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   النبوية والسنة الكرمي ات تغذوية يف الكتابحمل
   فارس عزت"معز اإلسالم" : إعداد

  ماجستري تغذية اإلنسان
  جامعة البترا األردنية-كلية الصيدلة والعلوم الطبية املساندة-قسم التغذية

jo.edu.uop@moezf   
ا الظالم اجلهل، والبعد عن املنهج السليم يف التعامل مـع مفـردات احليـاة    جاء اإلسالم يف فترة ساد فيه   

من إعمار  -من خالهلا -ومكنونات الكون الرحيب، مبا فيه من نعم وخريات وهبها اهللا عزوجل لإلنسان حىت يتمكن             
وسـرب  األرض والقيام بواجب االستخالف ، فأبان سبيل العلم وحفز اإلنسان إىل الكشف عن مكنونـات األرض     

أغوارها، وأسس املنهج التجرييب يف البحث العلمي، الذي كان النواةاألوىل واألساس املتني الـذي قامـت عليـه                  
  .احلضارة اإلسالمية العاملية، ومن بعدها املدنية الغربية اليت نعيش اليوم آثارها

ة والعملية، وقد حظي    لقد كانت إسهامات احلضارة اإلسالمية كبرية وشاملة، وسعت ميادين احلياة العلمي          
جانب الزراعة والغذاء بسهم كبري وحظ وافر منها، كيف ال؟ وآيات القرآن الكرمي قد حفلت بذكر العديـد مـن       
أنواع الغذاء، من اخلضار والفاكهة واحملاصيل احلقلية واملاشية، وبنوع من التفصيل، فقد ورد ذكر التمر والزيتـون                 

، والفوم، أي الثوم، والبصل والقمح والعسل واللنب، ومن األغذية احليوانية ورد            والعنب والتني والقثاء، وهو الفقوس    
 بعض موارد األغذيـة     -عليه  السالم  –ذكرالطيور واملاشية وما سواها، وقد جسدت وقائع وأحداث سورة يوسف           

يف تطـوير  وفيما يلي بعض تلك اللمحات اليت وردت يف متاب اهللا تبارك وتعاىل وأسـهمت  .بشكل مؤثر وعاطفي  
  .احلس التغذوي لدى املسلمني

  األمن الغذائي يف اإلسالم: أوالً
لقد لفت القرآن الكرمي أنظار البشرية إىل أمهية الغذاء يف حياة األمم والشعوب ، وذلك من خالل ربطه 

يش مبا وقد جتلى ذلك املعىن من خالل سورة قريش، حيث أمنت اهللا عز وجل على قر. باألمن واالستقرار السياسي
 وآمنهم من {ونعمة األمن واالستقرار السياسي  } أَطْعمهم من جوٍع الَِّذي{أفاء عليهم من نعمة األمن الغذائي 

   وجعل ذلك من النعم العظيمة اليت تستحق الشكر والعبادة هللا عز وجل وال جيوز أن تقابل بالنكران}خوٍف
  ) . 4( قريش } أَطْعمهم من جوٍع وآمنهم من خوٍف  الَِّذي،يِت  رب هذَا الْبفَلْيعبدوا{ 

ومل تغفل السنة النبوية ذكر أمهية األمن الغذائي يف حياة الفرد واجلماعة ، وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 يف بدنه عنده  يف سربه معاىفًمن أصبح منكم اليوم آمنا"  ثالثاً من أركان احلياة اآلمنة املستقرة وسلم ذلك ركناً

كما جتلت نظرة . رواه الترمذي عن عبيد اهللا بن حفص االنصاري" قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا مبا فيها
اإلسالم إىل األمن الغذائي يف سرية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم من خالل أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بإنشاء 

 ند قدومه املدينة ، حيث كان سوق املدينة حمصورا بأيدي يهود ، مما يشكل ديداًسوق خاص باملسلمني وذلك ع
 وقد عمل اإلسالم على وضع األسس النظرية لتحقيق األمن .ألمن املسلمني االقتصادي والغذائي، ومن مث السياسي

من " ن األرض بالزراعة الغذائي من خالل حث النيب صلى عليه وسلم على الزراعة وإعمار األرض وإحياء املوات م
 حىت أال يقومإذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع " رواه الترمذي ،  " أحيا أرضا مواتا فهي له

  . رواه أمحد عن أنس بن مالك" يغرسها فليفعل
ها فاألمن الغذائي واالكتفاء الذايت من الغذاء شرط الزم حلفظ كرامة األمة وصيانة وحدا ومحاية ديار

 على ذلك ما نعايشه يف هذا العصر، إذ وال أدل.  يف مقدراا وتدخلهم يف قراراا وسياساااألعداءولدرء حتكم 
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 الدول الغربية  يف توفري ها على إىل اعتماددول العربية واإلسالميةنتج عن العجز يف حتقيق األمن الغذائي لدى ال
  حتت ضغط الدولإراداوره إىل استالب كرامة األمة واران ، والذي أدى بد)وخاصة القمح(غذائها األساسي 

ويقدر حجم . ، وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية، املصدر األهم للقمح يف العامل املصدرة للغذاءالكربى
 به  مليار دوالر،  يف الوقت الذي تقدر35 م بـ 2000من الغذاء يف عام ) هلوحد(الواردات إىل العامل العريب 

من مساحة األراضي املزروعة % 11 مليون فدان، وهي تشكل 400 بنحو اإلسالمياملساحات املزروعة يف العامل 
بني ) ومعظمها من الدول اإلسالمية(يف العامل، ويف الوقت الذي تقدر به نسبة العاملني بالزراعة يف الدول النامية 

ومن . يف البلدان املتقدمة% 10 إىل 4عدى هذا الرقم من جمموع القوى العاملة، يف حني ال يت%  85 إىل 70
من سكان العامل، % 7املفارقات احملزنة واملفجعة أنه يف الوقت الذي يشكل  فيه سكان الواليات املتحدة األمريكية 

  .*من الغذاء يف العامل% 50فإم ينتجون 
  

 ).68كتاب األمة (، 1999 ، وزارة األوقاف القطرية ، أضواء على مشكلة الغذاء  باملنطقة العربية ، دار الكتب القطرية*

 من أكثر السور وضوحا وداللة يف عرض مسألة األمن الغذائي، وقد – عليه السالم –وتعد سورة يوسف 
فقد أشارت اآليات .  اليت رآها يف منامها  مع عزيز مصر والرؤي- عليه السالم–جتلى ذلك يف قصة سيدنا يوسف 

 الزراعي يف توفري األمن الغذائي، اإلنتاجة حفظ الغذاء وختزينه بطرق مناسبة متنع فساده، وإىل أمهية الكرمية إىل أمهي
 به  مبا يتالءم  واحتياجات السكان ، ومبا مينع حدوث اإلسرافوإىل ضرورة ترشيد االستهالك الغذائي، وعدم 

  قَالَ{ : على مدى سنوات القحط واجلفاف، ووفق خطة مدروسة الستهالك املخزون الغذائيااعة ونقص الغذاء
 يأِْتي ِمن بعِد ذَِلك سبع ِشداد ثُم ، ِإالَّ قَِليالً مما تأْكُلُونَ سنبِلِهتزرعونَ سبع ِسِنني دأَباً فَما حصدتم فَذَروه ِفي 

 متما قَدم أْكُلْنينلَهمونَ  ِإالَّ قَِليالً مِصنحا ت،ونَ  ثُمِصرعِفيِه يو اساثُ النغِفيِه ي امع ِد ذَِلكعأِْتي ِمن بي { 
 العلمي يف اآليات املذكورة، إذ واإلعجازوجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل السبق احلضاري  ).49-47(يوسف 
ديثة أن احلفظ ذه الطريقة يعد من أكثر وقد دلت الدراسات العلمية احل.  إىل حفظ القمح يف سنبله أشارت

من مهامجته الوسائل جناحا وجناعة يف حفظ القمح ، حيث تعمل القشور احمليطة حببوب القمح يف السنبلة على منع 
  .قبل احلشرات الضارة واملؤثرات اجلوية اخلارجية

  ضبط جودة الغذاء يف اإلسالم: ثانياً
 ملا حيتويه من الرطوبة والعناصر الغذائية الالزمة لنمو األحياء فساد، نظراًيعد الغذاء من أكثر املواد عرضة لل

  . الدقيقة، وذلك يف حال عدم ختزينه يف ظروف جيدة 
 وقد احتوت بعض آيات القرآن الكرمي إشارات ضمنية إىل مشكلة فساد الغذاء واحتمال تغري صفاته من 

 كَالَِّذي مر  أَو{يف معرض قصة صاحب القرية املهجورة ) 259(فقد ورد يف سورة البقرة يف اآلية . لون أو طعم
ـَِذِه اللّه بعد موِتها فَأَماته اللّه ِمئَةَ أَنىعلَى قَريٍة وِهي خاِويةٌ علَى عروِشها قَالَ  ِيـي هحاٍم يع قَالَ كَم ثَهعب ثُم 

 يتسنه وانظُر ِإلَى لَم قَالَ بل لَِّبثْت ِمئَةَ عاٍم فَانظُر ِإلَى طَعاِمك وشراِبك يوٍم أَو بعض لَِبثْت قَالَ لَِبثْت يوماً
قَالَ أَعلَم أَنَّ اللّه  لَه تبين ِإلَى الِعظَاِم كَيف ننِشزها ثُم نكْسوها لَحماً فَلَما وانظُرِحماِرك وِلنجعلَك آيةً لِّلناِس 

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شثَلُ {:  ، ويف قوله تعاىل  } عاء من مم ارها أَنقُونَ ِفيهتالْم ِعدِة الَِّتي ونِر الْجغَي ارهأَنآِسٍن و 
 ارهأَنو همطَع ريغتي ٍن لَّمِمن لَّبنٍر لَّذٍَّة لِّممى  خفصٍل مسع نم ارهأَنو اِرِبنيلشملَهاِت ورا ِمن كُلِّ الثَّمِفيه 

 وه نكَم ِهمبن رةٌ مِفرغمواِلدِفيخ  ماءهعأَم ِميماً فَقَطَّعاء حقُوا مساِر وفأسن املاء وتغري ) . 15(حممد }  الن
  . الغذاءطعم اللنب كلها مؤشرات على فساد
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وقد شدد القرآن الكرمي على ضرورة إحسان اختيار الغذاء والتأكد من خلوه من اآلفات عند التصدق به 
 أَخرجنا لَكُم من وِمما أَيها الَِّذين آمنواْ أَنِفقُواْ ِمن طَيباِت ما كَسبتم  يا{: للفقراء واحملتاجني ، فقال تعاىل 

 البقرة  }  غَِني حِميد اللّه ولَستم ِبآِخِذيِه ِإالَّ أَن تغِمضواْ ِفيِه واعلَمواْ أَنَّ تنِفقُونَ تيممواْ الْخِبيثَ ِمنه اَألرِض والَ
 القرآن الكرمي إىل أن الغذاء املتوافر يتفاوت يف مدى جودته وسالمته وصالحيته ، ووجه إىل أشاركما ) . 267(

 لَِبثْتم بعثْناهم ِليتساءلُوا بينهم قَالَ قَاِئلٌ منهم كَم وكَذَِلك{ : م باختيار الغذاء املتناول، وذلك يف قوله تعاىلاالهتما
 كُمبٍم قَالُوا روي ضعب ماً أَووا يقَالُوا لَِبثْنلَمِرأَعكُم ِبودثُوا أَحعفَاب ما لَِبثْتِذِه ِإلَى  ِبمه ِةِقكُمِدينا الْمهأَي نظُرفَلْي 

  ).19( الكهف }  ولْيتلَطَّف ولَا يشِعرنَّ ِبكُم أَحداًمنه فَلْيأِْتكُم ِبِرزٍق أَزكَى طَعاماً
تغرير به أما السنة النبوية ، فقد حفلت باألدلة على ضرورة احلفاظ على سالمة الغذاء وجودته ومنع غشه وال

، فوضع صلى اهللا عليه وسلم كفه ، فقد ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه مر ذات يوم على رجل يبيع طعاماً
ل صلى اهللا عليه ، فقا) أي املطر(أصابته السماء :  فسأل البائع عن ذلك فقالالشريف أسفل منه فوجده مبلوالً

وهو (دارمي، كما ى صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الغرر رواه مسلم وابن ماجة وال"  فليس منا من غش: " وسلم 
، كما ى عن املالمسة  رواه الترمذي وابن ماجة وامحد والدارمي)  ما كان ظاهره يغري املشتري وباطنه جمهول

  )1().الشراء دون التعرف على السلعة املطلوب شراؤها(واملنابذة 
ة اللنب اليت أرادت أن ختلطه باملاء خري دليل على حرص ويف سرية اخللفاء الراشدين ، كان يف قصة صاحب

املسلمني آنذاك على عدم الغش، إذ كافأ أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ابنة صاحبة اللنب على رفضها 
 رضي عبد العزيزالغش بأن زوجها من أحد أبنائه ، وكان أن خرج من نسلهما خامس اخللفاء الراشدين عمر بن 

   . عنهاهللا

  نظرة اإلسالم إىل الغذاء والتغذية: ثالثاً

حث اإلسالم على االهتمام ملا  كانت الزراعة ضرورية لتوفري الغذاء وتأمني احتياجات اإلنسان منه، فقد 
بالزراعة باعتبارها الركيزة األساسية يف بناء االقتصاد القوي وتأمني احلياة الكرمية، وباعتبارها املصدر األساسي 

ال يغرس املسلم غرسا وال يزرع زرعا فيأكل منه إنسان وال : "والرئيس يف توفري الغذاء ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 
إذا قامت : " ، وقال عليه الصالة والسالم عبد اهللارواه مسلم عن جابر بن ". كانت له صدقةدابة وال شيء إال 

  . رواه  أمحد عن أنس بن مالك" الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حىت يغرسها فليفعل 

 البوار كما حث اإلسالم على تنمية القطاع الزراعي وزيادة رقعته من خالل حثه على إعمار األرض
، رواه الترمذي عن جابر بن " من أحيا أرضا ميتة فهي له: " واستصالحها بالزراعة ، فقال عليه الصالة والسالم 

 ى اإلسالم عن كل ما يؤدي إىل الضرر بالقطاع الزراعي ويتسبب يف اإلخالل باألمن الغذائي ، وقد، عبد اهللا
  ) 2. ( بن حبشيعبد اهللا عن داود، رواه أبو " اهللا رأسه بالنارمن قطع سدرة صوب : "فقال عليه الصالة والسالم 

 هذا املعىن من خالل يه عن الفساد واإلفساد يف األرض، والذي يتضمن إىلوقد أشار القرآن الكرمي 
د اهللا ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشه{ : اإلضرار بالثروة احليوانية والنباتية ، فقال تبارك وتعاىل

                                                
  .1997، 3، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط3فقه السنة ، سيد سابق، ج)  1(
جمموعة من الباحثني ، منظمة األغذية والزراعة العاملية ، املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ، القـاهرة ،             : الغذاء والتغذية يف اإلسالم     )  2(

  .1999الطبعة األوىل ، 
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وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال حيب . على ما يف قلبه وهو ألد اخلصام 
  ).205(البقرة } الفساد

ونظرا ملا يتطلبه احلصول على الغذاء من بذل للجهد والوقت ، وملا حيتاجه  من تطوير ألساليب العمل 
صنيع  الزراعي، فقد حث اإلسالم على العمل واالحتراف والكسب احلالل واإلنتاج والتصنيع، ومنه اإلنتاج والت
رواه أمحد عن أيب هريرة ، وقال "  خري الكسب كسب يد العامل إذا نصح: " الطيب، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

 من عمل ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل: " عليه الصالة والسالم حاثا على األكل من كسب اليد احلالل
 دلت اآلية الكرمية على ضرورة السعي يف وقد. ، رواه البخاري" يده ، وإن نيب اهللا داود كان يأكل من عمل يده

  لكمهو الذي جعل{ : طلب الرزق والسري يف األرض وبذل اجلهد يف سبيل تأمني الرزق ، فقال جل من قائل
  ).15(امللك } نشوراألرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه ال

وقد حث اإلسالم أتباعه على االنتفاع مبا خلق اهللا لعباده من الطيبات بغية التعرف على نعم اهللا وعطاياه ، 
ناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش، ولقد مكَ{ : واليت من أظهرها أنواع الطعام املختلفة ، قال جل وعال 

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم { : عز من قائل ، وقال )10(األعراف } قليال ما تشكرون
  ) .172(البقرة } واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدون

: حرم اإلسالم على أتباعه حرمان أنفسهم من التمتع والتلذذ بطيبات ما أحل هلم من الرزق فقال جل وعالو
وبني أن يف ذلك تعديا على حدود اهللا ، )87(املائدة } ميا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لك{ 

وقال ) . 87(املائدة } وال تعتدوا ، إن اهللا ال حيب املعتدين{ :  ، فقال جل وعال يف آخر اآلية هوجتاوزا ألوامر
لربط ما بني ويف ا). 88(املائدة } وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا واتقوا اهللا الذي انتم به مؤمنون{ : جل من قائل

 واجتناب نواهيه هالتقوى واألكل من رزق اهللا دليل واضح وصريح على ضرورة االلتزام مبنهج اهللا وتطبيق أوامر
فيما يتعلق  باحلصول على الغذاء وتناوله ، والتأكيد على ضرورة احلرص على احلالل وجتنب احلرام، ملا لذلك من 

  .هتأثري كبري على حياة اإلنسان وسلوكه ومعاش
  فلسفة التغذية يف اإلسالم: رابعا

 من القد ربط اإلسالم كل عمل يقوم به املسلم يف حياته بغاية عظمى وهدف سام يعيش له املسلم وحيي
األنعام } قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا ب العاملني{ أجله، أال وهو حتقيق العبودية هللا عز وجل، 

} له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة  اهللا خملصنيوما أمروا إال ليعبدوا{ ). 162(
  ).5(البينة 

 على طاعة اهللا واالستعانة ي والتغذية شأا شأن أي مفردة من مفردات حياة اإلنسان املسلم غايتها التقو
اءه واستمراره على تأدية الواجبات ذا الغذاء يف توفري الطاقة الالزمة للجسم وللمحافظة على صحته مبا يضمن بق

 وهذا ما دل عليه أحد السلف الصاحل رضوان  ،عمار األرض وفق منهج اهللاإوالقيام حبقوق العبودية هللا عز وجل و
وقد كان هلذه الفلسفة األثر " . إين ألحتسب هللا أكليت وشربيت كما أحتسب نوميت وقوميت : "  حني قالاهللا عليهم

ظرة املسلم للغذاء وترشيد التعامل معه، فهو يعتربه وسيلة ال غاية جيهد من أجلها ويف سبيل الكبري يف ترشيد ن
حتقيقها إشباعا لرغباته وشهوات نفسه ، وهو بذلك يضمن لنفسه أن جينبها غوائل اإلسراف والتبذير يف طلب 

  . الصحية املشكالتالطعام وتناوله ويكون بذلك  قد أعفى نفسه من الكثري من 
تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار، وتعس : " يف هذا املعىن يصدق حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم  و

، وهذا "، تعس وانتكس ، وإذا شيك فال انتقش) وهي نوع من أنواع الطعام( عبد القطيفة ، تعس عبد اخلبيصة 
 ومبا أن .باع رغبات نفسه وشهواادعاء من النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى من جيعل جل مهه وتفكريه يف إش
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وال تقتلوا أنفسكم ، إن { اإلسالم قد أوجب على اتباعه حفظ أجسامهم وجتنبها كل ما يؤذيها ويلحق الضرر ا 
 " إن جلسدك عليك حقا: "وقوله ،" ال ضرر وال ضرار: " ، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم } اهللا كان بكم رحيماً
 على املسلم أن يعتين بغذائه وأن حيرص على تلبية احتياجات جسمه من مجيع  الواجب شرعاً منفقد أصبح تباعاً

األمراض، وكذلك  األدواء و عن بعيداً سليماًالعناصر الغذائية اليت يضمن توفرها اإلبقاء على اجلسم  صحيحاً
  . الصحية واألمراض للجسماملشكالتاحلرص على جتنب األغذية الضارة اليت تسبب 

  إسهام احلضارة اإلسالمية يف جمال علوم الغذاء والتغذية: امساًخ
انعكست نظرة املسلم إىل الغذاء على حياة العرب يف صدر اإلسالم ، إذ مل يهتم العرب كثريا يف حتسني 
وتطوير أطعمتهم ، ومل يعرف عنهم التفنن يف ذلك، بل سلكوا أسلوب التقليد لألمم والشعوب األخرى اليت دخلت 

سالم فيما بعد، فكان أن تعرف العرب على تقاليد هذه األمم والشعوب يف حتضري األطعمة والوجبات، وكان أن اإل
:  اليت ما زالت حتتفظ بأمسائها غري العربية حىت يومنا هذا ، مثل  من األكالت والوجباتت إليهم العديدلانتق

  ) 3.(واألغذيةشري واملعكرونة وغريها من األطعمة الكباب والربياين والقوزي والربغل  والطرشي والشركسي والك
ومع مرور الوقت، واتساع رقعة األقطار اإلسالمية ، أصبح لدى علماء املسلمني اهتماما متزايدا يف تدبري 

لشمس الدين ) الوالئم(األطعمة وعاداا وآداا، فكان أن ظهرت بعض الكتب اليت تم ذا الشأن ، مثل كتاب 
ي سالبن عماد األفقه) آداب األكل( ، وكتاب  ) 1546-1475(ي بن طولون الدمشقي حممد بن عل

  )4) .(856-801(للكندي ) تدبري األطعمة(، وكتاب ) 1349-1405(
 احلضارة اإلسالمية على تدبري شؤون الغذاء وعاداته فحسب، بل كان هلا األثر األبرز يف تطوير إسهامومل يقتصر 

غذوية والصحية ، ويف تكوين السلوك التغذوي السليم وإبراز الغذاء كعامل مهم يف صحة املفاهيم الغذائية والت
  . يؤكد صدق النبوة والرسالة احملمدية علمياً وإعجازاً حضارياًاإلنسان ، وهو ما كان يشكل سبقاً

لتوسط  فقد حثت آيات القرآن الكرمي على عدم التبذير واإلسراف يف تناول الطعام، وعلى سلوك منهج ا
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون { : واالعتدال يف كل شؤون احلياة، فقال جل وعال

} وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان{ :، وقال عز من قائل) 143(لبقرة ا} الرسول عليكم شهيدا
 إىل ضرورة ترشيد استعماله وعدم اإلفراط به، و،القرآن الكرمي مساحة خاصة للغذاء   وأفردت آيات )9(الرمحن

وقد ورد يف السنة النبوية ) . 31(األعراف  } وكلوا واشربوا وال تسرفوا، إنه ال حيب املسرفني{ : فقال عز وجل
ما مأل ابن : "  النهي عن اإلكثار  واإلفراط يف تناول الطعام والشراب، فقال صلى اهللا عليه وسلم إىلاألدلة املوجهة 

 ، وثلث لشرابه، من بطنه ، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن أوده، فإن كان ال بد فاعل فثلث لطعامهادم وعاء  شرآ
  .حديث صحيح"  وثلث لنفسه
جاءت اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة بتخصيص ذكر األطعمة كاللحوم والتمر والعسل واللنب وقد 

  النحل}  للناسفيه شفاٌء{ :  مبينا أمهية العسل الصحية  فقال جل وعالوتبيان أمهيتها وفائدا الصحية والتغذوية ،
رواه مسلم  " بيت ال متر فيه جياع أهله: " ، وقال صلى عليه اهللا عليه وسلم منبها إىل أمهية التمر الغذائية ) 69 ( 

لهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ال: " قال ) احلليب(وأمحد ، وقد ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا شرب اللنب 
، وغريها من الدالئل الكثرية "اهللا بارك لنا فيه وأطعمنا خريا منه: " وكان إذا أكل أو شرب غريه من األغذية قال 

   .اليت تظهر عالقة الغذاء بصحة اجلسم وحيويته، وتربز دور الغذاء يف عالج األمراض والوقاية منها
                                                

 .1995لد األول ، مكوناته وطرق حفظه ، إصدار االحتاد العريب للصناعات الغذائية، ا: الغذاء : موسوعة الغذاء ، الد األول)  3(
  .، عمان، األردندار حنني، 1997حامد التكروري  وخضر املصري، الطبعة الثانية ، : تغذية اإلنسان )  5(
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 يعام للهدي الرباين والنبوي املتعلق بالغذاء ودوره يف الصحة واملرض، فقد غدت ونتيجة لتلقي املسلمني واست   
املعاجلة باألغذية  من أهم أسس العالج الطيب لكثري من األمراض مستشفيات  احلواضر اإلسالمية يف العصرين 

وابن سينا ) 932-850(، وجاء ختصيص األغذية يف كتب األطباء املسلمني ، كالرازي ) 5. (األموي والعباسي
 "األرجوزة يف الطب" يف منظومته املشهورة ) القانون يف الطب(، وقد خلص ابن سينا كتاب ) 980-1037(

واليت أظهر فيها اهتمامه الكبري باألغذية واملعاجلة ا، ومن األمثلة على الكتب األخرى اليت ألفها العلماء املسلمون 
حلنني ابن ) بتدبري األصحاء باملطعم واملشر(وكتاب ) 857-777(يه البن ماسو) األشربة(يف التغذية كتاب 

للسان الدين ابن ) األرجوزة يف األغذية والترياق(البن عزروت و )  يف احلمياتاألرجوزة(و) 873-809(اسحق 
 ).1375-1313(اخلطيب 

                                                
  .املرجع السابق)  5(


