 ‐ 83001از ﭼﺎﻗ ﻣﻔﺮط رﻧﺞ ﻣﺑﺮد؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﻋﻼج ﺷﺮﻋ دارد؟
ﺳﻮال

ﻣﻦ ﺧﯿﻠ ﺧﯿﻠ ﭼﺎق ﻫﺴﺘﻢ! اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورم و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻣﺘﺴﺤﺐ را و ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮم ﻏﺬا ﻣﺧﻮرم؛ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ درﻣﺎﻧ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ در ﮐﻢ ﮐﺮدن وزﻧﻢ
ﮐﻤ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﭼﺎﻗ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﻋ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎر ﻫﺮﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻣﺎن آن ﺑﺎ ﮐﻤ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
و ﮔﺎه دﻟﯿﻞ ﭼﺎﻗ ،ﭘﺮﺧﻮری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ آداب ﺷﺮع ]در ﻏﺬا[ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎن آن رﻋﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻪ ﭘﯿﺶ از ﻏﺬا و
ﺣﻤﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آن و دوری از ﭘﺮﺧﻮری اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۸۰و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۳۴۹از ﻣﻘﺪام ﺑﻦ ﻣﻌﺪِی ﮐﺮِب رواﯾﺖ
ﮐﺮدهآﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﻮد :آدﻣ ﻇﺮﻓ ﺑﺪﺗﺮ از ﺷﻢ ﭘﺮ ﻧﺮده .ﺑﺮای آدﻣ ﻫﻤﯿﻦ
اﻧﺪک ﻟﻘﻤﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﻤﺮش را ﻣﺤﻢ ﺑﺪارد ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد ﭘﺲ ﯾ ﺳﻮم را ﺑﺮای ﻏﺬا و ﯾ ﺳﻮم را ﺑﺮای آب و
ﯾ ﺳﻮم را ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺶ ﺑﺬارد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻛﻠُﻮا واﺷْﺮﺑﻮا وﻻ ﺗُﺴﺮِﻓُﻮا اﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟْﻤﺴﺮِﻓﻴﻦ
]اﻋﺮاف[۳۱ :
)ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ اﻣﺎ زﯾﺎدهروی ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ او اﺳﺮاﻓﺎران را دوﺳﺖ ﻧﺪارد(.
در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ درﻣﺎن ﺧﺎﺻ ﺑﺮای ﻣﺸﻞ ﭼﺎﻗ وارد ﻧﺸﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺮآن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺷﻔﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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وﻧُﻨَﺰِل ﻣﻦ اﻟْﻘُﺮآنِ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻔَﺎء ورﺣﻤﺔٌ ﻟﻠْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ وﻻ ﻳﺰِﻳﺪُ اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻴﻦ ا ﺧَﺴﺎراً
]اﺳﺮاء[۸۲ :
)و ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﺎﯾﮥ درﻣﺎن و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ از ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﻣﻧﯿﻢ وﻟ ﺳﺘﻤﺮان را ﺟﺰ زﯾﺎن ﻧﻤاﻓﺰاﯾﺪ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس ﻗَﺪْ ﺟﺎءﺗْﻢ ﻣﻮﻋﻈَﺔٌ ﻣﻦ رﺑِﻢ وﺷﻔَﺎء ﻟﻤﺎ ﻓ اﻟﺼﺪُورِ وﻫﺪى ورﺣﻤﺔٌ ﻟﻠْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ
]ﯾﻮﻧﺲ[۵۷ :
)ای ﻣﺮدم ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﻧﺪرزی و درﻣﺎﻧ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ در ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﺳﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ و رﺣﻤﺘ ﺑﺮای
ﻣﻮﻣﻨﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ(.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮآن ﺷﻔﺎی ﮐﺎﻣﻞ از ﻫﻤﮥ دردﻫﺎی ﻗﻠﺒ و ﺑﺪﻧ و دردﻫﺎی دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺷﺎﯾﺴﺘ وﺗﻮﻓﯿﻖ اﯾﻦ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺷﻔﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﯿ از اﯾﻦ دارو درﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪق و اﯾﻤﺎن و
ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻣﻞ و اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻄﻌ و اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺷﺮوط آن را ﺑﺮ دردش ﻋﺮض ﮐﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ درد ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ )زاد
اﻟﻤﻌﺎد.(۳۲۲ /۴ :
اﯾﻦ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﻮرهﻫﺎی ﻣﻌﻮذات )ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﺎس و ﻓﻠﻖ( را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اذن اﻟﻪ اﺛﺮ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺨﺎری ) (۴۴۳۹از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ روﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘ و
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﮐﺮد ﻣﻌﻮذات را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﻮت ﻣﮐﺮد و ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﺮ آن ]ﻣﺤﻞ[ ﻣﮐﺸﯿﺪ ﭘﺲ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﻓﺎﺗﺶ دﭼﺎر
ﺷﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻮذات را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﻮت ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺧﻮاﻧﺪم و ﻓﻮت ﻣﮐﺮدم و ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﮐﺸﯿﺪم.
و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۱۹۲اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ از ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﺷﻮد ﻣﻌﻮذات را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﻮت ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ ـ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺖ ـ ﻣﻦ ﺑﺮ وی
ﻓﻮت ﻣﮐﺮدم و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺢ ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖﺗﺮ از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد…
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و ﺑﺨﺎری ) (۵۰۱۸از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ
رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﻮﯾﺶ ﻣرﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻒ دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ در آن ﻓﻮت ﮐﺮده و ﺳﻮرهﻫﺎی ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﻪ اﺣﺪ و ﻗﻞ اﻋﻮذ
ﺑﺮاﻟﻔﻠﻖ و ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس را در آن ﻣﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾ از ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و از ﺳﺮ و
ﺻﻮرت و روﺑﺮوی ﺑﺪن ﺷﺮوع ﻣﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ را ﺳﻪ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣدادﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دارد از ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را از اﻟﻪ در دﻋﺎﯾﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و از او دور
ﺷﺪن ﻫﺮ ﺷﺮی را ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از اﻟﻪ ﺷﻔﺎ و ﻋﺎﻓﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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