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ه ذ يقول النبي صىل اللإ . الصحَة أعظم نعمة بعد نعمة اإلميان•
:  عليه وسلم

ةُ الص  :النَّاِس ِمنَ كَِثي  ِفيِهامَمْغبُون  نِْعَمتانِ "  رواه البخاري " والَفراغُ حَّ

..ال يَعِرف قَْدَرهما وال ينتفع بهما كثيٌر من النَّاس: أي

ِ وتوفُُّر األمن واالطمئنان.. ُخلُوُّ اإلنساِن من هموِم الحياة:والفراغ  .النَّْفسي 

:  ويقول صىل الله عليه وسلم•

قنِي سلوا اللََّه العفَو والعافيَة فإنَّ أحًدا مل يُعَط بعَد الي" 
3558صحيح الرتمذي "العافيةِ منَ خيًا

..  عليها من جهة الشكرفهي تستحق .. و مبا أنها نعمة •

.عليها من جهة أخرىاملحافظةو 



:ه ومنهاتناولت تعاليم اإلسالم الصحية جميع أبواب الطب الوقايئ وفروع

.اموتشمل نظافة البدن واألسنان والطع: أوامر صحة البيئة ونظافتها.1

.وتشمل الحجر الصحي، عزل املريض: أوامر ملنع األمراض املعدية.2

ومنع األغذية الضارة بالصحة ، ومنع ونظام الغذاء أوامر يف التغذية.3
.اإلرساف يف األكل وغيه

راهية بالرياضة، والسباحة و ركوب الخيل ،وكتشجيع اللياقة البدنية . 4
.السمنة والخمول

، والصرب ملنع أسباب التوتر العصبي والغضب: الصحة النفسية والعقلية.5
.عىل الشدة واملرض

..كتحريم الزنا واللواط وغيها: الصحة الجنسية.6

تعاليم اإلسالم الصحية



:واألمر املدهش يف قواعد الوقاية يف اإلسالم•
..يف التكليف بساطتها•
..  يف التنفيذ ويرسها•

وال جهداً .. فال هي تستلزم كلفة مالية تثقل الكاهل•
..  وال وقتاً يُشغل عن العمل واإلنتاج.. مرهقا

..  ءفكم هو املال والوقت الالزمني إلجراء السواك والوضو •
.أو طهارة البدن؟

أو عدم .. وكم هو الجهد املبذول لتجنب املالعن الثالث •
الوقوع يف الزنا والشذوذ؟

..  ال إجراءات معقدةو .. وهي ال تحتاج إىل مراسيم خاصة•

الوقاية الصحية يف اإلسالم



ىل يف وباء كورونا شددت املنظامت الصحية العاملية جمعاء ع•
ن انتشار كأحد اإلجراءات الوقائية األساسية للحد م" غسل اليدين"

..19وباء كوفيد 
أن دور  World Devيف مجلة 2020ذكر بحث نرش يف نوفمرب •

ذ أكرث غسل اليدين يف الوقاية من األمراض املعدية قد ُعرف من
..  من قرن من الزمن

ن هذا الدور قد أُهمل إهامالً شديداً كوسيلة صحية واقية م•
..إىل أن تأيت مواسم األوبئة..األمراض املعدية 

إال أن األحاديث النبوية أكدت عىل غسل اليدين قبل الطعام•
!..وبعده وغيه من املواطن قبل أكرث من أربعة عرش قرناً 

غسل اليدين



ُدكُْم ِمْن نَْوِمِه إَِذا اْستَيَْقَظ أَحَ ": يقول النبي صىل الله عليه وسلم •
َن اَلثًا ، فَِإنَُّه اَل يَْدِري أَيْ ، فاََل يَْغِمْس يََدُه يِف اإْلِنَاِء َحتَّى يَْغِسلََها ث َ 

متفق عليه" بَاتَْت يَُدهُ 

ىلَّ ما رأيُت رسوَل اللَِّه ص" : قالت-ريض الله عنها -وعن عائشة •
“قطُّ إالَّ مسَّ ماءً غائط  ِمنخرجَ اللَُّه عليِه وسلَّمَ 

289:صحيح ابن ماجه

:    ويقول  الحبيب صىل الله عليه وسلم•
"..والوضوُء بعَدهقبلَهالوضوءُ برَكُةالطَّعامِ "

أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وأحمد

.مالً وليس الوضوء كاغسل اليدين واملقصود بالوضوء هنا هو 

غسل اليدين



:  يقول رسول الله صىل الله عليه وسلم•
َة عذاِب القربِ مْنهُ البولِ ِمنَ تنزهوا"  “، فِإنَّ عامَّ

3002:صحيح الجامع

ية ولهذه العملية فائدة طب.. و التنزه هو التطهر واالستنجاء•
..  وقائية عظيمة

الجهاز أثبت الطب الحديث أن النظافة الذاتية لتلك األنحاء تقي•
..راثيمالبويل من االلتهابات الناتجة عن تراكم امليكروبات والج

الغربيون كانوا ال يستنجون باملاء من بول أو غائط وال •
إىل استمر هذا االمر يف البالد الغربية.. يغتسلون من جنابة 

.العرص الحديث 

االستنجاء



رصي هذا األمر منترش يف الغرب كله  حتى أن مبعوث روسيا القي•
أن رائحته أقذر من رائحة " لويس الرابع عرش وصف ملك فرنسا

!..الحيوان الربي
تنقع نفسها « مونتيسبامدي «وكانت إحدى جوارية وتدعى•

!حتى ال تشم رائحة امللكيف حوض من العطر 
ني يف و مل تستحم امللكة ايزابيال األوىل التي قتلت املسلم•

ات قامت بتدمي الحاممكام ! .. األندلس يف حياتها إال مرتني 
.األندلسية

طلقاً يف وقام امللك فيليب الثاين األسباين مبنع االستحامم م•
ي مالبسها ال تقوم بتغيو أقسمت ابنته ايزابيل الثانية أن .. بالده

ذي الداخلية حتى اإلنتهاء من حصار إحدى املدن يف األندلس وال
!وماتت رمبا بسبب ذلك.. استمر ثالث سنوات 



" :  دريبار"يقول املؤرخ الفرنيس 
اه نحن األوروبيون مدينون للعرب بالحصول عىل أسباب الرف" 

..  يف حياتنا العامة
..فاملسلمون علَّمونا كيف نحافظ عىل نظافة أجسادنا 

..وهم الذين اخرتعوا صناعة الصابون ونرشوه يف العامل 
ال بعد أن إ .. إنهم كانوا عكس األوروبيني الذين ال يغيون ثيابهم

لع فقد بدأنا نقلدهم يف خ.. تتسخ وتفوح منها روائح كريهة
..ثيابنا وغسلها 

حني يف.. وُعرف عن قرطبة أنها كانت تزخر بحامماتها الثالمثائة

.            "ئة كانت كنائس اوروبا تنظر اىل اإلستحامم كأداة كفر وخطي
فضل الحضاره إإلسالميه عىل النهضة األوربية:رضا العطار.د



طوابي الناس خالل أزمة كورونا •
يف أوربا وأمريكا يتهافتون عىل

..  رشاء أوراق التواليت
ظهرت مقاالت تدعو الناس إىل •

ربز استخدام املاء للتنظيف بعد الت
ألن استخدام ..بدالً من األوراق 

األوراق فقط قد يؤدي إىل ظهور 
 anal)بواسي وتشقق يف الدبر 

fissures .. ) ن كام أن التنظيف ال يكو
..  كافياً أبداً بالورق فقط 



: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول الله 

ور  تَجلُِب اللَّعنَة تَجنَّبوا ثالثَة أُم: أي):الثَّالثَ املالعنَ اتَّقوا" 

(:عىل فاِعلِها

(  األنهارِ أي َمصاِدِر املياِه مثِل اآلباِر و )، الرُباَز يف املواردِ 

، وقارعِة الطريِق 
("  ظلَّ حائط  أو شجرة  أو غيِ ذلك )والظ ل  

112:صحيح الجامع

الثَّالثَ املالعنَ اتَّقوا



..الثَّالثَ املالعنَ اتَّقوا" :ملسو هيلع هللا ىلصيقول الحبيب •
َد أحُدكُم  أن يقعُ : يا رسوَل اللِه ؟ قال الثَّالثُ املالعنُ ما: قيل 

".اء  يف ِظلٍّ يُْستَظَلُّ  بِه ، أو يف طَريق  ، أو يف نَقعِ م
147:صحيح الرتغيب

بارش أو التغوط امل( الرصف الصحي)يعّد التلوث مبياه املجاري •
..  ءأهم مصدر لتلوث املا.. بالقرب من املياه وتحت ظل األشجار

عديد فالتبول والتربز يف موارد املياه  والطرقات يؤدي اىل ال
..  من األمراض الطفيلية والجرثومية

ات ألنقذت عرش ملسو هيلع هللا ىلص لو اتبع العالَم توصيات الحبيب املصطفى •
..املاليني من الناس من اإلصابة بهذه األمراض 

الثَّالثُ املالعنُ 



يؤدي التبول والتربز يف موارد املياه وتحت ظل األشجار 
:والطرقات إىل أمراض كثية منها 

ن في )ومنها البلهارسيا : أمراض الديدان  دولة ويسود التقدير بأن 74َمَرٌض ُمتََوط ِ

مليون اصيبوا 20من بينهم حوالي . مليون شخص200عدد الحاملين لهذا الطفيل يصل الى قرابة 

(بالمرض بشكله الحاد
..ء العالمو يصاب أكثر من مليار شخص بعدوى الديدان الطفيلية المنقولة عن طريق التربة في جميع أنحا

80ويقدر عدد المصابين بهذا المرض ب )األميبا : وتشمل :أمراض الربوتوزوا 

ً 50,000مليون شخصاً سنوياً في العالم كما يسبب وفاة  ..  والجيارديا( .شخصاً سنويا
ومنها الكوليا: األمراض البكتيية

..Aااللتهاب الكبدى الوبائي ومنها : األمراض الفيوسية 

(املالعن الثالث)األمراض الناتجة عن 



"البلهارسيا"





اننخر االسنان ال يزال يشكل تهديداً خطياً لألسن•

.  من سن الطفولة اىل سن الكهولة 

:نخر األسنان يحدث عند•

..من األطفال الثانية عرش من العمر% 54

يف دول  سنة من العمر 15من الذين يبلغون % 75

..الخليج

J Int Soc Prev Community Dent. 2017 Sep-Oct;7(5):234-241.

نخر االسنان



2020نرشت املجلة السعودية للعلوم البيولوجية يف عام •
.  مقاالً مطوالً استعرض الفوائد الطبية للسواك

يف عدد   (Eur J Dent)كام نرشت املجلة األوربية لطب األسنان•
.  مقاالً  فيه أحدث الدراسات  عىل السواك2016ابريل 

 (Saudi Medical Journal)ونرشت املجلة الطبية السعودية •
مقاالً آخر استعرضت يف العديد من فوائد السواك وفقاً 

..للدراسات العلمية الحديثة 

•Saudi J Biol Sci. 2020 Jul;27(7):1801-1810.
Eur J Dent. 2016 Apr-Jun; 10(2): 301–308

Saudi Med J. 2015 May;36(5):530-43

السواك



أظهرت العديد من الدراسات  •
:أن املسواك ميتلك خصائص

مضادة للجراثيم–

مضادة للفيوسات –

مضادة للفطور–

مضادة لتسوس األسنان–

مضادة لقلح األسنان–

مضادة لألكسدة–

مضادة لإللتهابات –

Saudi Med J 2015; Vol. 36 (5): 530-543



أجمعت الدراسات عىل التأثي اإليجايب للمسواك 

.. ومضاد لنخر األسنان .. ومضاد إللتهاب اللثة.. كمضاد للقلح 

.ويحافظ عىل صحة األسنان والفم.. وله خصائص مبيضة لألسنان

واملسواك بكل أشكاله أظهر تأثيات إيجابية يف الحفاظ  عىل 
.. صحة الفم ومعالجته

2020 Jul;27(7):1801-1810

السواك





أرحنا بها يا بالل

لِة باللِه ما يَجْ • الة ِمن الرُّوحانيَّاِت والص  ..  َعُل القلَب يَرْتاحُ يف الصَّ
نيا إىل َمِعيَِّة الَحق  ُسبْ  ..  حانَهويَْخُرُج ِمْن متاعِب الدُّ

:  القائُل ال َعَجَب يف ذلك؛ فالحبيب صىلَّ الله عليه وسلَّم هو•

الةِ " 3089:امعصحيح الج" وُجِعلْت قُرَُّة َعيِْني يف الصَّ

"  الَة، أَرِْحنا بهايا بالُل، أَِقِم الصَّ ": ويقوُل صىلَّ اللُه عليه وسلَّم •

4985:صحيح أبي داود

..ومناجاةmeditationالصالة تأمل  •



 & Brigham" بإجراء دراسة يف مستشفى" يوشل"قام الدكتور 

women " و كان البحث رسالة .. 2007يف جامعة هارفارد  يف عام

مني ، استقىص فيها التأثيات الصحية لصالة املسل.. دكتوراة

..مسلامً 60وأجريت الدراسة عىل 

ة الضغوط النفسيفوجد أن مامرسة الصالة خّفضت من معدالت 

.عند املصلني الطأمنينة واألمل كام زادت من .. واالكتئاب

أّن االلتزام بحالة 2017ويؤكد تقرير جمعية القلب األمريكية عام 

له تأثيات مديدة عىل الدماغ و خفض خطورةmeditationالتأمل  

..حدوث مرض رشايني القلب

أرحنا بها يا بالل



J Relig Health. 2018. PMID: 25613191

:  سانيوتس. د

بعد تفيش األمراض املزمنة واملرتبطة بالضغوط "
عىل األطباء أن يرشدوا مرضاهم.. النفسية عرب العامل 

" ..تهميف حياكصالة املسلمني إىل إدخال وسائل عالجية 

أرحنا بها يا بالل



لكن الوقوف بني يدي الله.. ال شك أن الهدف األول للصالة هو العبادة
ة رياضًة والتواصل الروحاين مع الخالق يجعل من الصال ..والرتكيز عىل الصالة 

..روحية ونفسية وعقلية بشكل كبي

ة وقد أظهرت الدراسات العلمية الحديثة أن للصالة فوائد صحي
..  ةوالقلبي..والعصبية ..تشمل التأثيات النفسية .. متعددة

..وغيها.. والعضلية

أرحنا بها يا بالل

Med J Malaysia Vol 76 No 1:93-97, January 2021



قال ابن األثير في

معنى ": النهاية"

قي كونه ُجن ة، أنه ي

صاحبه ما يؤذيه 

.من الشَّهوات



Saudi Med J. 2018 Apr;39(4):395-400.

Avicenna J Med. 2016 Apr-Jun;6(2):33-8.

Avicenna J Med. 2014 Apr;4(2):29-33

J Saudi Heart Assoc. 2014 Oct;26(4):212-5.



2020 Jul;28 Suppl 1:S29-S37.

صيام يومني يف األسبوع



تزايد مريع يف حدوث مرض رشايني القلب يف•
..بالدنا العربية وخاصة عند الشباب

وأجريت عىل 2020يف دراسة نرشت يف نوفمرب •
مريضاً من دول الخليج دخلوا املستشفى1562

:  تبني أن.. بجلطة يف القلب
..  منهم كانوا من الشباب% 26•
..منهم كانوا مدخنني % 50•
 .كانوا بدينني % 38•

Int J Cardiol Heart Vasc. 2020 Nov 30;31:100680

مرض رشايني القلب



•The British Journal of Cardiology , July–September 2013,20,3:1-2



:  يقول املصطفى صىل الله عليه وسلم 

قواو،ارَشبواو،كلوا" رساف  و غيِ إيفالبَسواو،تصدَّ
4505:صحيح الجامع"ال َمِخيلة  

4505صحيح الجامع

بدانة في الكبر... ..بدانة في الصغر  



..  بعض الناس يأكل كام يأكل الذين ال يعقلون
..  يتّبعون ما تدعوهم اليه رشكات األغذية الغربية

..ومطاعمها املليئة بالسموم



الغذاء غي الصحي من أهم أسباب األمراض يف العامل •
..  اليوم

ي والسكر ومضاعفاته يف كث.. ترجع السمنة وأمراضها•
.  اىل هذا السلوك االنساين الخاطئ ..من األحيان 

يف الطعام والرشاب ملسو هيلع هللا ىلص ولو اتبعنا هدي الحبيب •
اتجة الستطعنا أن نقيض عىل الكثي من هذه األمراض الن

..  عن هذا السلوك الخاطئ يف الطعام والرشاب 
ولكسبنا يف ذلك حياة صحية هانئة مع ثبوت األجر

. .والثواب

الغذاء غي الصحي





فرط تناول السكريات •
والوجبات الرسيعة يقلل
ات من السيطرة عىل اإلنتان
.كام يزيد من اإللتهابات

Nutrients. 2019;11(8):1933

Progress in cardiovascular diseases. 2020

ه قال رسول الله صىل الله علي
:وسلم

، فإنَّ ُجشائَِك كُفَّ من! يا هذا »
نيا ؛ أكرثَ الناِس َشبًَعا يف الدُّ 
"ةِ أكرثُهم ُجوًعا يوَم القيام

2136:صحيح الترغيب





ؤدي ي( الخ...السجائر والشيشة )التدخني •

ماليني شخص سنوياً 8اىل قتل أكرث من 

حسب إحصائيات منظمة ) يف العامل 

(..  2020الصحة العاملية لعام 

بليون 1.3عدد املدخنني يف العامل بلغ  •

..شخص تقريباً 

منهم يف % 80تشي اإلحصائيات إىل أن •

..العامل الثالث

التدخني



ارتفاع قبل أن يتوصل العلم إىل أن الغاضبني أكرث عرضة لجلطة القلب و 
يأمر ضغط الدم والسكتة الدماغية نجد الرسول صىل الله عليه وسلم

رواه البخاري" التغضب"بعدم الغضب 

نه فلْيجلْس، فإن ذهَب عقائم  وهوأحُدكمغضَب إذا): ويقول أيضاً 
4782: صحيح أيب داود (   الغضُب وإالَّ فلْيَْضطَِجعْ 

خفف أثبت العلم أن تغيي وضعية اإلنسان من الوقوف إىل االضطجاع ي
.لغضبمستوى إفراز هرموين األدرينالني والنور أدرينالني فتخف حدة ا

"ال تغضب"



النخالة
ُل اللَِّه ما َرأَى رَسو ":قال  َسْهل بَن َسْعد  ريض الله عنه•

، ِمن ِحنيَ  ابْتََعثَُه اللَُّه حتَّى َصىلَّ اللُه عليه وسلََّم النَِّقيَّ
يف َعْهِد رَسوِل هْل كانَْت لَُكمْ : فَُقلُت : قَبََضُه اللَُّه قاَل 

ما َرأَى رَسوُل :اللَِّه َصىلَّ اللُه عليه وسلََّم َمناِخُل؟ قاَل 
نَي ابْتََعثَُه اللَُّه اللَِّه َصىلَّ اللُه عليه وسلََّم ُمْنُخاًل، ِمن حِ 

.صحيح البخاري"حتَّى قَبََضُه اللَّهُ 

األكرب النخالة التي تنزع من القمح والشعي تحوي القدر•
ي فيها من الفيتامينات واألمالح املعدنية واأللياف الت

بية واملنافع الط.. واملواد املضادة لألكسدة .. رس قوته
.التي يحتاجها البدن



هاز تناول نخالة القمح يحّسن من صحة الج•
.الهضمي

ويقلل من حدوث رسطان القولون وأمراض•
.القلب واإلضطرابات اإلستقالبية

2020;60(7):1104-1122



ْك لنا فيه ، اللهمَّ باِر : إذا أكل أحُدكم طعاًما فلْيَُقْل : " كان يقول ألصحابه•

نا فيه ، وزِْدنا منه اللهمَّ بارِْك ل: فليقْل لبًناُسِقيَ ، وإذاوأَطِعْمنا خيًا منه

3730:صحيح أيب داود"؛ فإنه ليس يشء  يُجزئُ من الطعاِم والرشاِب إال اللبَ 

كان شخص تبني أن الذين يتناولون اللب الرائب65000ويف دراسة عىل •
حصولهم عىل املكونات الغذائية من ألياف ومعادن كالكالسيوم 

ابة وكانوا أقل عرضة لإلص..كام كانت أوزانهم أقل..واملغنيزيوم أفضل 
%.23بالبدانة بنسبة 

Nutrients. 2020 Nov 9;12(11):3435
أشارت إىل أن Nurses' Health Studyإمرأة 83000دراسة أجريت عىل •

..دوثهاللب الرائب يفيد يف الوقاية من رسطان القولون وينقص من ح
Am J Clin Nutr. 2020 Oct 6

•

اللهم بارك لنا يف اللب



"  قيلوا فإن الشياطني ال تقيل"
(.4431صحيح الجامع الصغي )

أن النوم لفرتة 2020أكدت دراسة نرشت يف سبتمرب •
اء قصية بعد الظهر يحّسن الذاكرة  والتعلّم واألد

.  الوظيفي
Sleep. 2020 Sep 14;43(9):58

يف عام Archives of Internal Medicineنرشت مجلة  •
لل دراسة أشارت إىل أن القيلولة أثناء العمل تق2007

%  37من خطر الوفاة  مبرض رشايني القلب بحدود 
..  لعملباملقارنة مع الذين يظلون مستيقظني أثناء ا

.سنوات6واستغرقت يونانياً 23681الدراسة شملت 



2020 May 7;56(5):222

206 patients recruited in King Khalid 
university hospital. 

Regular siesta lowered  risk of 
ischemic stroke (OR 0.58, p = 0.031). 

Conclusions: Siesta was associated 
with a reduced risk for the 

occurrence of ischemic stroke.

دراسة من جامعة امللك •
خالد بالرياض أجريت عىل

.مريض206

ولة الذين ميارسون القيل•
بانتظام أقل عرضة 
لإلصابة بالسكتة 
%.42الدماغية بنسبة 

"  قيلوا فإن الشياطني ال تقيل"



..( ْدتُمْ أَطِْفئُوا الَْمَصاِبيَح ِباللَّيِْل إَِذا رَقَ )
صحيح البخاري

ح أمرنا الرسول صىل الله عليه و سلم بإطفاء املصابي•
..  بالليل

ء و بعد سنوات عديدة من البحث العلمي حول تأثي الضو •
..  مصدق رسول اإلسال : قال العلم .. عىل اإلنسان و البيئة

الضويئ فإظالم املصابيح يقي اإلنسان و بيئته من التلوث•
.الذي ينشأ من التعرض الزائد للضوء يف الليل

لوصف  Light Pollution"التلوث الضويئ"وظهر مصطلح •
ة عىل اآلثار السلبية املرتتبة عىل أنواع اإلنارة االصطناعي

 .اإلنسان و بيئته



أكد الباحثون أن التعرض للضوء 2020يف بحث نرش يف ديسمرب •
يزيد من حدوث عدد  Artificial Light at Night (ALAN)أثناء الليل 

سية النفواإلضطراباتاإلستقالبيةمن األمراض ومنها األمراض 
.إضافة إىل الرسطان 

Int J Mol Sci. 2020 Dec 8;21(24):9360

..  اعةتوصل الباحثون إىل أن النوم ىف الظالم ينّشط جهاز املن•
:  رسول الله  سبقهم بهديه بالنوم يف الظالم•

ا الطعام أغلقوا األبواب بالليل وأطفئوا الرُسج وأوكئوا األسقية وخمرو "

رواه البخاري " ..والرشاب ولو أن تعرضوا عليه بعود

النوم ىف الظالم



أثبتت األبحاث العلمية أن التعرض للضوء أثناء الليل •
Artificial Light at Night  و منها .. له أرضار عىل اإلنسان

..  و التوتر ..واإلرهاق.. زيادة نوبات الصداع

ولوجية األضواء اإلصطناعية يف الليل تؤثر عىل الساعة البي•
..  عند اإلنسان

JAMA Psychiatry July 8, 2020

(أَطِْفئُوا الَْمَصاِبيَح ِباللَّيْلِ )



قال رسول الله صىل الله 

:  عليه وسلم

«سافر  ملَُصلٍّ أو مإالَسَمرَ ال»

2435السلسلة الصحيحة 

:موقال عليه الصالة والسال 

"كورِهابُورَِك ألُمَِّتي يف بُ " 
2841: صحيح الجامع

Nat Sci Sleep. 2018 Nov 27;10:421-430

"بُورَِك ألُمَِّتي يف بُكورِها" 

ا طالب الكلية الذين كانوا أفضل أداًء هم الذين كانو 
..أبكر نوماً وأبكر استيقاظاً 



لضامن عدم.. حث القرآُن عىل األخذ بكل أسباب الحيطة والحذر•
.اإلصابة باملرض والوقوع يف العلة

..مرة ( 258) ومشتقاته حوايل " وقي"ذكر القرآن الكريم فعل •
ا الَِّذيَن يَا أَيُّهَ :" الوقاية من الخمر وامليرس واألوثانومنها يف •

َا الَْخْمُر َوالَْميْرِسُ َواأْلَنَصاُب َواأْلَ  ْن َعَمِل آَمُنوا إَِّنَّ زاَْلُم رِْجس  م 
يْطَاِن فَاْجتَِنبُوُه لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن   (90ائدة امل) الشَّ

إِنَُّه كَاَن ۖ  ا َواَل تَْقَربُوا الز نَ : "الوقاية من اآلفات الجنسية ويف •
(32اإلرساء ")فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل 

الوقاية من األمراض



• 2.3 billion people are 

current drinkers.

• Globally, 237 million men 

and 46 million women 

suffer from alcohol-use 

disorders with the highest 

prevalence in men and 

women in Europe  (14.8% 

& 3.5%) and America 

(11.5% & 5.1%)

الخمر

J Relig Health. 2020 Feb;59(1):497-502



الخمر



 الطَّي بَاِت َويُِحلُّ لَُهمُ }: -تعاىل–يقول الله 
يََضُع َعْنُهْم َويَُحر ُم َعلَيِْهُم الَْخبَائَِث وَ 

{   َعلَيِْهمْ إِْْصَُهْم َواألَْغالََل الَِّتي كَانَْت 
[.157:األعراف]

ُمْسِكر  كُلُّ »: ويقول عليه الصالة والسالم
؛ (سلمرواه م)« َخْمر  وَكُلُّ ُمْسِكر  َحرَام  

َم ُه َعلَيِْه َوَسلَّ نََهى رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَّ "و
".َعْن كُل  ُمْسِكر  َوُمْفرِت  

مليون شخص، أو 271نحو 2016المخدرات عام تعاطى

عاما64و15من سكان العالم الذين أعمارهم بين 5.5%

املخدرات



الجراثيم ونوع مختلف من30هناك اآلن أكرث من •

..  اميكن أن تسبب األمراض املنقولة جنسي  والطفيلياتالفيوسات

باألمراض ( ماليني مراهق3ومنهم )مليون أمرييك 12يصاب أكرث من •

.  الجنسية يف كل عام

.  باليني دوالر سنويا10تبلغ تكلفة العالج من تلك األمراض•

جاء فيه أن العدد 2019يف تقرير منظمة الصحة العاملية لعام •

مليون 358االجاميل للحاالت الجديدة من األمراض الجنسية قد بلغ 

..شخص يف عام واحد 

ة أي تحدث كل يوم أكرث من مليون حالة من أنواع األمراض املنقول•

..جنسياً يف أنحاء العامل 

األمراض الجنسية



بلغ العدد االجاميل لحاالت االيدز منذ ظهوره  إىل عام •
..  مليون شخصاً 80م أكرث من 2017

مليون خالل هذه الحقبة من الزمن 50تويف منهم •
يعانون من املرض رغم العالج ( مليون 30)والباقون 

.  الطويل واملكلف
مليون حالة كل  87تقدر بـ   Gonorrheaعدد حاالت السيالن •

عام 
مليون سنويا  127يبلغ مرىض الكالميديا  •
.مليون 6.3( السفيليس) ومرض الزهري •

BMC Infect Dis. 2020 Aug 8;20(1):589

األمراض الجنسية





وة وقد.. هدياً مباركاً ملسو هيلع هللا ىلص كان الحبيب .. يف كل حركاته وسكناته
..  يُحتذى بها لحياة صحية سعيدة 

..  خرةو لعلّنا بحسن االقتداء به يف الدنيا ننعم بصحبته يف اآل 
..  فاالقتداء به دليل محبّته

:  اىلبل هو رشط اإلميان بالله ورسوله والوصول إىل محبة الله تع
ِببُْكُم اللَُّه َويَْغِفْر لَُكمْ قُْل إِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعويِن يُحْ }" 

[.31:آل عمران]{ َواللَُّه َغُفور  رَِحيم  ۖ  ُذنُوبَُكْم 
له تعاىل وال..وهنيئاً ملن اسنت بسنته .. فهنيئاً ملن اهتدى بهداه

"..ۖ  ْنُه فَانتَُهوا َوَما آتَاكُُم الرَُّسوُل فَُخُذوُه َوَما نََهاكُْم عَ : "يقول

"وأخياً "



إعجازاً و .. نكتشف رساً كان خفياً .. يوماً بعد يوم•
..  علمياً جديداً 

ففي ترشيعات ديننا الحنيف نجد األرسار •
..  املدخرة فيها أضعاف ما كنا نتوقع

يِف َسُُنِيِهْم آيَاتِنَا﴿:وهذا مصداق قوله  تعاىل•

َ لَهُ  [.53: فصلت]﴾ْم أَنَُّه الَْحقُّ اآْلفَاِق َويِف أَنُفِسِهْم َحتَّى يَتَبنَيَّ

الخالصة









شكًرا لكم





َصىلَّ وتؤدي كرثة الطعام إىل السمنة التي نهى عنها النبيُّ 
َواَل يُْؤََتَنُوَن، يَُخونُونَ قَْوًماإنَّ بَْعَدكُمْ :" اللُه عليه َوَسلَّمَ 

 يَُفوَن، َويَظَْهُر ِفيِهمُ َويَْشَهُدوَن َواَل يُْستَْشَهُدوَن، َويَْنِذُروَن َواَل 
َمنُ  رواه البخاري» الس 

أكَُل من اإلرساِف أن ت: ) وقال رسول الله صىل الله عليه وسلم
2/35الزواجر :امليكالهيتمي( .اشتهيْتَ كلَّ ما

ِه َصىلَّ رَسوُل اللأَْشبَعَ ما:"وعن أيب هريرة ريض الله عنه قال
ِمن ُخبِْز ِحْنطَة  حتَّى فَاَرَق اللَُّه عليه وسلََّم أَْهلَُه ثَ اَلثََة أَيَّام  تِبَاًعا،

نْيَا رواه مسلم."الدُّ

""


