
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 آیا اصول و مبانی طب اسالمی فقط برگرفته از قرآن و روایات است؟

 : ( علیه السالم)امام صادق 

 «.آنچه بر عهده ی ماست فقط همین است كه اصول را به شما القاء نمايیم و بر عهده ی شماست استخراج فروعات»

 1«وَ عَلَیْكُمْ أَنْ تُفَر ِعُواعَلَیْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَیْكُمُ الْأُصُولَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الل َهِ ع َقالَ: إِن َمَا »

آری؛ اصول و مباني طب اسالمي فقط برگرفته از قرآن و روايات است. بیش از هزار آيه از قرآن كريم و ده هزار حديث و روايت 

 .ه صورت مستقیم و غیره مستقیم به مسايل طبي اشاره دارد، سندی بر اين مدعاستكه ب

طب اسالمي با توجه به اعتقادات اسالمي، رعايت اصول كلي نظیر؛ خدا محوری در عمل، تقوا، اخالص در عمل، نوع دوستي و 

 ،آن اساس بر و داده قرار خود كار سرلوحه …جمع گرايي، آسان گیری در امور، اعتدال و عدم زياده روی، عدم تسلط بیگانگان و 

 :ه در پايان به برخي از آن ها اشاره مي شودك كند مي عمل های سیاست طبق

 .رعايت بهداشت عمومي  -1

 .اصالح تغذيه؛ با تاكید بر مصرف دقیق، كم و بهینه از طیبات و اصالح روش های مصرف  -2

 !توجه به كل خلقت نه فقط انسان منفرداصالح سبک زندگي و رعايت آداب زيستن با  -3

 .تقدم پیشگیری بر درمان -4

 .عدم مداوا قبل از غلبه بیماری -5

 .پیگیری برای درمان بعد از غلبه بیماری -6

 .اعتقاد به طبیب، روش درماني و دارو -7
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 .طبیب عامل ايجاد اعتقاد، امید بخش و باعث دلخوشي -8

 .پرهیز؛ راس درمان -۹

 .اخراج هر چه سريع تر فضوالت از بدن كمک به -1۱

 .توجه به طبايع و اصالح آن -11

 .توجه به حالل و حرام در داروها -12

 .ايجاد توجه در بیمار با توصیه به صدقه و انفاق -13

زيتون، باران و آب جوشیده، شیر، شحم گاو، خرما، انگور، انجیر، انار،  توجه به داروهای اصلي نظیر؛ دعا، قرآن، عسل، -14

 … ، اسفند وی مكيدانه، سناسیاه

و ، سعوط، استعمال نوره، حقنه، قي توجه به روش های اصلي درمان نظیر؛ حجامت، مصرف مسهل، حمام، ماساژ، فصد -15

 غیره

 !عمل جراحي بهترين درمان نیست -16

 بسط و گسترش علم طب به سبب عقل و تجربه های انساني -17

 و غیره -18

قط برگرفته از قرآن و روايات است كه امیدواريم با تسلط بر آن شاهد تحقق هر چه بیشتر طب تمام سیاست های فوق ف

 .اسالمي در جامعه اسالمي باشیم
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