيھات صحية تتطابق بإجمالھا مع ما وصل إليه الطب
الحديث ،وبھذا سبق فكر اإلمام علي )( العلم الحديث في تأسيس منظومة وقائية -عالجية
للمريض يمكن باعتمادھا اإلسراع بشفائه وتخليصه من أمراضه.

ﺍﳋﺎﲤـﺔ
)'&%א $و#מא" !  ( 
 -١شخص اإلمام علي )( الخطوط العريضة لصحة اإلنسان ،وأسباب عدم استقرار حالته
النفسية ،ووضع المبادئ العامة للعالجات الالزمة لھذه الحاالت ،التي تمثلت بدعوته إلى نشر
ثقافة التراحم والمودة بين أفراد المجتمع اإلنساني.
 -٢حارب اإلمام علي )( شرب الخمر ،إلدراكه أثره السلبي في تدھور صحة اإلنسان
الجسدية والعقلية.
 -٣تنبه اإلمام علي )( إلى ذوي المتطلبات الخاصة ،فطرح سبالً عديدة لتحجيم قضية
العوق في المجتمع اإلسالمي ومقاومتھا ،ومنھا :اعتماد األدوية الوقائية والعالجية ،والتركيز
على نوعية الغذاء.
 -٤شخص اإلمام علي )( ضرر اإلسراف في الطعام والشراب بأنه يؤدي إلى جملة
مشاكل صحية ،وألجل ذلك دعا إلى اعتماد الحمية بوصفھا سبيالً للوقاية من األمراض ،والى
تنظيم الوجبات الغذائية الرئيسة.
 -٥حث اإلمام علي )( على النظافة الخاصة ،التي اعتبرھا من ابرز اإلجراءات الوقائية
لحفظ الصحة العامة للمجتمعات اإلنسانية ،وعالج أدق األمور في ھذا المجال ،والسيما نظافة
الجسد والثياب واألواني واألثاث.

 -٦دعا اإلمام علي )( إلى االھتمام بالمناطق الخضراء وتوسيعھا ،فضالً عن االھتمام
بنظافتھا ورعايتھا.

