
 اسم هللا الشافي
ھُ   َموتِھا بَعدَ  األَرضَ  بِھِ  فَأَحیا ماءً  السَّماءِ  ِمنَ  أَنَزلَ  َواللـَّ

 فِي لَكُم َوإِنَّ ﴾ ٦٥﴿ یَسَمعونَ  ِلقَومٍ  َآلیَةً  ذِلكَ  في إِنَّ 
 دَمٍ وَ  فَرثٍ  بَینِ  ِمن بُطونِھِ  في ِمّما نُسقیكُم لَِعبَرةً  األَنعامِ 

 النَّخیلِ  ثََمراتِ  َوِمن﴾ ٦٦﴿ ِللّشاِربینَ  سائِغًا خاِلًصا لَبَنًا
َِّخذونَ  َواألَعنابِ   ذِلكَ  في إِنَّ  َحَسنًا َوِرزقًا َسَكًرا ِمنھُ  تَت

 النحل﴾٦٧﴿ یَعِقلونَ  ِلقَومٍ  َآلیَةً 
ما جاء ذكره من النعم  أن نبدأ الدرس الیوم سنذكرقبل 

 یةفي ھذه اآل
أحیا األرض بعد وھنا یبین لنا هللا تبارك وتعالى أنھ 

موتھا،وإن لكم في األنعام لعبرة،یسقیكم مما في 
بطونھا(اللبن) من بین فرث(قاذورات) ودم ،یخرج من 

بین الشیئین لبنا خالصا سائغا للشاربین.ھذان الشیئان لن 
تشربي منھم،وھو ال یختلط بھما،یخرج خالصا سائغا 
للشاربین،ومن ثمرات النخیل واألعناب تتخذون منھ 

ا(حرام) من العنب والتمر أي یغیب المخ.،كذلك سكر
العصیر (رزقا حسنا) انظري لفعل هللا وفعل الناس هللا 

یسقیھم لبنا سائغا،أما البشر یتخذون منھ  سكرا،أو رزقا 
لقوم یعقلون وھذه آیات حسنا عصیر،

 إِلَى َربُّكَ  َوأَوحى(الماء،اللبن،الشراب.ثم شراب آخر 
 َوِمّما الشََّجرِ  َوِمنَ  بُیوتًا الِجبالِ  ِمنَ  اتَِّخذي أَنِ  النَّحلِ 

 سُبُلَ  فَاسلُكي الثََّمراتِ  كُلِّ  ِمن كُلي ثُمَّ ﴾ ٦٨﴿ یَعِرشونَ 
 فیھِ  أَلوانُھُ  ُمختَِلفٌ  َشرابٌ  بُطونِھا ِمن یَخُرجُ  ذُلُالً  َربِّكِ 



 النحل﴾٦٩﴿ یَتَفَكَّرونَ  ِلقَومٍ  َآلیَةً  ذِلكَ  في إِنَّ  ِللنّاِس  ِشفاءٌ 
 ثم یخرجمن الثمرات تأكل بعد أن تخاذ البیوت وبعد ا

من بطون النحل شراب مختلف ألوانھ،وھو العسل 
مختلف ألوانھ على حسب األشجار،(فیھ شفاء للناس) إن 

سوائل ماء حلیب   ٤في ذلك آلیة لقوم یتفكرون) فلدینا 
 شراب ثم عسل.

َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماِء كُلَّ الماء عالج لجمیع األمراض (
 ٍ 	 ۖ) األنبیاء٣٠(َشْيٍء َحّي

،واحتمال كذلك مشاكل اجسادنا بسبب نقص الماء،كي 
لكن الحلیب الخالص،ثم و، تحیین حیاتك اشربي الماء.

العسل فیھ شفاء ،لذلك ھنا سنرى اسم هللا الشافي،وھو 
الذي یشفي وكذلك یجعل الشفاء فیما یرید،فسننظر السم 

 الشافي.الدكتور ھو معالج لكن الشافي ھو هللا.لذلك هللا
نرى األسماء طبیب دكتور ،حكیم،ولكن ال یوجد اسم 
 jشافي،والطبیب یجري التحالیل،ویعطك األدویة،و

المثل األعلى یعطینا النتیجة في النھایة فھو اآلخر،ونحن 
تنا،ونرى كم نصرف نحن علي نحتاج لھذا االسم بحیا

جات،لدرجة أنھم قاموا یؤلفون األمراض والعال األدویة
النتاج األدویة،لشرائھا،كذلك المرض لما یأتي للمریض 

والغني،الغني بمقدوره شراء الدواء،ولكن الفقیر ال 
ھاب األخذ باالسباب والذعلینا یستطیع،نحن یجب 

ان تعلقنا بھ وھو سبب  للدكتور ولكن ال نتعلق بھ،ألن
بیده الشفاء فھذا شرك  ھو شرك أصغر،وإن اعتقدنا أنھ



بة وغریبة،وال أكبر أنھ الشافي،ونرى اآلن أمراض عجی
ن بحاجة ماسھ السم هللا الشافي یوجد مثل الصحة.فنح

حتى نتعبد هللا،ونحن نتعرض بھذا العالم الواسع 
للجراثیم والبكتیریا،مع أن هللا یعاملنا باسمھ الشافي بدون 

إن ظھرت  طلب منا،ونحن ال نحس بكل االمراض فقط
هللا شفاھم بدون أن للخارج،ویاما ناس كانوا مرضى 

ا لفحص شيء واكتشفوا شيء آخر،أو یعرفوا،أو جاءو
سأعمل تاخذین أبناءك لتحلیل دم وتقولین أنا 

 معھم،وتكتشفین أنك المریضة!!!
حس،أو أن شفى بدون أن نلذلك أحیانا نحن نمرض ون

 هللاسم .كلھ تحت لنا قدر فنكتشف مرضناهللا یقدر 
ویھ من اسم هللا الشافي.وال دالشافي،حتى العسل ،واأل

أحد یحب المرض وال یرجوه،نسأل هللا أن یعافینا 
تماما،ونرى كثیر من األمراض،وسبحان هللا علي 

تبدأ بدخول جسم غریب ،هللا  ھي  اختالف االمراض
ز ما ھو العدو جعل لإلنسان قدره على أن یمی

ال الجسم،ولمیكروب ا لوالصدیق،مثال لما یدخ
یتقبلھ،فماذا یحدث؟ من الناحیة الطبیة ،ترین من غیر ما 

 أن الجسم ھو یعالج نفسھ،في جسم كتعالجین نفس
م ن من كریات الداالنسان ھناك جھاز المناعة ومكو

فرقة اسمھا فرقة  ،ولدیھا عدة فرق،اول ،البیضاء
االستطالع فإذا دخلت جرثومھ للجسم ھذه الكریات تأخذ 

 عنھ. خذ المعلوماتن أن تقاتلھ.فتأوشفرتھ الكیمیائیة،بد



،وھي موجودة بالعقد ترسلھ لفرقة تصنیع السالح ثم
خذ الشفرة،وتعمل جسم مضاد لھا،لمھاجمة اللمفاویة،وتأ

شفرتھ  نھذه الجرثومة الدخیلة.وكذلك تخز
ة مالمقاوبلذاكرة.حتى إذا جاء مرة ثانیة،وھذا ما یسمى با

.ثم تعطي ھذا المضاد لفرقة ألمراضلما نقاوم أ
لیھاجمون بھ  ھالمقاتلین،وھؤالء یأخذون

یقاتلونھم،والمقاتلة تظھر علىى شكل ارتفاع الجراثیم.و
،ونحن ماذا نفعل؟ ناخذ البندول أو حبوبلجسم احرارة 

 فنمیتھم!!!!!
العالج لما یحصل،والحمي كان یعالجھا الحرارة ھي 

بالماء البارد.فھي صلوات ربي وسالمھ علیھ النبي 
عالج للحمى.تكون علي شكل أعراض.البندول ینوم كل 
المقاتلین،لذلك البندول لیس عالج إنما مسكن ویضعف 

كة ثم  المناعة كذلك.بعد العالج ھناك ضحایا المعر
لجسم من ھذه ینظفون ا فرقة التنظیف ٤الفرقة رقم 

الجراثیم وتزیل آثار العدوان.وھذا بعد المرض وھناك 
 ةسن فرقة اخري خاصھ وھي المغاویر،النخبة ،اكتشفوا

وظیفتھم اكتشاف الخالیا السرطانیة في وقت  ١٩٦٩
مبكر وتقضي علیھا،تخیلي ھذا جھاز المناعة ونحن 

نضعفھ بالسكر ألن الخالیا السرطانیة تتربى على 
جب أن نستغني عنھا،لذلك العالج یكون السكر.لذلك ی

بالتوقف عن السكر.وھناك عدید من الخالیا السرطانیة 
 املة،والسكر ھو الذي ینشطھا.خ



٢٩/١٠/٢٠١٧ 
الواسع یتعرض لكثیر من االنسان بھذا الكون 

،وهللا لما خلقنا لم یتركنا ھمال ،والمخاطراألمراض
مع أن هللا یعاملنا باسمھ الشافي  ،نواجھ ھذه األمراض

لذلك أحیانا نحن نمرض ونشفى بدون أن بدون طلب منا،
حت .كلھ تلنا قدر فنكتشف مرضناحس،أو أن هللا یقدر ن

من اسم هللا  دواء والهللا الشافي،حتى العسل،اسم 
الشافي.وال أحد یحب المرض وال یرجوه،نسأل هللا أن 

،أي الشافي،ولیس المعالج لذلك نجد اسم هللایعافینا تماما، 
بالشفاء من األمراض،فھو اآلخر الذي بیده  المتكفل
 ونحن ماذا نفعل؟النتیجة.

نسيء الظن ونقول سنمرض،مثال نقول لألبناء ال 
تجلسون أمام المكیف بعد االستحمام ألنكم 

 ستمرضون!!! أو ال تأكلون اآلیسكریم ستمرضون!!!
اءم.مثال على ویمرضون.لذلك ال نستبق األحداث ونتش

 ذلك یعقوب علیھ السالم لما نصح أبناءه ماذا قال لھم؟
قَاَل یَا بَنِيَّ َال تَْدُخلُوا ِمن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب 
ِ ِمن َشْيٍء ۖ إِِن اْلُحْكُم  َّrَن ا قٍَة ۖ َوَما أُْغنِي َعنكُم ّمِ تَفَّرِ مُّ

ِ ۖ َعلَْیِھ تََوكَّلْ  َّrِ َّلُوَن (إِال  )٦٧ُت ۖ َوَعلَْیِھ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ
ا َكاَن یُْغنِي َعْنُھم  ا دََخلُوا ِمْن َحْیُث أََمَرھُْم أَبُوھُم مَّ َولَمَّ

ِ ِمن َشْيٍء إِالَّ َحاَجةً فِي نَْفِس یَْعقُوَب  َّrَن ا ّمِ
 ) یوسف٦٨(قََضاَھا ۚ



واحد،ولم فھنا یعقوب فقط قال لھم ال تدخلوا من باب 
یقل لماذا،في حاجة بقلبھ لم یبینھا لھم،مثال أقول لألبناء 

ال تجلسوا أمام المكیف بعد االستحمام،ولكن ال أزید 
 .علیھ ألنكم ستمرضون.لذلك ال عدوة وال طیرة

واسم هللا الشافي یدلنا على أن الحالة المستتبة ھي الشفاء 
ولیس المرض.المرض ھذا عارض.وحتى لما أمرض 

قول  مرضت وانتھى األمر،إنما أقول هللا ال أ
اسم ثابت j،وهللا یقول أنا عند ظن عبد ي  ھوالشافي،وا

 بي.
 وھناك ثالثة أنواع من المرض:

األمراض العضویة،أو البدنیة،مثل -١
 االنفلونزا،السرطان،أمراض الجھاز الھضمي...

 األمراض النفسیة.     -٢
 الشبھات،والشھوات.األمراض القلبیة:مثل أمراض -٣

والشافي لكل ھذه األمراض ھو هللا،ولكن یحتاج منا 
لإلیمان،ولحسن التوكل على هللا.واإلیمان بھذا االسم ھو 

أقوى سالح للشفاء من األمراض.نأخذ باألسباب مثل 
الدواء،ولكن یجب أن یكون لدینا اإلیمان،والیقین بأن هللا 

 ھو الشافي.
تبدأ بدخول  ھي  االمراضوسبحان هللا علي اختالف -١

 ز ما ھوجسم غریب ،هللا جعل لإلنسان قدره على أن یمی
ال الجسم،والمیكروب العدو والصدیق،مثال لما یدخل 

یتقبلھ،فماذا یحدث؟ من الناحیة الطبیة ،ترین من غیر ما 



 أن الجسم ھو یعالج نفسھ،في جسم كتعالجین نفس
الدم  ن من كریاتاالنسان ھناك جھاز المناعة ومكو

 وھي:، ،ولدیھا عدة فرق،البیضاء
فرقة االستطالع فإذا دخلت جرثومھ للجسم ھذه  -١

خذ أون أن تقاتلھ.فتالكریات تأخذ شفرتھ الكیمیائیة،بد
 ترسلھ ثم المعلومات عنھ

،وھي موجودة بالعقد لفرقة تصنیع السالح ٢
 خذ الشفرة،وتعمل جسم مضاد لھا،لمھاجمةاللمفاویة،وتأ

شفرتھ  نھذه الجرثومة الدخیلة.وكذلك تخز
ة مالمقاوببالذاكرة.حتى إذا جاء مرة ثانیة،وھذا ما یسمى 

 ٢.ثم تعطي ھذا المضاد ألمراضلما نقاوم أ
لیھاجمون بھ  ھلفرقة المقاتلین،وھؤالء یأخذون-٣

یقاتلونھم،والمقاتلة تظھر علىى شكل ارتفاع الجراثیم.و
ا نفعل؟ ناخذ البندول ،ونحن ماذأو حبوبحرارة الجسم 

 فنمیتھم!!!!!
الحرارة ھي العالج لما یحصل،والحمي كان یعالجھا 

بالماء البارد.فھي صلوات ربي وسالمھ علیھ النبي 
عالج للحمى.تكون علي شكل أعراض.البندول ینوم كل 
المقاتلین،لذلك البندول لیس عالج إنما مسكن ویضعف 

 كة لمعرالمناعة كذلك.بعد العالج ھناك ضحایا ا
ینظفون الجسم من  فرقة التنظیف ٤ثم  الفرقة رقم -٤

ھذه الجراثیم وتزیل آثار العدوان.وھذا بعد المرض 
النخبة وھي وھناك فرقة اخري خاصھ وھي المغاویر،



وظیفتھم اكتشاف الخالیا  ١٩٦٩ سنة ،اكتشفوا
سرطانیة في وقت مبكر وتقضي علیھا.وثبت أنھ في ال

ن ھذه الخالیا،ولكنھا جسم كل انسان العدید م
خاملة،وھناك دراسة جدیدة مفادھا أن ھذه الخالیا 

السرطانیة تتغذى على الجلوكوز،أي السكر،وما یسمى 
،لذلك فرقة المغاویر ھذه ھي القامع الذي بالسم األبیض

یقمع ھذه الخالیا السرطانیة،ولكننا لما نغذیھا بالسكر 
 فإنھا تنشط.

األمراض بسبب والمعدة ھي بیت الداء،وأكثر 
الطعام،وخصوصا في أیامنا ھذه،حیث أضافوا لھ 

المنكھات واأللوان،وأشیاء أخرى،وهللا تبارك وتعالى 
َوأَنبَتْنَا فِیَھا ِمن كُّلِ َشْيٍء یقول في سورة الحجر (

ْوُزوٍن ( أي طبیعي بدون المنكھات ) ١٩مَّ
مرض فرط الحركة الذي عند األطفال  واأللوان،ووھناك

وإبراھیم علیھ السالم ،وھذا بسبب األصباغ والسكر.
أي ) الشعراء. ٨٠َوإِذَا َمِرْضُت فَُھَو یَْشِفیِن ((قال:

 المرض ھذا شيء دخیل،وھو بفعل اإلنسان.
سُُل كُلُوا ِمَن الطَّیِّبَاِت وفي سورة المؤمنون( یَا أَیَُّھا الرُّ

 تبارك وتعالى وحتي الرسل اللھ ) ٥١(ًحا َۖواْعَملُوا َصالِ 
بمعنى أال  وجھ لھم الكالم بأكل الطیب من الطعام،

یب والطیأكلوا أي طعام،وألن هللا طیب ال یقبل إال طیبا،
وناتج ھذا كذلك ال أمرض منھ ، أي ال یضر االنسان،

	األكل الطیب العمل الصالح،.



دور وھناك الشدة واألمراض النفسیة،والتي لھا  -٢
كذلك في األمراض العضویة،والطعام كذلك یؤثر على 

الحالة النفسیة.والشدة النفسیة مثل 
قُْل القلق،الوسواس،الخوف والغیظ.وخاصة الغیظ (

فھو ممیت ،والغیظ ) آل عمران،١١٩( ُموتُوا بِغَْیِظكُمْ 
بمعنى القھر.وكل ھذه األمراض عالجھا اإلیمان 

 ،وھو بید هللا؟ نقلق ونخاف من المستقبل باj،فلماذا
ك لسرطان،لذلالة النفسیة كذلك تؤثر على مریض اوالح

من أھم عالجاتھ ھو بث األمل،والتفاؤل 
صیب بھذا من إن أ واإلیجابیة،ولیس اإلحباط،ألن ھناك

المرض كأنھ نھایة العالم بالنسبة لھ،لذلك األمل مھم في 
 اة.إذن بة في الحیعالج ھذا المرض،وكذلك الحب والرغ

الحل في اإلیمان باj ،وأن األمر بید هللا ،وال شافي إال 
 وَوإِلَْیِھ یُْرَجُع اْألَْمُر كُلُّھُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَْیھِ هللا (

باألسباب مثل  ال أن أتعلق،) ھود١٢٣(
شرك  فھذا ان تعلقنا بھ وھو سبب  الطبیب،والدواء.

 .فھذا شرك أكبر  و الشافيھأصغر،وإن اعتقدنا أنھ 
وفي جھازنا الھضمي بكتیریا نافعة،فإن أكلنا األكل 

 ،فإن ھذا سیقوي الجھاز الھضمي.ولكن أحیاناالطیب
ھذه البكتیریا ال تكون نافعة،وبالتالي یضعف الجھاز 
الھضمي،والسبب طریقة الطعام،مثال أن أركز على 

 بیض،أو كلمثال كل یوم ،وال أغیره.لشھور،نفس الطعام
یوم سمك،وكما ذكرنا سابقا نحن لدینا فرقة 



المغاویر،وھذه تعرف ما سیدخل من طعام،ألنھ ال 
یتغیر،فتحفظ شفرتھ،وال تراقب بعد ذلك،ألنھا تعرف  

ماذا سیأتیھا،لذلك النبي صلوات ربي وسالمھ علیھ،كان 
یغیر في طعامھ.وألن الجسم یأخذ لھ أسبوع لیتأقلم مع 

 د أسبوع ننوع،ونغیر من طعامنا.الطعام،لذلك بع
واألكل الطیب یدخل فیھ كذلك الكمیة والمقدار الذي 

) ٣١(َوكُلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوا ۚأتناولھ،فال أسرف (
 األعراف.

وبالنسبة لألمراض النفسیة التي ذكرناھا سابقا،مثل 
 الخوف والحقد،والقلق والغیظ،وما ھو عالجھا؟

أوال عكس الخوف والقلق ھو األمن،وعكس الحقد ھو 
 أشیاء تقوي جھاز المناعة لدینا: ٣الود والحب. لذلك 

الحب،وھو شعور في القلب،وأول شيء ھو أن أحب -١
 هللا ورسولھ،وأحب في هللا من حولي،وما أعطاني هللا.

الود،وھو فعل،مثل المساعدة واإلحسان ،فأتودد -٢
ال (س) طلبت مني كأسا من للناس،أو حتى عائلتي،مث

ا َمْن  (الماء،فأزین لھا كأس الماء لما أعطیھا إیاه. فَأَمَّ
﴾فََسنُیَِسُّرهُ ٦﴿ َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى ﴾٥﴿ أَْعَطى َواتَّقَى

ن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ  واللیل، ﴾٧﴿ ِلْلیُْسَرى  ْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ
 ) النحل٩٧( َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً ۖ

فاالحساس باألمان النفسي،مثال ال أخاف أن (س) ستأخذ 
مكاني في لوظیفة.لذلك األمان والحب والود ھذا كلھ 

 یقوي جھاز المناعة لدینا،وj یعطینا كل ھذا 



 ألنھ المحب والودود. 
ن الجسم یكون مضادات وبالنسبة لألمراض العضویة فإ

بدون ما أعرف أنا عن المرض،فقط أحس بارتفاع 
والنبي  )٨٠َوإِذَا َمِرْضُت فَُھَو یَْشِفیِن (درجة الحرارة (

صلى هللا علیھ وسلم لما كانت تأتیھ الحمى كان یبردھا 
ذَا ُمْغتََسٌل بَاِردٌ َوَشَراٌب ربالماء(ا كُْض بِِرْجِلَك ۖ َھٰ

 )ص٤٢(
ناك ما یسمي بالغدة السعتریة أو وفي أجسامنا ھ 

الزعتریة (الثایموس) وھذه بمثابة مدرسة حربیة تتخرج 
ذه الكریات تبقى بھذه الغدة ھمنھا كریات الدم البیضاء،و

 سنین لتتعلم من ھو الصدیق ومن ھو العدو؟
وذلك كي ال تعادیھم،وكل ھذا من هللا الشافي،وكذلك مما 

 الكفایة من النوم لیال  یقوي جھاز المناعة ھو النوم وأخذ
 ) النبأ١٠َوَجعَْلنَا اللَّْیَل ِلبَاًسا ((
 

١٢/١١/٢٠١٧ 
 والنفسیة،ھناك العضویة األمراض جانب وإلى

 القلب؟ یمرض وكیف القلبیة، األمراض
 الجسم،ال علي دخیلة معنویة ولكن جرثومة بدخول
	الفطرة؟ ،وماھي الفطرة تناسب

 فََطرَ  الَّتِي اrَِّ  فِْطَرتَ ( العدل اإلسالم،الطاعة االیمان ھي
	الروم) ٣٠( اrَِّ  ِلَخْلقِ  تَْبِدیلَ  الَ   َۚعلَْیَھا النَّاسَ 

	



 جرثومة،وكیف اكبر وھي الكفر جرثومة ھي وھذه
 تنتقل؟

 طاشر ،لیس البدنیة   األمراض كافر،وفي مع بالجلوس
 وال عدوى ال ،ألن المرض من أعدى أو أمرض أن

 الكفر مرض ولكن یعدي، ال النفسي  والمرض طیرة
 مع جلست ان مجالسھا،مثال بمخالطة  یعدي

 سولالر تؤلم،لذلك ال وھي الكفر جرثومة الكفار،تنتقل
 خلیِلھِ  دینِ  على المرءُ ( أمرنا وسلم علیھ هللا صلى

 )یخاِللْ  من أحدُكم فلینظر
 اجلسي فقط هللا، عن الشك،واإلعراض جرثومة مثال  

 جدا ،وھذه وبسرعة بالدین،یعدیك، شك عنده من مع
 ملحد،فترین  صدیقھم او مدرسھم ناس خطرة،ویاما

 ھبتذ تقتل،وانما ال ،ھي الوقت مع  لھم تنتقل جراثیمھ
 جدا،والقلب ،خطیرة أمراض ھي لذلك للنار بصاحبھا

 وظیفتھ عن عطل لو فتخیلي ، الرب نظر محط
	الجنة؟؟؟؟ كیف،سیدخل األساسیة

 القیامة؟؟؟ یوم سینجو كیف
 ومالی القیامة،وھذا یوم ینجو لن المریض القلب أن ذكرنا

 ِبقَْلبٍ  ا�ََّ  أَتَى َمنْ  ِإالَّ ) ٨٨( بَنُونَ  َوالَ  َمالٌ  یَنفَعُ  الَ  یْومَ (
	الشعراء) ٨٩( َسِلیمٍ 
	
	:ھناك أنواع القلوب أن یعني وھذا)
	



 .القلوب أمراض من سلم الذي سلیم،وھو قلب  -١
 من مرض بھ الذي المریض سقیم،وھو وقلب-٢

 .لعالج القلوب،ویحتاج امراض
 ال لھ تعملین لھ،مھما حیاة ال  میت،أي قلب -٣و

 من ضررا اشد القلبیة االمراض ان یعني وھذا.شعور،
 المصحات من الكثیر تجدین والنفسیة،ولكن البدنیة

 وكذلك، القدم مثل بسیطة ألشیاء وحتى.البدنیة لألمراض
  مصحات توجد ھل النفسیة،ولكن المصحات من الكثیر

 القلبیة؟ لالمراض
 األمراض ألن علیھا، نحافظ الذكر،لذلك حلق في نعم 

	.واآلخرة الدنیا تخسرنا  القلبیة
 أو الشھوات مرض تحت تندرج إما   أمراضھ والقلب
 من سلم السلیم القلب هللا الشبھات،وسبحان مرض

 الشھوات جراثیم دخول القلبي المرضین،والمرض
 يأ من بالمصاحبة،أكثر تعادي بانواعھا،وھي والشبھات

 والمرض البدن أمراض من أسوأ  آخر،وھي مرض
 بسمعنا االنسان،وعالجھا آخرة تھلك النھا النفسي
 علیھا،مثال وأسیطر نفسي أجاھد والمجاھدة،بأن واطعنا

 اال  شيء، كل لھ هللا حلل هللا السالم علیھ آدم
 َوالَ (أمره ،وهللا بقلبھ الطمع مرض لدیھ الشجرة،ولكن

ِذهِ  تَْقَربَا 	البقرة)٣٥( الظَّاِلِمینَ  ِمنَ  فَتَكُونَا الشََّجَرةَ  َھٰ
 ھو ما ومنھا  الشرع میزان ھي والنواھي، واألوامر

	.شھواتنا عكس



 دمآ بالمواقف،مثل القلبي؟ المرض بنا ان نعرف وكیف
 من یقرب أال هللا أمره لما  الطمع مرض علیھ ظھر

 ان  ،ولكن.بالمواقف انفسنا نكتشف نحن لذلك الشجرة،
 خلق االمراض،هللا ھي ما نعرف لن الناس  نخالط لم

 آلدم دقیق،مثل میزان لھ الشھوات،وجعل ولدیھ االنسان
 والشھوات میزان،الشرع الشجرة، ھذه تقربا وال

 العقل یضبط؟ الذي الضابط ھو المیزان،وما تعارض
 ھذه تقرب ال یخبره المیزان آدم ،مثال

 الشجرة،فحتما ھذه اقرب تخبره الشجرة،والشھوات
	!!!!لك حسن شيء ھناك
 الشھوات األمور،مثال لنا یزن الذي العقل أعطانا وهللا

 المعاصي،والعقل اشتكي،أقرب اتكلم أن یجب  تخبرني
 بطیض تحاسدوا،كي ال تباغضوا ال یقول هللا لي یقول
 .بقلبك الشھوة ھذه
	
	

	؟ لطفل  الحسد الكبر،أو مرض یاتي وكیف
	

	؟ ،كیف الوالدین من
	

 عمومتك أبناء او غیرك من افضل األفضل،وكن كن
 جدیو ال.كبر وانما منافسھ لیست تنافسھم،ھي ان یجب



 انك اثنین منك في واألفضل،ولو واحد احسن انت مثلك
 .الكبر فیھم نربي نحس ما غیر من.زین

 یدخل؟ كیف والریاء
 كذا واعمل عنكم؟ الناس  ستقول ماذا  تصلوا لم لماذا
 !!!الناس تحترمك كي وكذا

 ؟ یأتي كیف والحسد
 وانت فراشھ ویرتب منك،یذاكر احسن ألخاك انظر

  الشيء،بزیادة یزید ،ثم القرائن مع ال،بالمقارنة
 نربیھ،وكیف ونحن دخیل القلبي المرض المقارنة،لذلك

	المجاھدة؟
 والھوى،اما العقل بین فالصراع التقوى و بالمجاھدة  

 هللا قال لك یقول یغلب،العقل أحدھما الھوى أو العقل
 غلب ان تقوى،اما ال ھي تتكلمین،وھذه والرسول،فال

 ...!!!! الھوى
 ھي) والشبھات الشھوات( القلبیة االمراض وھذه

 عن اإلعراض مرض اسمھ واحد لمرض أعراض
	.ویتكبر،ویحقد سیرائي هللا عن یعرض هللا،ومن

	لماذا؟
 سیخرج هللا عن اعرضت ،كلما. ھواه اتبع النھ

	قلبھ؟ مرض اخرج الذي ما ابلیس مرض،مثال
	.آلدم بالسجود هللا أمر  عن اعراضھ



 j االستسالم  ھي األمراض ھذه من لنا الوقایة لذلك
 الَ قَ   ۖأَْسِلمْ  َربُّھُ  لَھُ  قَالَ  ِإذْ ( السالم علیھ إبراھیم فعل وكما

	البقرة)١٣١( اْلعَالَِمینَ  ِلَربِّ  أَْسلَْمتُ 
	عنھا، نعرض فال  ونواھي أوامر لدینا
 .والنفسیة البدنیة باألمراض یأتي اإلعراض  ألن

	هللا،لماذا؟ عن اإلعراض االمراض كل أساس  أن ذكرنا
  j،وھذا مستسلمة وقلبك ودماغك جسدك خالیا كل ألن
 َمن أَْفلَحَ  قَدْ ( فیھا  المتحكم ھو  واالنسان یحییھا، ما

 فإذا الشمس) ١٠( دَسَّاَھا َمن َخابَ  َوقَدْ ) ٩( َزكَّاَھا
 عن باإلعراض النفس ھذه تزكیة عدم اختار االنسان
 وھذا نفاراست حالة لدیھا تتضایق،فیصبح الخالیا هللا،فإن

 باحسن خلقنا مرض،وهللا شكل على یكون االستنفار
 ماذا لنفسي انظر ان یجب مرض أي تقویم،بمعنى

	فعلت؟
 اإلعراض بسبب ھي عام بشكل االنسان امراض لذلك
 مثل للدرجات رفع فیھ یكون ما أیضا هللا،وھناك عن

	.السالم علیھ أیوب
	.النفسنا نرجع رضنر أي في لذلك

 أو ببشر وحسد،وتعلق حقد من  القلبیة فاألمراض
	مادیات

	الشرع،فھذا بمیزان تعالج لم إن



 البدني،معناه  للمرض ومنھ النفسي للمرض سیؤدي
 على  یصبح ان الى یخرج  بالقلب،ثم یكون المرض
	.الجوارح

 اعرضنا هللا،وكلما عن اإلعراض االمراض أساس ذن
 والبدن،لماذا؟ القلب امراض نكتشف

 ضمر بھ ان یعلم ال القلب هللا،ومریض إلي نرجع حتى 
 جعلیر بالمرض ویؤدبھ یربیھ فاj هللا، عن اإلعراض
 الرجوع.بالمرض للدرجات رفع ،ھناك دائما j،ولیس

j أساس عالج،واإلعراض ذاتھ بحد 
 أن بعد اال بھ نحس ال القلبي االمراض،والمرض

 االعراض مع هللا،فاالنسان من رحمة یخرج،وكلھا
 ھو فقط وهللا شفى كلما ورجع تاب یمرض،وكلما

 الرجوع ھو األمراض لكل واحد رقم ،والعالج الشافي
 .االعراض لجمیع شفاء فھو هللا الي

 ساسأ القلبیة األمراض ألن بقلوبنا االھتمام علینا لذلك
	.األمراض كل

 والحمدj رب العالمین.
٢٢/١١/٢٠١٧ 

	فالمرض نسبھ لنفسھ،) ٨٠َوإِذَا َمِرْضُت فَُھَو یَْشِفیِن ((
و كلھ بتقدیر هللا،ولكن هللا ھ ،واالنسان أي 

الصفة j ھذه باj،ھو اثبات كمال یمان الشافي،واإل
كي یكون االسم وقعھ فعال في قلبي ونفیھا عن غیر هللا،

 الفلما أنفیھا عن غیر هللا،وأثبت كمالھا j،فبقلبي أن 



واإلعراض عن هللا ھو أساس كل شافي اال هللا. 
عن هللا الجسم سیتھیج ویاتي  عرضناان أاألمراض.

 ویة،لذلك سواء النفسیة،أو العض مراضباأل
ن ذََكٍر أَْو أُنثَٰى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ ( َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ

 ) النحل٩٧( َحیَاةً َطیِّبَةً 
 ھنا ؟ الشیطانوما ھو دور 

،فمتى ما مرض القلب لن یأتي یة مراض القلبدوره باأل 
،فاj ھو الشافي على بأي عمل،وییأس،ویقنط

 وصف شفاء هللا؟ الحقیقة،وما
 لما نؤمن أن هللاف ه ال یغادر سقما،فاؤلیس كمثلھ شيء،ش

ھو الشافي،فإن شفاؤه كامل،وال توجد لھ أضرار جانبیة. 
 وصف شفاؤه:و
وضع الذي ن هللا تعالي ھو مصدر الشفاء،وھو أ -١

الشفاء في الدواء،وعلي ید الطبیب،فكالھما 
یحتمل الخطأ تشخیصھ أسباب،الطبیب یشخص،و

ومع الوقت واحتمال ال.احتمال ینفع، الدواء والنسیان،و
ھ ،لذلك ال نعتمد یقاوممن الدواء،الجسم ما تعودت علیھ 
مثال نرى دواء البندول لھ عدة نھا تتغیر،علي األسباب أل

حتى وأنواع،وتتغیر ألن الجسم اعتاد علیھا،فیغیرونھا . 
ى  نرر.مثالالعالج یتغیر فال نضع قلوبنا على ما یتغی
 دكتور عریق ویفشل في شيء بسیط!!!!

ا أن مھم.وھذا یبین  یوضع بموقف وینجح فیھومتدرب 
یجب التعلق ،أو الطبیب من خبرة من خبرة اوتینا 



قصة  حقیقیة لدكتور .وباj.وال نثق بأنفسنا
استشاري،عملیة جدا بسیطھ وسھلة أجراھا البنتھ 

ا مھموماتت.ومع خبرتھ،لذلك االنسان ال یثق بنفسھ.و
أوتي الطبیب من علم وخبره فاj ھو الشافي.وكذلك ال 

فقلبك یتعلق باj ولیس الطبیب أو  نعتمد على الدواء.
 االعالج یكون بشيء ال تتصورینھ .الدواء.وأحیانا 

وشفاؤه كامل،من كل األمراض. ھو شافي واحد لكل -٢
بمعنى لن یشفي لك شيء األمراض التي ذكرناھا سابقا. 

ة یمثل األدو بمرض في جزء آخر من جسدك.تصابین و
 العفو العافیة.وھذا مھم ان نسأل هللا لھا أعراض جانبیة،

 یتم نعمتھ علینا.أن نسأل هللا دائما العفو والعافیة،و
فال أعراض جانبیة لھ.ولكن كامل ال یغادر سقما، فشفاؤه

فال أعتمد حق قدره،وھو یحتاج لقوة ایمان،ما قدروا هللا 
 شفاؤه كامل.ألن ،تعالى  أحد إال هللاي على أ

ة والنفسی مراض العضویةشفاء هللا شامل لجمیع األ -٣
فال واحد وھو تعلقك باj.مراض القلوب.وشفاؤه وأ

نحتاج لموعد معھ سبحانھ،وال أوراق ،وال أن أصف لھ 
 لشافي یعلم دقائق األمور.األعراض.فھو ا

 وكیف یكون الشفاء؟
لحكمة اما تكفیر  هللا،ھو لما یصیر المرض بتقدیر

ؤه ب علیھ السالم ابتالدرجات،مثل أیولللسیئات أو رفع ل
 (،وقلبھ.ال لسانھ بالمرض،كل قطعة بجسده مرضت إ



 الشَّْیَطانُ  َمسَّنِيَ  أَنِّي َربَّھُ  نَادَٰى  إِذْ  أَیُّوبَ  َعْبدَنَا اْذكُرْ (و
 ص )٤١( َوَعذَابٍ  بِنُْصبٍ 

َربَّھُ أَنِّي َمسَّنَِي الضُّرُّ َوأَنَت أَْرَحُم  َوأَیُّوَب إِْذ نَادَٰى و(
اِحِمیَن (  ) األنبیاء٨٣الرَّ

وسأل هللا الشفاء،وبماذا  أي نسب المرض للشیطان،
 أجابھ هللا تعالى؟

ذَا ُمْغتََسٌل بَاِردٌ َوَشَراٌب (ا(  ) ص٤٢ْركُْض بِِرْجِلَك ۖ َھٰ
ذكرنا سابقا كذلك الماء البارد  ،وكمافعالجھ بالماء البارد

یمیت المیكروبات ،والحار یزیدھا.ونحن نعتقد أن الماء 
ولكن من قصة أیوب نكتشف أن الماء  الحار أفضل ،

البارد ھو الذي بھ الشفاء،وكذلك منظف كما جاء في 
الدعاء( واغسلني بالماء والثلج والبرد،) أي یا رب 

 ونحن انبالبارد).اغسل ذنوبي لیس بالماء الحار،وانما 
 توسخ شيء بمالبسنا ننظفھ بالماء الحار!!!!

 البارد یجب أن نتعود أن نتحمم بھ.وكذلك الماء 
 ،بماذا أخبره هللا تعالى كعالج؟ونعود ألیوب 

ذَا ُمْغتََسٌل بَاِردٌ َوَشَراٌب (((  )٤٢ْركُْض بِِرْجِلَك ۖ َھٰ
 ،فالماء البارد عالج لكل األمراض التي بجسده

 (ن المریض یجب ان یتحرك.بأ اإلیجابیة ك وكذل
ي إِلَْیِك بِِجْذعِ (ومریم كذلك ) .ْركُْض بِِرْجِلَك ( َوھُّزِ

	) مریم٢٥النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْیِك ُرَطبًا َجنِی�ا (
  !!!! جذع النخلة تھزھاوھي كانت بالنفاس.وتخیلي  

 ونحن نخبر المریض ابقى بالفراش وتغطى وتدفأ!!



 ھنا كیف أن الحركة مفیدة في العالج.فنرى 
وھي تكفیر المرض یأتي بتقدیر هللا ولحكمة،إذن .
 لسیئات،ورفع الدرجات.ل

 وما ھي وصفة الشفاء؟
 + معالج نافع (الطبیب) = شفاء بإذن هللا.دواء نافع 

 ،وكیف احضر المعالج النافع؟
أستفسر عنھ،وعن شھادتھ،وخبرتھ.وھذا من باب األخذ 

 لكن بقلبي یا رب أنت من یجعل  الشفاء بیده.باألسباب،و
یرزقني الدواء  والدواء النافع  كذلك اسأل هللا أن 

 النافع،وفي كلتا الحالتین في الشفاء أرجع إلي هللا.
ثل مفیھا الشفاء،ھناك أشیاء ثانیة  نا أن والشیطان یخبر

لذلك نستخدم السبب الذي جعلھ هللا المشعوذین والسحرة.
أو ،،والدواء.ولیس التعویذة والتمائمالطبیب سبب.مثل 
،ان نفع ھو عالجھم حتى لو نفع المشعوذین

اختبار،والشیطان یلبس علینا،وھذا الشرك األصغر جعل 
 مثل التعویذة والتمائم.ما لیس بسبب سبب،

فأسباب الشفاء معروفة مثل الطبیب والدواء.ولكن مثال 
ذ لشمس،ونأخأن نجلس من الصباح الباكر لنستمد طاقة ا

ھذا كذلك من الشرك األصغر.أن اإلیجابیة.منھا الطاقة 
 الشمس تعطیني القوة.

لدیك معالج الشافي أن  ومن دالئل اسم هللا تعالى 
 ؟ودواء،وماذا أیضا 



كان مالتشریحیة.بنیاتنا نفسھا  التوحد في بنیة االنسان
 كلھ واحد.ي زمان أو مكان،لقلب والرئتین مثال،و بأا

مریكا یستطیع معالجة من ھو درس بألذلك من 
تخیلي لو كان مختلف ألن بنیة االنسان واحدة.بالیابان،

فما یجعل العالج والدواء نافع ھو ..سیصعب العالج.
 التوحد في بنیة االنسان التشریحیة.

 والحمدj رب العالمین.
	
 	
	
 


