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﴾﴿

ًيا َعامل متقدم طبِّيًّا، متأخر صحِّ
بداية ال هندف من تلك املقولة إىل 
البلدان  الطيب يف  التقدم  إنكار واقع 
نود  ما  بل  عام،  بشكل  املتقدمة 
مل  املعهود  الطيب  التقدم  أن  قوله هو 
املستوى  على  هبا  ُيعتد  بثمار  أيت 
عصر  يف  نرى  حنن  فها  الصحي، 
الطفرات اجلينية هذا أمراضا مل تكن 
لُتشاَهد فيما خال من عصور املاضي 
كلها، انهيك عن األمراض واألوبئة 
املعروفة منذ القدم ومل يكتشف الطب 
احلديث عالجا هلا حىت وقت قريب، 
بل واألمراض العصرية اليت مل ُيعرف 
فالتقدم  إذن،  اآلن.  حىت  دواؤها 
الصحي  واملستوى  يسري  ال  الطيب 

العام جنبا إىل جنب. فمثال، تشهد 
يف  كبرية  زايدة  املتقدمة  البلدان 
أمراض املناعة الذاتية، ومنها التهاب 
املفاصل الروماتويدي، والذئبة )مرض 
الدموية،  األوعية  والتهاب  جلدي(، 
)سيلياك(،  اهلضمي  واالضطراب 
النمط1. كما  من  السكري  ومرض 
ألمراض  انتشار كبري  أيضًا  لوحظ 
األطفال  عند  خاصة  احلساسية 
مخسة  بني  من  طفال  أن  وجد  فقد 
أمراض  من  ما  بنوع  مصاب  أطفال 
األنف  التهاب  فيها  مبا  احلساسية، 
التأتيب،  اجللد  والتهاب  التحسسي، 
واملعروف ابلربو اجللدي.  ومن املثري 
للذعر أن مرض السكري من النمط 

خمتلف  يف  مشكلة كبرية  أصبح   1
البلدان، وصار يصيب األطفال بعمر 
أصغر بكثري مما كان من قبل، خاصة 
كرون  مرض  وأن  كما  أورواب.  يف 
وتليف  التقرحي  القولون  والتهاب 
أشكال  ثالثة  الصفراوي  الكبد 
ألمراض اجلهاز اهلضمي واليت ترتفع 
تنذر  درجة  إىل  هبا  اإلصابة  نسبة 
ابخلطر، كل ما مت ذكره من أمراض 
هو فقط على سبيل املثال ال احلصر، 

وإال فالقائمة تطول.

تِّْش  َحاَل االضطرابت الصحية، فـَ
عن الغذاء

لقد توصل اإلنسان منذ قدمي الزمان 

الدكتورة: نور الرباقي - سوراي

ْرَواِح َواأَلْجَساِم.. َشِريَعُة اإِلْساَلِم ِصَياَنٌة ِلْلَ

َعاُم َنُموَذجاً الطَّ



27

التقوىالمجلد الحادي والثالثون، العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 1440 هـ، كانون الثاني/ يناير  2019 م

اجلسد  أتثُّر  حقيقة  إىل 
بنوعية  وسالمته  وبنيته 
وكمية الغذاء الذي يتناوله. 
من  احلكيمة  واملقوالت 

واحِلْمَيُة  الداء،  بيت  »املعدة  قبيل: 
رأس كل دواء«، و »دواؤك غذاؤك« 
مل أتت من فراغ، ولعل أتثر الصحة 
اجلسمانية ابلتغذية سلبا أو إجيااب هو 
إىل  العصر  هذا  يف  العلماء  دفع  ما 
النظر يف جمال التغذية ومراقبة النظام 
األمراض،  هلذه  كسبب  الغذائي 
حمددة  نسبة  أن  مؤخرا  لوحظ  وقد 
األساسية  الدهنية  األمحاض  بني  ما 
عامال  تشكل  الغذاء  يف  املوجودة 
اجلسد،  اعتالل  أو  سالمة  يف  هاما 
األساسية  الدهنية  ابألمحاض  ونعين 
كال من أوميغا-3 وأوميغا-6، ومها 
يف  األساسية  الدهنية  األمحاض  من 

اليستطيع  ولكنه  اجلسم 
بد  فال  تصنيعهما،  اجلسم 
هلما،  خارجي  مصدر  من 

ولكل منهما فوائد عظيمة بدءا من 
التقليل  حىت  األمراض،  من  الوقاية 
ولكن   .. السرطاانت  إصاابت  من 
يقلل  أوميغا3  أن  هو  بينهما  الفرق 
حاالت االلتهاابت يف اجلسم، بينما 
أوميغا6 هو الذي حيدث االلتهاابت 
وتكاثر  االلتهاب  اعراض  )إحداث 

لذلك  منها(  الفاقد  لتعويض  اخلالاي 
البد أن تكون النسبة بينهما متوازنة 
يف أي طعام ُيستهلك. وقد أشارت 
الدراسات إىل أن النسبة اجليدة بني 
يف  خلل  أي  لتفادي  و6   3 أوميغا 
اجلسم هي 1:4 على الرتتيب. كما 
املستهلكة  األطعمة  معظم  أن  ثبت 
عالية  نسًبا  حتوي  الغربية  الدول  يف 
النسبة  ختتل  حبيث  أوميغا6  من 
أوميغا-3،  محضي  بني  هبا  املوصى 
االعتدال  حد  متجاوزة  وأوميغا-6 
لتبلغ 1 إىل 15 مما يؤدي إىل ظهور 
واألوعية  القلب  وأمراض  االلتهاابت 
املفاصل  والتهاب  والسمنة  الدموية 
بل  السرطان  أمراض  من  والعديد 
أن  وتبني  أيضا.  واالكتئاب 
حتتوي  واألغنام  البقر  حلوم 
محض  من  قليلة  نسبة  على 

أوميغا6 مقارنة مع حلم اخلنزير. 
املفيدة  النسبة  ُوِجدت  بينما 

وخاصة  األمساك  يف  احلمضني  بني 
الصدفية، وبذلك تفضل على سائر 
على  بناء  والبيضاء.  احلمراء  اللحوم 
هذه النتيجة ميكن أن نستنتج سبب 
االسكيمو  شعوب  إصابة  ندرة 

)اإلنويت( أبمراض القلب 
على  يتغذون  حيث 
ابألمحاض  غنية  أطعمة 
النسب  وفيها  الدهنية 
املفيدة للجسم. وقد وجد عند هذه 
يف  الكوليسرتول  نسبة  أن  الشعوب 
الدم منخفضة كثريا عن نسبتها عند 
األمريكيني.  من  البقر  حلم  متناويل 
ابلسرطان  اإلصابة  نسبة  وأيضا 
تنخفض كثريا عن املعدل األمريكي، 
وضغط الدم العايل غري شائع لديهم، 
من  املفاصل  والتهاب  والبدانة 
احلاالت النادرة بينهم، أما سكر الدم 
فغري معروف، مع أن نسبة الشحوم 
العلماء  أن  إال  غذائهم،  يف  عالية 
يعزون أسباب هذه احلماية الصحية 
األساسية  الدهنية  األمحاض  إىل 
العلماء  نصيحة  فكانت   .3 أوميغا 
اللحوم  معدل  من  يقللوا  أن  للعامل 
أوميغا6  من  عالية  نسبة  حتوي  اليت 
يستبدلوه  وأن  الغذائي  نظامهم  يف 
الغنية  اللحوم  مبصادر 
أجل  من   3 أبوميغا 

احلفاظ على صحة أفضل.

الصحة  صيانة  ف  الشريعة  دور 
حينما كانت اإلنسانية تبو

املعارف  فيه  تكن  مل  وقت  يف 

»املعدة بيت الداء، والِحْمَيُة رأس كل دواء«
 و »دواؤك غذاؤك«

Omega 3

Omega 6
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قد  حتديدا  والطبية  عموما  اإلنسانية 
بعد،  وختصصت  وتطورت  تنامت 
مثال  ابلطب  املرء  اشتغال  كان 
علما  ذلك  جانب  إىل  يتضمن 
أو  ابلكهانة  عمال  رمبا  أو  ابلفلسفة 
ويف  وشعائرها.  العبادة  دور  ِسَداَنِة 
السماء  هُتِمل  مل  الغابرة  األزمنة  تلك 
َعهُّد الناس بصيانة أجسامهم أتهيال  تـَ
نعيشها  أبعد  إنسانية  لرتقيات  هلم 
تطبيق  األزمنة كان  تلك  ويف  اآلن. 
شريعة،  كوهنا  جملرد  واجبا  الشريعة 
مقاصدها.  من  احلكمة  دون وضوح 
يرتكبها  اليت  املخالفات  وكانت 
هلا  تالَحظ  األوقات  شىت  يف  الناس 
من  أي  على  سلبية  وأتثُّرات  تبعات 
النفسية،  أو  اجلسمانية  املستوايت 
ومن مث كان ُيشاع بني الناس أن فالان 
من  وكذا  القرتافه كذا  اللعنة  أصابته 
خمالفات للشريعة، طبعا املقصود هنا 
بزمان  احملدودة  القومية  الشرائع  تلك 
ومكان، واملقصورة على قوم بعينه. مل 
يكن بعد من املفهوم أن تلك اللعنة 
ملخالفة  طبيعية  نتيجة  إال  هي  ما 
يف  تعاىل  هللا  أجراه  الذي  القانون 
الطبيعة على األفراد واجملتمعات على 
حد سواء. لقد كانت نسبة كبرية من 
ُيلَتمس  نقل كلها،  مل  إن  األمراض، 
)حامل  الكاهن  يد  على  منها  الربء 

العلم الديين وقتئذ( فكان يداوي اترة 
ابلعقاقري واترة مبمارسة الكهانة أو ما 
اإلسالمي،  املصطلح  الرقية يف  يشبه 
عرب  تنتقل  املمارسات  تلك  وظلت 
إدراك  دون  عن كابر  األجيال كابرا 
تعاىل  هللا  أن  املعروف  ومن  لعلتها. 
قد حرم على الناس أكل أشياء معينة 
منذ بدء الشريعة على األرض، فَنقل 
الكتاب املقدس مثال: »وَاخْلِْنزِيُر أَلنَُّه 
ُهَو جَنٌِس  رُّ فـَ ْلَف لِكنَُّه اَل جَيْتـَ َيُشقُّ الظِّ
ِمْن  أَتُْكُلوَنُه  »هَذا  وأيضًا:  َلُكْم«)1( 
مَجِيِع َما يِف اْلِمَياِه: ُكلُّ َما َلُه زََعاِنُف 
َويِف  اْلِبَحاِر  يِف  اْلِمَياِه،  يِف  َوَحْرَشٌف 

ُه أَتُْكُلوَن« )2(  َهاِر، َفِإايَّ اأَلنـْ
 

ماذا عن الشريعة اخلامتة؟!
الوضع  هذا  على  احلال  استمر  لقد 
الشريعة  تطبيق  على  الناس  بعكوف 
دون إدراك العلة وراء ذلك إال إمجاال، 
إىل أن جاء اإلسالم ابلشريعة األكمل 

مع خامت النبيني سيدان حممد ، مث 
جاء ببيان احلكمة من مقاصدها مع 
 ، املوعود  املسيح  أمحد  سيدان 
فأدركنا للمرة األوىل يف التاريخ كيف 
يف  عملها  تعمل  اجلسد  حاالت  أن 
صحيح،  والعكس  الروح،  حاالت 
فكل منهما يؤثر يف اآلخر ويتأثر به، 
من  قسما  احلقيقة  هذه  لقد كانت 
مقال املسيح املوعود  الذي كتبه 
لُيلقى على أمساع املأل يف مؤمتر األداين 
األعظم يف الهور عام 1896م، مث 
تعاليم  »فلسفة  بعنوان  الحقا  ُنشر 
احلكمة  حضرته  فيه  بني  اإلسالم«، 
﴿ُحرَِّمْت  األطعمة  بعض  حترمي  من 
اخْلِْنزِيِر  َوحَلُْم  ُم  وَالدَّ َتُة  اْلَميـْ َعَلْيُكُم 
يتوقف  به﴾)3( ومل  ِلَغرْيِ هللا  ُأِهلَّ  َوَما 
تعداه  بل  التحرمي،  هذا  على  األمر 
يكون  أبن  ُيكتفى  أبال  ابلتوصية 
أن  جيب  بل  فقط،  حالال  الطعام 
يكون طيبا أيضا، ﴿َفُكُلوا مِمَّا َرزََقُكُم 

فأدركنـــا للمـــرة األوىل يف التاريخ كيف أن حاالت الجســـد تعمـــل عملها يف 

حاالت الـــروح، والعكس صحيح، فـــكل منهام يؤثر يف اآلخـــر ويتأثر به، لقد 

كانـــت هذه الحقيقة قســـام مـــن مقال املســـيح املوعود  الـــذي كتبه 

لُيلقى عىل أســـامع املـــأ يف مؤمتر األديـــان األعظم يف الهور عـــام 1896م...
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اللَُّ َحاَلاًل َطيًِّبا وَاْشُكرُوا ِنْعَمَة اللَِّ ِإْن 
ْعُبُدوَن﴾)4(، هلذا هُني عن  ُه تـَ ُتْم ِإايَّ ُكنـْ
اإلسراف يف تناول احلالل من الطعام 
أيضا، لكي ال يدب اخللل يف النسبة 
الذهبية لتوزُّع العناصر الغذائية، فُنهي 
عن اإلفراط يف تزويد اجلسد ابلعناصر 
الغذائية عن طريق تناول اللحوم دون 
ذلك  ألن  العكس،  أو  اخلضروات، 
اجملال  هذا  يف  التفريط  أو  اإلفراط 

يرتتب عليه خلل روحاين ما.
اخلنزير يف  تعاىل حرّم أكل حلم  فاهلل 
حممد  زمن  ويف    موسى  زمن 
، ومع أن العلم أكد على ضرورة 
شىت  ألسباب  تناوله  عن  االبتعاد 
كذلك أكد أن حلمه فقري أبوميغا3 
أوميغا6،  من  عالية  نسبة  وحيوي 
احداث  اجلسم على  ما حيفز  وذلك 
من  ونواجتها  املختلفة  االلتهاابت 
سرطاانت  )خاصة  للخالاي  تكاثر 
ذلك.  وغري  والربوستات(  القولون 
العهد  شريعة  أن  الواضح  ومن 
)ذات  االمساك  أكل  أابحت  القدمي 
احلراشف والزعانف فقط(، كذلك مل 
بل  تناوهلا  من  املسلمني  القرآن  حيرم 
نوع  لتشمل كل  اإلابحة  دائرة  وسع 
ما يف جوفه  البحر وكل  طيبات  من 
من حلم طري، فكل ما هو حلم طري 
يف البحر ُمسخر لإلنسان طعاما طيبا 

اإلسالم،  شريعة  حبسب 
وقد أثبت الطب الغذائي 
مؤخرا،  املعلومة  هذه  دقة 
احلال  بلسان  مؤكدا 
هي  اإلسالم  شريعة  أن 
والصاحلة  اخلامتة  الشريعة 
حلال  وامُلْصِلَحة  بل 

اإلنسانية يف هذا العصر، فعلى حني 
حُترم شريعة العهد القدمي بعض ما أحله 
هللا تعاىل من صيد البحر كالقشرايت 
األمساك  وحىت  بل  مثال،  والرخوايت 
القرآن  القشور، جاء  من غري ذوات 
أبن الظامل،  احلظر  هذا  فك  معلنا 

﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه﴾)5(، 
البحر  سخر  الذي  )وهو  وأيضا: 

من الواضح أن للدين دوراً يف الحفاظ عىل صحة االنسان وضامن سامة 

هذين  من  أي  إىل  ييسء  ما  الناس  عىل  فحرم  روحه  ثمَّ  ومن  جسده، 

الطرفني )الروح والجسد( وأحلَّ ما من شأنه إيجاد التوازن بينهام، ال سيام 

بعدما ثبت ما بني الروح والجسد من تفاعل مزدوج وتأثري وتأثر متبادلني. 

لتأكلوا منه حلمًا طراًي( )6( 
للدين دوراً يف  الواضح أن  إذن، من 
احلفاظ على صحة االنسان وضمان 
سالمة جسده، ومن مثَّ روحه فحرم 
من  أي  إىل  يسيء  ما  الناس  على 
هذين الطرفني )الروح واجلسد( وأحلَّ 
بينهما،  التوازن  إجياد  شأنه  من  ما 
الروح  بني  ما  ثبت  بعدما  سيما  ال 
وأتثري  مزدوج  تفاعل  من  واجلسد 

وأتثر متبادلني. 

ْثِنَية 14 : 8(  2. )الالَِّويِّنَي 11 : 9( 1. )التـَّ
3. )املائدة 3(       4. )النحل: 115(
5. )املائدة: 97(   6. )النحل : 14(


