
 اسم هللا الشافي
ه ُ َُموتِهاُبَعدَُُاألَرضَُُبِهُُِفَأَحياُماءُ ُالسَّماءُُِِمنَُُأَنَزلََُُواللَـّ

ُفِيُلَك مَُوإِنَُّ﴾٦٥ُ﴿ُيَسَمعونَُُِلقَومُ ََُليَة ُُذِلكَُُفيُإِنَُّ
َُودَمُ ُفَرثُ ُبَينُُِِمنُب طونِهُُِفيُِمّماُن سقيك مُلَِعبَرة ُُاألَنعامُِ
اُلَبَن ا ُالنَّخيلُُِثََمراتَُُِوِمن﴾٦٦ُ﴿ُِللّشاِربينَُُسائِغ اُخاِلص 

اُِمنه ُُتَتَِّخذونََُُواألَعنابُِ ُذِلكَُُفيُإِنََُُّحَسن اَُوِرزق اَُسَكر 
ُالنحل﴾٦٧﴿ُيَعِقلونَُُِلقَومُ ََُليَة ُ
ما جاء ذكره من النعم  أن نبدأ الدرس اليوم سنذكرقبلُ

 يةفي هذه اآل
األرض بعد أحيا وهنا يبين لنا هللا تبارك وتعالى أنه 

موتها،وإن لكم في األنعام لعبرة،يسقيكم مما في 
بطونها)اللبن( من بين فرث)قاذورات( ودم ،يخرج من 
بين الشيئين لبنا خالصا سائغا للشاربين.هذان الشيئان لن 
تشربي منهم،وهو ال يختلط بهما،يخرج خالصا سائغا 
للشاربين،ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه 

م( من العنب والتمر أي يغيب المخ.،كذلك سكرا)حرا
العصير )رزقا حسنا( انظري لفعل هللا وفعل الناس هللا 
يسقيهم لبنا سائغا،أما البشر يتخذون منه  سكرا،أو رزقا 

لقوم يعقلون وهذه آيات حسنا عصير،
ُإِلَىَُربُّكََُُوأَوحى)الماء،اللبن،الشراب.ثم شراب آخر 

َُوِمّماُالشََّجرَُُِوِمنَُُب يوت اُالِجبالُُِِمنَُُاتَِّخذيُأَنُُِالنَّحلُِ
ُس ب لَُُفَاسل كيُالثََّمراتُُِك لُُِِّمنُك ليُث مَُّ﴾٦٨ُ﴿ُيَعِرشونَُ

جُ ُذ ل لُ َُربِّكُِ ختَِلفُ َُشرابُ ُب طونِهاُِمنُيَخر  ُفيهُُِأَلوان ه ُُم 



 النحل﴾٦٩﴿ُيَتَفَكَّرونَُُِلقَومُ ََُليَة ُُذِلكَُُفيُإِنَُُِّللنّاِسُُِشفاءُ 
ثم يخرج من الثمرات تأكل بعد أن البيوت وبعد اتخاذ 

من بطون النحل شراب مختلف ألوانه،وهو العسل 
مختلف ألوانه على حسب األشجار،)فيه شفاء للناس( إن 

سوائل ماء حليب   ٤في ذلك آلية لقوم يتفكرون( فلدينا 
 شراب ثم عسل.

ُالماء عالج لجميع األمراض ) َوَجعَْلنَاُِمَنُاْلَماِءُك لَّ
َُحّي ُ  ُۖ(ُاألنبياء٣٠)َشْيء 

،واحتمال كذلك مشاكل اجسادنا بسبب نقص الماء،كي 
لكن الحليب الخالص،ثم و، تحيين حياتك اشربي الماء.

العسل فيه شفاء ،لذلك هنا سنرى اسم هللا الشافي،وهو 
الذي يشفي وكذلك يجعل الشفاء فيما يريد،فسننظر السم 

لشافي هو هللا.لذلك هللا الشافي.الدكتور هو معالج لكن ا
نرى األسماء طبيب دكتور ،حكيم،ولكن ال يوجد اسم 
شافي،والطبيب يجري التحاليل،ويعطك األدوية،وهلل 

المثل األعلى يعطينا النتيجة في النهاية فهو اآلخر،ونحن 
تنا،ونرى كم نصرف نحن علي نحتاج لهذا االسم بحيا

مراض والعالجات،لدرجة أنهم قاموا يؤلفون األ األدوية
النتاج األدوية،لشرائها،كذلك المرض لما يأتي للمريض 

والغني،الغني بمقدوره شراء الدواء،ولكن الفقير ال 
هاب األخذ باالسباب والذعلينا يستطيع،نحن يجب 

ان تعلقنا به وهو سبب  للدكتور ولكن ال نتعلق به،ألن
هو شرك أصغر،وإن اعتقدنا أنه بيده الشفاء فهذا شرك 



بة وغريبة،وال لشافي،ونرى اآلن أمراض عجيأكبر أنه ا
ن بحاجة ماسه السم هللا الشافي يوجد مثل الصحة.فنح

حتى نتعبد هللا،ونحن نتعرض بهذا العالم الواسع 
للجراثيم والبكتيريا،مع أن هللا يعاملنا باسمه الشافي بدون 
طلب منا،ونحن ال نحس بكل االمراض فقط إن ظهرت 

هللا شفاهم بدون أن مرضى للخارج،وياما ناس كانوا 
ا لفحص شيء واكتشفوا شيء آخر،أو يعرفوا،أو جاءو

سأعمل تاخذين أبناءك لتحليل دم وتقولين أنا 
 معهم،وتكتشفين أنك المريضة!!!

حس،أو أن شفى بدون أن نلذلك أحيانا نحن نمرض ون
هللا .كله تحت اسم لنا قدر فنكتشف مرضناهللا يقدر 

ويه من اسم هللا الشافي.وال دالشافي،حتى العسل ،واأل
أحد يحب المرض وال يرجوه،نسأل هللا أن يعافينا 
تماما،ونرى كثير من األمراض،وسبحان هللا علي 

تبدأ بدخول جسم غريب ،هللا  هي  اختالف االمراض
ز ما هو العدو جعل لإلنسان قدره على أن يمي

ال الجسم،والميكروب  لوالصديق،مثال لما يدخ
حدث؟ من الناحية الطبية ،ترين من غير ما يتقبله،فماذا ي
 أن الجسم هو يعالج نفسه،في جسم كتعالجين نفس

م ن من كريات الداالنسان هناك جهاز المناعة ومكو
،ولديها عدة فرق،اول فرقة اسمها فرقة  ،البيضاء

االستطالع فإذا دخلت جرثومه للجسم هذه الكريات تأخذ 
 خذ المعلومات عنه.تقاتله.فتأن أن وشفرته الكيميائية،بد



،وهي موجودة بالعقد ترسله لفرقة تصنيع السالح ثم
خذ الشفرة،وتعمل جسم مضاد لها،لمهاجمة اللمفاوية،وتأ

شفرته  نهذه الجرثومة الدخيلة.وكذلك تخز
ة مالمقاوببالذاكرة.حتى إذا جاء مرة ثانية،وهذا ما يسمى 

قة .ثم تعطي هذا المضاد لفرألمراضلما نقاوم أ
ليهاجمون به  هالمقاتلين،وهؤالء يأخذون

يقاتلونهم،والمقاتلة تظهر علىى شكل ارتفاع الجراثيم.و
،ونحن ماذا نفعل؟ ناخذ البندول أو حبوبلجسم احرارة 

 فنميتهم!!!!!
الحرارة هي العالج لما يحصل،والحمي كان يعالجها 

بالماء البارد.فهي صلوات ربي وسالمه عليه النبي 
تكون علي شكل أعراض.البندول ينوم كل عالج للحمى.

المقاتلين،لذلك البندول ليس عالج إنما مسكن ويضعف 
كة ثم  المناعة كذلك.بعد العالج هناك ضحايا المعر

ينظفون الجسم من هذه  فرقة التنظيف ٤الفرقة رقم 
الجراثيم وتزيل آثار العدوان.وهذا بعد المرض وهناك 

 سنة خبة ،اكتشفوافرقة اخري خاصه وهي المغاوير،الن
وظيفتهم اكتشاف الخاليا السرطانية في وقت  ١٩٦٩

مبكر وتقضي عليها،تخيلي هذا جهاز المناعة ونحن 
نضعفه بالسكر ألن الخاليا السرطانية تتربى على 

السكر.لذلك يجب أن نستغني عنها،لذلك العالج يكون 
بالتوقف عن السكر.وهناك عديد من الخاليا السرطانية 

 لسكر هو الذي ينشطها.املة،واخ



٢٩/١٠/٢٠١٧ 
الواسع يتعرض لكثير من االنسان بهذا الكون 

،وهللا لما خلقنا لم يتركنا همال ،والمخاطراألمراض
مع أن هللا يعاملنا باسمه الشافي  ،نواجه هذه األمراض

لذلك أحيانا نحن نمرض ونشفى بدون أن بدون طلب منا،
.كله تحت مرضنالنا قدر فنكتشف حس،أو أن هللا يقدر ن

من اسم هللا  دواء والهللا الشافي،حتى العسل،اسم 
الشافي.وال أحد يحب المرض وال يرجوه،نسأل هللا أن 

،أي لذلك نجد اسم هللا الشافي،وليس المعالجيعافينا تماما، 
بالشفاء من األمراض،فهو اآلخر الذي بيده  المتكفل
 ونحن ماذا نفعل؟النتيجة.

ض،مثال نقول لألبناء ال نسيء الظن ونقول سنمر
تجلسون أمام المكيف بعد االستحمام ألنكم 

 ستمرضون!!! أو ال تأكلون اآليسكريم ستمرضون!!!
ويمرضون.لذلك ال نستبق األحداث ونتشاءم.مثال على 
 ذلك يعقوب عليه السالم لما نصح أبناءه ماذا قال لهم؟

ُ ل واُِمنُبَاب َُواِحد  ََُلُتَْدخ  ل واُِمْنُأَْبَواب ُقَاَلُيَاُبَنِيَّ َواْدخ 
ُ ْكم  ُُۖإِِنُاْلح  ُِِمنَُشْيء  َنُاَّللَّ َُُۖوَماُأ ْغنِيَُعنك مُّمِ قَة  تَفَّرِ مُّ

ل وَنُ) تََوّكِ َُُۖوَعلَْيِهُفَْليَتََوكَِّلُاْلم  َُُِۖعلَْيِهُتََوكَّْلت  َُّلِلَّ ُ(٦٧إَِلَّ
اُ ُأََمَره ْمُأَب وه مُمَّ اُدََخل واُِمْنَُحْيث  َكاَنُي ْغنِيَُعْنه مَُولَمَّ

فِيُنَْفِسُيَْعق وَبُ َُحاَجةُ  ُإَِلَّ ُِِمنَُشْيء  َنُاَّللَّ ّمِ
 (ُيوسف٦٨)قََضاَهاُۚ



فهنا يعقوب فقط قال لهم ال تدخلوا من باب واحد،ولم 
يقل لماذا،في حاجة بقلبه لم يبينها لهم،مثال أقول لألبناء 

 ال تجلسوا أمام المكيف بعد االستحمام،ولكن ال أزيد
 .عليه ألنكم ستمرضون.لذلك ال عدوة وال طيرة

واسم هللا الشافي يدلنا على أن الحالة المستتبة هي الشفاء 
وليس المرض.المرض هذا عارض.وحتى لما أمرض 

ال أقول  مرضت وانتهى األمر،إنما أقول هللا 
اسم ثابت هلل،وهللا يقول أنا عند ظن عبد ي  هوالشافي،وا

 بي.
 من المرض:وهناك ثالثة أنواع 

األمراض العضوية،أو البدنية،مثل -١
 االنفلونزا،السرطان،أمراض الجهاز الهضمي...

 األمراض النفسية.     -٢
 األمراض القلبية:مثل أمراض الشبهات،والشهوات.-٣

والشافي لكل هذه األمراض هو هللا،ولكن يحتاج منا 
لإليمان،ولحسن التوكل على هللا.واإليمان بهذا االسم هو 
أقوى سالح للشفاء من األمراض.نأخذ باألسباب مثل 

الدواء،ولكن يجب أن يكون لدينا اإليمان،واليقين بأن هللا 
 هو الشافي.

تبدأ بدخول  هي  وسبحان هللا علي اختالف االمراض-١
ز ما هو جسم غريب ،هللا جعل لإلنسان قدره على أن يمي

 الالجسم،والميكروب العدو والصديق،مثال لما يدخل 
يتقبله،فماذا يحدث؟ من الناحية الطبية ،ترين من غير ما 



 أن الجسم هو يعالج نفسه،في جسم كتعالجين نفس
ن من كريات الدم االنسان هناك جهاز المناعة ومكو

 وهي:، ،ولديها عدة فرق،البيضاء
فرقة االستطالع فإذا دخلت جرثومه للجسم هذه  -١

خذ تقاتله.فتأون أن الكريات تأخذ شفرته الكيميائية،بد
 ترسله ثم المعلومات عنه

،وهي موجودة بالعقد لفرقة تصنيع السالح ٢
خذ الشفرة،وتعمل جسم مضاد لها،لمهاجمة اللمفاوية،وتأ

شفرته  نهذه الجرثومة الدخيلة.وكذلك تخز
ة مالمقاوببالذاكرة.حتى إذا جاء مرة ثانية،وهذا ما يسمى 

 ٢.ثم تعطي هذا المضاد ألمراضلما نقاوم أ
ليهاجمون به  هلفرقة المقاتلين،وهؤالء يأخذون-٣

يقاتلونهم،والمقاتلة تظهر علىى شكل ارتفاع الجراثيم.و
،ونحن ماذا نفعل؟ ناخذ البندول أو حبوبحرارة الجسم 
 فنميتهم!!!!!

الحرارة هي العالج لما يحصل،والحمي كان يعالجها 
بالماء البارد.فهي صلوات ربي وسالمه عليه النبي 
لحمى.تكون علي شكل أعراض.البندول ينوم كل عالج ل

المقاتلين،لذلك البندول ليس عالج إنما مسكن ويضعف 
 كة المناعة كذلك.بعد العالج هناك ضحايا المعر

ينظفون الجسم من  فرقة التنظيف ٤ثم  الفرقة رقم -٤
هذه الجراثيم وتزيل آثار العدوان.وهذا بعد المرض 

النخبة وهي اوير،وهناك فرقة اخري خاصه وهي المغ



وظيفتهم اكتشاف الخاليا  ١٩٦٩ سنة ،اكتشفوا
سرطانية في وقت مبكر وتقضي عليها.وثبت أنه في ال

جسم كل انسان العديد من هذه الخاليا،ولكنها 
خاملة،وهناك دراسة جديدة مفادها أن هذه الخاليا 

السرطانية تتغذى على الجلوكوز،أي السكر،وما يسمى 
فرقة المغاوير هذه هي القامع الذي ،لذلك بالسم األبيض

يقمع هذه الخاليا السرطانية،ولكننا لما نغذيها بالسكر 
 فإنها تنشط.

والمعدة هي بيت الداء،وأكثر األمراض بسبب 
الطعام،وخصوصا في أيامنا هذه،حيث أضافوا له 

المنكهات واأللوان،وأشياء أخرى،وهللا تبارك وتعالى 
َُوأَنبَتُْيقول في سورة الحجر ) َُشْيء  نَاُفِيَهاُِمنُك ّلِ

(ُ ون  ْوز  أي طبيعي بدون المنكهات (١٩ُمَّ
مرض فرط الحركة الذي عند األطفال  واأللوان،ووهناك

وإبراهيم عليه السالم ،وهذا بسبب األصباغ والسكر.
َوُيَْشِفيِنُ))قال: ُفَه  أي (ُالشعراء.٨٠َُوإِذَاَُمِرْضت 

 المرض هذا شيء دخيل،وهو بفعل اإلنسان.
س ل ُك ل واُِمَنُالطَّيِّبَاِتُوفي سورة المؤمنون) يَاُأَيَُّهاُالرُّ

اُۖ  تبارك وتعالى وحتي الرسل الله (٥١ُ)َواْعَمل واَُصاِلح 
بمعنى أال  وجه لهم الكالم بأكل الطيب من الطعام،

والطيب يأكلوا أي طعام،وألن هللا طيب ال يقبل إال طيبا،
وناتج هذا منه ،كذلك ال أمرض  أي ال يضر االنسان،

 األكل الطيب العمل الصالح،.



وهناك الشدة واألمراض النفسية،والتي لها دور  -٢
كذلك في األمراض العضوية،والطعام كذلك يؤثر على 

الحالة النفسية.والشدة النفسية مثل 
ق ْلُالقلق،الوسواس،الخوف والغيظ.وخاصة الغيظ )

وت واُبِغَْيِظك مُْ مميت ،والغيظ فهو (ُآلُعمران،١١٩)ُم 
بمعنى القهر.وكل هذه األمراض عالجها اإليمان 

 ،وهو بيد هللا؟ باهلل،فلماذا نقلق ونخاف من المستقبل
لسرطان،لذلك الة النفسية كذلك تؤثر على مريض اوالح

من أهم عالجاته هو بث األمل،والتفاؤل 
صيب بهذا من إن أ واإليجابية،وليس اإلحباط،ألن هناك

العالم بالنسبة له،لذلك األمل مهم في  المرض كأنه نهاية
 اة.إذن عالج هذا المرض،وكذلك الحب والرغبة في الحي

الحل في اإليمان باهلل ،وأن األمر بيد هللا ،وال شافي إال 
فَاْعب ْده َُوتََوكَّْلَُعلَْيهُِهللا ) ُك لُّهُ  ُاأْلَْمر  ُوَوإِلَْيِهُي ْرَجع 

باألسباب مثل ُال أن أتعلق،(ُهود١٢٣)
شرك  فهذا ان تعلقنا به وهو سبب  لطبيب،والدواء.ا

 .فهذا شرك أكبر  هو الشافيأصغر،وإن اعتقدنا أنه 
وفي جهازنا الهضمي بكتيريا نافعة،فإن أكلنا األكل 

 ،فإن هذا سيقوي الجهاز الهضمي.ولكن أحياناالطيب
هذه البكتيريا ال تكون نافعة،وبالتالي يضعف الجهاز 

الطعام،مثال أن أركز على الهضمي،والسبب طريقة 
مثال كل يوم بيض،أو كل ،وال أغيره.لشهور،نفس الطعام

يوم سمك،وكما ذكرنا سابقا نحن لدينا فرقة 



المغاوير،وهذه تعرف ما سيدخل من طعام،ألنه ال 
يتغير،فتحفظ شفرته،وال تراقب بعد ذلك،ألنها تعرف  

ماذا سيأتيها،لذلك النبي صلوات ربي وسالمه عليه،كان 
غير في طعامه.وألن الجسم يأخذ له أسبوع ليتأقلم مع ي

 الطعام،لذلك بعد أسبوع ننوع،ونغير من طعامنا.
واألكل الطيب يدخل فيه كذلك الكمية والمقدار الذي 

(٣١ُ)َوك ل واَُواْشَرب واَُوََلُت ْسِرف واُُۚأتناوله،فال أسرف )
ُاألعراف.

مثل وبالنسبة لألمراض النفسية التي ذكرناها سابقا،
 الخوف والحقد،والقلق والغيظ،وما هو عالجها؟

أوال عكس الخوف والقلق هو األمن،وعكس الحقد هو 
 أشياء تقوي جهاز المناعة لدينا: ٣الود والحب. لذلك 

الحب،وهو شعور في القلب،وأول شيء هو أن أحب -١
 هللا ورسوله،وأحب في هللا من حولي،وما أعطاني هللا.

مساعدة واإلحسان ،فأتودد الود،وهو فعل،مثل ال-٢
للناس،أو حتى عائلتي،مثال )س( طلبت مني كأسا من 

اَُمْنُ )الماء،فأزين لها كأس الماء لما أعطيها إياه. فَأَمَّ
ْسنَىُ﴾٥﴿ُأَْعَطىَُواتَّقَى ه ٦ُ﴿َُوَصدََّقُبِاْلح  ﴾فََسن يَِسّر 

ُأَْوُ والليل،ُ﴾٧﴿ُِلْلي ْسَرى نُذََكر  اُّمِ أ نثَٰىُْنَُعِمَلَُصاِلح 
َطيِّبَة ُۖ َحيَاةُ  ُفَلَن ْحيِيَنَّهُ  ْؤِمن   (ُالنحل٩٧)َُوه َوُم 

فاالحساس باألمان النفسي،مثال ال أخاف أن )س( ستأخذ 
مكاني في لوظيفة.لذلك األمان والحب والود هذا كله 

 يقوي جهاز المناعة لدينا،وهلل يعطينا كل هذا 



 ألنه المحب والودود. 
ضوية فإن الجسم يكون مضادات وبالنسبة لألمراض الع

بدون ما أعرف أنا عن المرض،فقط أحس بارتفاع 
ُفَه َوُيَْشِفيِنُ)درجة الحرارة ) والنبي  (٨٠َوإِذَاَُمِرْضت 

صلى هللا عليه وسلم لما كانت تأتيه الحمى كان يبردها 
ُربالماء)ا َوَشَراب  ْغتََسل ُبَاِردُ  ذَاُم  ك ْضُبِِرْجِلَكَُُۖهٰ

ُ(ص٤٢)
سامنا هناك ما يسمي بالغدة السعترية أو وفي أجُ

الزعترية )الثايموس( وهذه بمثابة مدرسة حربية تتخرج 
ذه الكريات تبقى بهذه الغدة همنها كريات الدم البيضاء،و

 سنين لتتعلم من هو الصديق ومن هو العدو؟
وذلك كي ال تعاديهم،وكل هذا من هللا الشافي،وكذلك مما 

 وم وأخذ الكفاية من النوم ليال يقوي جهاز المناعة هو الن
 (ُالنبأ١٠َوَجعَْلنَاُاللَّْيَلُِلبَاس اُ))
 

١٢/١١/٢٠١٧ 
 والنفسية،هناك العضوية األمراض جانب وإلى

 القلب؟ يمرض وكيف القلبية، األمراض
 الجسم،ال علي دخيلة معنوية ولكن جرثومة بدخول
 الفطرة؟ ،وماهي الفطرة تناسب
ُفََطرَُُالَّتِيُاَّللَُُِّفِْطَرتَُ) العدل اإلسالم،الطاعة االيمان هي

 الروم(٣٠ُ)ُاَّللَُُِِّلَخْلقُُِتَْبِديلََُُلََُُُۚعلَْيَهاُالنَّاسَُ
 



 جرثومة،وكيف اكبر وهي الكفر جرثومة هي وهذه
 تنتقل؟

 شرطا ،ليس البدنية   األمراض كافر،وفي مع بالجلوس
 وال عدوى ال ،ألن المرض من أعدى أو أمرض أن

 الكفر مرض ولكن يعدي، ال النفسي  والمرض طيرة
 مع جلست ان مجالسها،مثال بمخالطة  يعدي

 الرسول تؤلم،لذلك ال وهي الكفر جرثومة الكفار،تنتقل
ُخليِلهُُِدينُُِعلىُالمرءُ ) أمرنا وسلم عليه هللا صلى
ُ(يخاِللُُْمنُأحد كمُفلينظر

 اجلسي فقط هللا، عن الشك،واإلعراض جرثومة مثال  
 جدا ،وهذه وبسرعة بالدين،يعديك، شك عنده من مع

 ملحد،فترين  صديقهم او مدرسهم ناس خطرة،وياما
 تذهب تقتل،وانما ال ،هي الوقت مع  لهم تنتقل جراثيمه
 جدا،والقلب ،خطيرة أمراض هي لذلك للنار بصاحبها

 وظيفته عن عطل لو فتخيلي ، الرب نظر محط
 الجنة؟؟؟؟ كيف،سيدخل األساسية

 القيامة؟؟؟ يوم سينجو كيف
 اليوم القيامة،وهذا يوم ينجو لن المريض القلب أن ذكرنا

ال   ي نف ع   ال   يْوم  ) ال   م  نْ  إِالّ ( ٨٨) ب ن ون   و   بِق ْلب   اَلّل   أ ت ى م 
 الشعراء( ٨٩) س ِليم  

 
 :هناك أنواع القلوب أن يعني وهذا(

 



 .القلوب أمراض من سلم الذي سليم،وهو قلب  -١
 من مرض به الذي المريض سقيم،وهو وقلب-٢

 .لعالج القلوب،ويحتاج امراض
 ال له تعملين له،مهما حياة ال  ميت،أي قلب -٣و

 من ضررا اشد القلبية االمراض ان يعني وهذا.شعور،
 المصحات من الكثير تجدين والنفسية،ولكن البدنية

 ،وكذلك القدم مثل بسيطة ألشياء وحتى.البدنية لألمراض
  مصحات توجد هل النفسية،ولكن المصحات من الكثير

 القلبية؟ لالمراض
 األمراض ألن عليها، نحافظ الذكر،لذلك حلق في نعم 

 .واآلخرة الدنيا تخسرنا  القلبية
 أو الشهوات مرض تحت تندرج إما   أمراضه والقلب
 من سلم السليم القلب هللا الشبهات،وسبحان مرض

 الشهوات جراثيم دخول القلبي المرضين،والمرض
 أي من بالمصاحبة،أكثر تعادي بانواعها،وهي والشبهات
 والمرض البدن أمراض من أسوأ  آخر،وهي مرض
 بسمعنا االنسان،وعالجها آخرة تهلك النها النفسي
 عليها،مثال وأسيطر نفسي أجاهد والمجاهدة،بأن واطعنا

 اال  شيء، كل له هللا حلل هللا السالم عليه آدم
َُوَلَُ)أمره ،وهللا بقلبه الطمع مرض لديه الشجرة،ولكن

ِذهُُِتَْقَربَا  البقرة(٣٥)ُالظَّاِلِمينَُُِمنَُُفَتَك ونَاُالشََّجَرةََُُهٰ
 هو ما ومنها  الشرع ميزان هي والنواهي، واألوامر
 .شهواتنا عكس



 آدم بالمواقف،مثل القلبي؟ المرض بنا ان نعرف وكيف
 من يقرب أال هللا أمره لما  الطمع مرض عليه ظهر

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

 آلدم دقيق،مثل ميزان له الشهوات،وجعل ولديه االنسان
 والشهوات ميزان،الشرع الشجرة، هذه تقربا وال

 العقل يضبط؟ الذي الضابط هو الميزان،وما تعارض
 هذه تقرب ال يخبره الميزان آدم ،مثال

 الشجرة،فحتما هذه اقرب تخبره الشجرة،والشهوات
 !!!!لك حسن شيء هناك
 الشهوات األمور،مثال لنا يزن الذي العقل أعطانا وهللا

 المعاصي،والعقل اشتكي،أقرب اتكلم أن يجب  تخبرني
 يضبط تحاسدوا،كي ال تباغضوا ال يقول هللا لي يقول
 .بقلبك الشهوة هذه

 
 

 ؟ لطفل  الحسد الكبر،أو مرض ياتي وكيف
 
 ؟ ،كيف الوالدين من
 
 عمومتك أبناء او غيرك من افضل األفضل،وكن كن
 يوجد ال.كبر وانما منافسه ليست تنافسهم،هي ان يجب



 كان اثنين منك في واألفضل،ولو واحد احسن انت مثلك
 .الكبر فيهم نربي نحس ما غير من.زين

 يدخل؟ كيف والرياء
 كذا واعمل عنكم؟ الناس  ستقول ماذا  تصلوا لم لماذا
 !!!الناس تحترمك كي وكذا

 ؟ يأتي كيف والحسد
 وانت فراشه ويرتب منك،يذاكر احسن ألخاك انظر

  الشيء،بزيادة يزيد ،ثم القرائن مع ال،بالمقارنة
 نربيه،وكيف ونحن دخيل القلبي المرض المقارنة،لذلك
 المجاهدة؟

 والهوى،اما العقل بين فالصراع التقوى و بالمجاهدة  
 هللا قال لك يقول يغلب،العقل أحدهما الهوى أو العقل

 غلب ان تقوى،اما ال هي تتكلمين،وهذه والرسول،فال
 ...!!!! الهوى
 هي( والشبهات الشهوات) القلبية االمراض وهذه

 عن اإلعراض مرض اسمه واحد لمرض أعراض
 .ويتكبر،ويحقد سيرائي هللا عن يعرض هللا،ومن
 لماذا؟
 سيخرج هللا عن اعرضت ،كلما. هواه اتبع النه

 قلبه؟ مرض اخرج الذي ما ابليس مرض،مثال
 .آلدم بالسجود هللا أمر  عن اعراضه



 هلل االستسالم  هي األمراض هذه من لنا الوقاية لذلك
بُّه   ل ه   ق ال   إِذْ ) السالم عليه إبراهيم فعل وكما  ق ال    ۖأ ْسِلمْ  ر 

ِب   أ ْسل ْمت    البقرة(١٣١) اْلع ال ِمين   ِلر 
 عنها، نعرض فال  ونواهي أوامر لدينا
 .والنفسية البدنية باألمراض يأتي اإلعراض  ألن

 هللا،لماذا؟ عن اإلعراض االمراض كل أساس  أن ذكرنا
  هلل،وهذا مستسلمة وقلبك ودماغك جسدك خاليا كل ألن
ن أ ْفل ح   ق دْ ) فيها  المتحكم هو  واالنسان يحييها، ما  م 

ّكاه ا ق دْ ( ٩) ز  اب   و  ن خ   فإذا الشمس( ١٠) د ّساه ا م 
 عن باإلعراض النفس هذه تزكية عدم اختار االنسان
 وهذا استنفار حالة لديها تتضايق،فيصبح الخاليا هللا،فإن

 باحسن خلقنا مرض،وهللا شكل على يكون االستنفار
 ماذا لنفسي انظر ان يجب مرض أي تقويم،بمعنى

 فعلت؟
 اإلعراض بسبب هي عام بشكل االنسان امراض لذلك
 مثل للدرجات رفع فيه يكون ما أيضا هللا،وهناك عن
 .السالم عليه أيوب
 .النفسنا نرجع رضنر أي في لذلك

 أو ببشر وحسد،وتعلق حقد من  القلبية فاألمراض
 ماديات

 الشرع،فهذا بميزان تعالج لم إن



 البدني،معناه  للمرض ومنه النفسي للمرض سيؤدي
 على  يصبح ان الى يخرج  بالقلب،ثم يكون المرض
 .الجوارح

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

 مرض به ان يعلم ال القلب هللا،ومريض إلي نرجع حتى 
 ليرجع بالمرض ويؤدبه يربيه فاهلل هللا، عن اإلعراض
 الرجوع.بالمرض للدرجات رفع ،هناك دائما هلل،وليس

 أساس عالج،واإلعراض ذاته بحد هلل
 أن بعد اال به نحس ال القلبي االمراض،والمرض

 االعراض مع هللا،فاالنسان من رحمة يخرج،وكلها
 هو فقط وهللا شفى كلما ورجع تاب يمرض،وكلما

 الرجوع هو األمراض لكل واحد رقم ،والعالج الشافي
 .االعراض لجميع شفاء فهو هللا الي
 أساس القلبية األمراض ألن بقلوبنا االهتمام علينا لذلك
 .األمراض كل

 والحمدهلل رب العالمين.
٢٢/١١/٢٠١٧ 

ُفَه َوُيَْشِفيِنُ))  فالمرض نسبه لنفسه،(٨٠َُوإِذَاَُمِرْضت 
و كله بتقدير هللا،ولكن هللا ه ،واالنسان أي 

الصفة هلل هذه يمان باهلل،هو اثبات كمال الشافي،واإل
كي يكون االسم وقعه فعال في قلبي ونفيها عن غير هللا،

ال فلما أنفيها عن غير هللا،وأثبت كمالها هلل،فبقلبي أن 



واإلعراض عن هللا هو أساس كل شافي اال هللا. 
جسم سيتهيج وياتي عن هللا ال عرضناان أاألمراض.

 سواء النفسية،أو العضوية،لذلك  مراضباأل
ُفَلَن ْحيِيَنَّهُ ) ْؤِمن  ُأَْوُأ نثَٰىَُوه َوُم  نُذََكر  اُّمِ َمْنَُعِمَلَُصاِلح 

َطيِّبَة ُ  (ُالنحل٩٧)َُحيَاةُ 
 هنا ؟ الشيطانوما هو دور 

،فمتى ما مرض القلب لن يأتي ية مراض القلبدوره باأل 
،فاهلل هو الشافي على عمل،وييأس،ويقنطبأي 

 الحقيقة،وما وصف شفاء هللا؟
لما نؤمن أن هللا ف ه ال يغادر سقما،فاؤليس كمثله شيء،ش

هو الشافي،فإن شفاؤه كامل،وال توجد له أضرار جانبية. 
 وصف شفاؤه:و
وضع الذي ن هللا تعالي هو مصدر الشفاء،وهو أ -١

الطبيب،فكالهما الشفاء في الدواء،وعلي يد 
يحتمل الخطأ تشخيصه أسباب،الطبيب يشخص،و

ومع الوقت واحتمال ال.احتمال ينفع، الدواء والنسيان،و
ه ،لذلك ال نعتمد يقاوممن الدواء،الجسم ما تعودت عليه 
مثال نرى دواء البندول له عدة نها تتغير،علي األسباب أل

وحتى أنواع،وتتغير ألن الجسم اعتاد عليها،فيغيرونها . 
ر.مثال نرى العالج يتغير فال نضع قلوبنا على ما يتغي
 دكتور عريق ويفشل في شيء بسيط!!!!

أن مهما .وهذا يبين  يوضع بموقف وينجح فيهومتدرب 
يجب التعلق ،أو الطبيب من خبرة من خبرة اوتينا 



قصة  حقيقية لدكتور .وباهلل.وال نثق بأنفسنا
ها البنته استشاري،عملية جدا بسيطه وسهلة أجرا

وماتت.ومع خبرته،لذلك االنسان ال يثق بنفسه.ومهما 
أوتي الطبيب من علم وخبره فاهلل هو الشافي.وكذلك ال 

فقلبك يتعلق باهلل وليس الطبيب أو  نعتمد على الدواء.
 االعالج يكون بشيء ال تتصورينه .الدواء.وأحيانا 

وشفاؤه كامل،من كل األمراض. هو شافي واحد لكل -٢
بمعنى لن يشفي لك شيء راض التي ذكرناها سابقا. األم
ية مثل األدو تصابين بمرض في جزء آخر من جسدك.و

 العفو العافية.وهذا مهم ان نسأل هللا لها أعراض جانبية،
 يتم نعمته علينا.أن نسأل هللا دائما العفو والعافية،و

فال أعراض جانبية له.ولكن كامل ال يغادر سقما، فشفاؤه
فال أعتمد حق قدره،وهو يحتاج لقوة ايمان،ما قدروا هللا 

 شفاؤه كامل.ألن ،تعالى  ي أحد إال هللاعلى أ
والنفسية  مراض العضويةشفاء هللا شامل لجميع األ -٣
فال واحد وهو تعلقك باهلل.مراض القلوب.وشفاؤه وأ

أصف له  نحتاج لموعد معه سبحانه،وال أوراق ،وال أن
 لشافي يعلم دقائق األمور.األعراض.فهو ا

 وكيف يكون الشفاء؟
لحكمة اما تكفير  لما يصير المرض بتقدير هللا،هو

ب عليه السالم ابتالؤه درجات،مثل أيولللسيئات أو رفع ل
 )،وقلبه.ال لسانه بالمرض،كل قطعة بجسده مرضت إ



ُالشَّْيَطانُ َُمسَّنِيَُُأَنِّيَُربَّه ُُنَادَٰىُُإِذُُْأَيُّوبََُُعْبدَنَاُاْذك رُْ)و

 ص (٤١)َُوَعذَابُ ُبِن ْصبُ 
َُوأَنَتُأَْرَحم ُو) رُّ أَنِّيَُمسَّنَِيُالضُّ َوأَيُّوَبُإِْذُنَادَٰىَُربَّهُ 

اِحِميَنُ)  (ُاألنبياء٨٣الرَّ
وسأل هللا الشفاء،وبماذا  أي نسب المرض للشيطان،

 أجابه هللا تعالى؟
ذَاُمُ ا) ُ)ْرك ْضُبِِرْجِلَكَُُۖهٰ َوَشَراب  ُ(ُص٤٢ْغتََسل ُبَاِردُ 

،وكما ذكرنا سابقا كذلك الماء البارد فعالجه بالماء البارد
يميت الميكروبات ،والحار يزيدها.ونحن نعتقد أن الماء 

ولكن من قصة أيوب نكتشف أن الماء  الحار أفضل ،
البارد هو الذي به الشفاء،وكذلك منظف كما جاء في 

والثلج والبرد،( أي يا رب  الدعاء) واغسلني بالماء
ونحن ان اغسل ذنوبي ليس بالماء الحار،وانما بالبارد(.
 توسخ شيء بمالبسنا ننظفه بالماء الحار!!!!

 البارد يجب أن نتعود أن نتحمم به.وكذلك الماء 
 ،بماذا أخبره هللا تعالى كعالج؟ونعود أليوب 

وَُ)) ْغتََسل ُبَاِردُ  ذَاُم  ُ)ْرك ْضُبِِرْجِلَكَُُۖهٰ ُ(٤٢َشَراب 
 ،فالماء البارد عالج لكل األمراض التي بجسده

 )ن المريض يجب ان يتحرك.بأ اإليجابية وكذلك 
يُإِلَْيِكُبِِجْذعُِ)ومريم كذلك (ُ.ْرك ْضُبِِرْجِلَكُ) َوه ّزِ

َطب اَُجنِيًّاُ)  (ُمريم٢٥النَّْخلَِةُت َساقِْطَُعلَْيِكُر 
  !!!! تهزهاجذع النخلة وهي كانت بالنفاس.وتخيلي  

 ونحن نخبر المريض ابقى بالفراش وتغطى وتدفأ!!



 فنرى هنا كيف أن الحركة مفيدة في العالج.
وهي تكفير المرض يأتي بتقدير هللا ولحكمة،إذن .
 لسيئات،ورفع الدرجات.ل

 وما هي وصفة الشفاء؟
 + معالج نافع )الطبيب( = شفاء بإذن هللا.دواء نافع 

 النافع؟،وكيف احضر المعالج 
أستفسر عنه،وعن شهادته،وخبرته.وهذا من باب األخذ 
 باألسباب،ولكن بقلبي يا رب أنت من يجعل  الشفاء بيده.

يرزقني الدواء  والدواء النافع  كذلك اسأل هللا أن 
 النافع،وفي كلتا الحالتين في الشفاء أرجع إلي هللا.

مثل فيها الشفاء،هناك أشياء ثانية  نا أن والشيطان يخبر
لذلك نستخدم السبب الذي جعله هللا المشعوذين والسحرة.

،أو ،والدواء.وليس التعويذة والتمائمالطبيب سبب.مثل 
،ان نفع هو عالجهم حتى لو نفع المشعوذين

اختبار،والشيطان يلبس علينا،وهذا الشرك األصغر جعل 
 مثل التعويذة والتمائم.ما ليس بسبب سبب،

الطبيب والدواء.ولكن مثال فأسباب الشفاء معروفة مثل 
أن نجلس من الصباح الباكر لنستمد طاقة الشمس،ونأخذ 

هذا كذلك من الشرك األصغر.أن اإليجابية.منها الطاقة 
 الشمس تعطيني القوة.

لديك معالج الشافي أن  ومن دالئل اسم هللا تعالى 
 ؟ودواء،وماذا أيضا 



مكان  التشريحية.بنياتنا نفسها التوحد في بنية االنسان
 كله واحد.ي زمان أو مكان،لقلب والرئتين مثال،و بأا

مريكا يستطيع معالجة من هو لذلك من درس بأ
تخيلي لو كان مختلف ألن بنية االنسان واحدة.باليابان،

فما يجعل العالج والدواء نافع هو ..سيصعب العالج.
 التوحد في بنية االنسان التشريحية.

 والحمدهلل رب العالمين.
٢٦/١١/٢٠١٧ 

 
 

ذكرنا أن هللا هو الشافي على الحقيقة.والشافي اسم من 
أسمائه،أي هو وصف الزم له،والينفك عنه، وعالقتنا 

ُاْلعَالَِميَنُمع هللا في جملة واحدة وهي ) فََماَُظنُّك مُبَِرِبّ
 .فما هو ظنك باهلل؟(ُالصافات٨٧ُ)

مثال في المرض،إن كان ظنك أنك 
يقول البعض حسد،فأنا ستمرضين،ستمرضين،وليس كما 

من ظننت بهذا الشيء،وكما ذكرنا هللا تعالى يقول في 
الحديث القدسي )أنا عند  ظ ِن  ع بدي بي ؛ ف ْلي ظ ّن بي ما 

 شاء  
 المحدث : األلباني | حديث صحيح 

 إن ظننت خيرا فهو خير،وإن ظننت شرا فهو شر.
وكيف أطبق هذا الشيء في حياتي ألكون كما يريدني 

 ؟هللا



 
من تعلم أسماء هللا الحسنى وصفاته،فما أظنه باهلل هو ما 
سمى هللا به نفسه.فهنا نتعلم عن اسمه الشافي،فمذا أظن 

 باهلل؟
أنه هو فقط الشافي،وشفاؤه ال يغادر سقما،وكامل.فمتى 

ما كان ظني أنه هو الشافي سيشفيني.وييسر لي 
اء األسباب.وذكرنا سابقا أن الشفاء يتكون من سببين دو

نافع ومعالج نافع،والدنيا قائمة علي السببية،ولكن يجب 
أال ننسى أن الشافي هو هللا،وهو الذي يضع الشفاء في 
شيئين الدواء،والمعالج.فهما فقط سبب،بدليل نفس الدواء 
آنا آخذه من الدكتور )س( ومن الدكتور )ص( ولكن 
العالج يكون من الدكتور )س( ،والناس تعتقد أنه هو 

،وسبحان هللا أو من يأخد دواء لمرض ما ويشفى الشافي
منه،ويأتيه المرض مرة ثانية فيقول سآخذ نفس الدواء 

 وسأشفى،ولكن ال يشفى،لماذا؟
ألن الشفاء يحتاج أن نعتقد بأن هللا هو الشافي،وهو الذي 
يضع الشفاء بيد الطبيب،والدواء،لذلك هللا هو اآلخر فلما 

الدواء.وهو ااألول  نشفي ال ننسب الشفاء للطبيب أو
 كذلك في الشفاء. 

 وذكرنا أن من دالئل اسم هللا الشافي :

 التوحد في بنية االنسان التشريحية. -١

أعراض المرض: مثل ارتفاع الحرارة،فهي تظهر -٢
المرض كي يسهل عالجه،أحيانا هناك من يكون مريض 



بمرض ما،ولكنه ال يعلم بذلك ،ثم يموت فجأة من هذا 
شف أنه بسبب هذا المرض،وانتشاره المرض.ويكت

بجسده،ولكن ألن أعراضه لم تظهر.لذلك أعراض 
المرض من دالئل اسم هللا الشافي ،لوالها لما اكتشفنا 

 المرض،وذهبنا للطبيب.

وذكرنا سايقا،كيف أن الجسد له قدرة دفاعية،فالحرب 
تكون دائرة في الجسم،وتظهر على شكل حبوب أو 

ودالئل اسمه الشافي.وما دام حمى.وهذا من رحمة هللا،
ظهرت األعراض هذه فالشفاء قريب.واألعراض كأنها 
أسباب المرض،ولوالها لما جاء الشفاء،لذلك من أخطر 
األمراض التي ال أعراض لها.وكلما تعمقنا سنرى أن 

حتى األمراض النفسية كذلك.مثال مرض الوسواس ،يبدأ 
في  باعتقاد المريض بأن ما يفعله هو من االحسان

العمل.فنجعله يفرط في الوضوء،ويوسوس هل توضأ أم 
ال،ولكن بزيادة،ويدقق كثيرا في كل شيء،فهذه أعراض 
لهذا المرض،وإن لم يعالج في البدايات سيزيد،وحتى 

الصغير سيكبر معه إن لم نعالجه مبكرا.والحسد 
 وأمراض القلوب،كلها 

لها أعراض،ورحمة أن تظهر أعراضها،)،فاألمراض 
مع المواقف تظهر أعراضها.من تفاعل المرض   القلبية

مع هذه هذه المواقف،مثال الحاسد يغضب،أو ال يحب أن 
الناس تذكر فالن أو تمدحه.ونراه يوقل لهم لماذا 

 تمدحونه؟؟



فاألعراض ليست مختصة بأمراض البدن.وانما 
 بأمراض القلوب.

 ما نزال في دالئل اسم هللا الشافي:

ان به مرض،فمن دالئل هذا االسم قد يكون االنس-٣
التئام النسيج،أو الجرح.فنرى الجسم يبرى بنفسه،بدون 
عمل شيء، مثال تصحين صباحا،وبك انفلونزا،ولم 

تفعلي شيئا له،العصر ترين ذهبت االنفلونزا.أو صحيت 
بصداع،ثم الظهر ذهب هذا الصداع بدون أخذك ألي 

ئم وتجبر دواء.حتى الجرح،والكسور،نرى العظام هي تلت
سنه،بمعنى  ٦٠من نفسها.أحيانا،فالخلية العظمية قد تنام 

بمكانها وال تتهيج،وإن صار الكسر استيقظت 
َوفِيُأَنف ِسك ْمُُۚ الخاليا،ولما تستيقظ تبدأ بالعمل وتلتئم،)

وَنُ) .هللا أعطاها القدرة على  (ُالذاريات٢١أَفََلُت ْبِصر 
ذلك.أو تجدد الخاليا كذلك،والجهاز المناعي كذلك.لذلك 
نقويه.إال خاليا المخ هي الوحيدة التي ال تتجدد،تخيلي لو 

 كانت تتجدد دائما لنسينا كل ما نتعلمه.

وهذا ما تميز به االنسان ألنه هللا أعطاه أمانة حمل 
دنا وفي الدين،وتخيلي مع كل هذه المميزات بأجسا

النهاية ال نستغلها لما خلقت له في الشفاء ألعبد هللا 
،وأعمل لآلخرة،فهذا محزن،مثال متى ما يمرض 

 االنسان ،أو صاحب االبتالء هو الذي 

يفكر بآخرته فقط.والغير مرضىواألصحاء عكس 
ننقص من قدراتنا،واسم هللا الشافي   ذلك،فهنا وكأننا



ما نمرض نسأل هللا لنعبد هللا،ونحن نغفل عنه،أما ل
العافية،ونفكر بالعمل الصالح،ونتمنى ،وأول ما نشفى 

 ،نفكر بالدنيا،أين سنذهب اليوم؟

أسماء   والكريم وكل لذلك لدينا هللا الشافي والهادي 
هلل،لتسهل علينا عبادته وإعمار هذه األرض بالعمل 

الصالح،وكل لحظة في حياتنا نستغلها في ذكر 
حتى في قيادتي لسيارتي أكون العبد هللا،والعمل الصالح،

 الصالح،كيف؟

اتبع القوانين،وأصبر علي أذى الناس ممن يقودون   
السيارة،وال أسيء الظن بالناس،أو أسب من 

تجاوزني.أو حتى في المواقف أنا عبد هللا،ال أن آخذ 
موقف سيارتين.فالعبودية هي أن أتأدب .ولكن مشكلتنا 

نيا.فالدين هو منهج حياة في نحن أننا فصلنا الدين عن الد
كل دقيقة من حياتي أكون عبد هللا،في مشيي،هونا وال 

أغتاب،وال أتكبر علي الخلق،وبكالمي أخفض من 
صوتي،وفي السوق،ال أجادل البياع كثيرا،وال أشتري ما 
ال أحتاجه.ومع الخدم ال نصبر عليهم،وال نكلفهم ما فوق 

الصالة  طاقتهم.مع الصغار كذلك.والدين ليس فقط
والصيام وأفصله عن باقي حياتي،وكأنني فقط على 

واجب وأديته،ثم بعدها أخوض في أعراض الناس.لذلك 
هللا الشافي لنعبده،ونحن بالدعاء نقول )اللهم متعنا 

بأسماعنا ،وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا( أي أن نعيش 



حياة طيبة ،إلي أن نلقى هللا،فال أحد يتمنى المرض،لذلك 
 نسأل هللا دائما العفو العافية.

 ونكمل دالءل اسم هللا تالشافي:

االحتياط الذي وضعه هللا في الجسم.مثال الكلية لدينا  -٤
منها اثنتان،ان تلفت واحده هناك أخرى،ونتسطيع العيش 

بكلية واحدة.،كذلك العين األذن،أو من فقد نعمة 
فيها  البصر،هللا يعوضه قدرات ثانية،الشرايين،والخاليا

تجديد واحتياط.حتى الدم.ومخزونه.وحتى إن لم يوجد 
 طعام الجسم يأخذ من مخزونه،ويذيب الشحم.

إن هللا جعل لكل داء دواء.فال يوجد مرض ال عالج -٥
له،وإن قال لك أحد هذا المرض ال عالج له،تقولين له 

 كذبت وصدقت هللا،الن لكل داء دواء.

 يها. نطبق هذا؟وهناك األمراض القلبية،ما الذي يشف

بأن يتعلم كالم هللا فنبرأ من أمراض الحسد 
 والكبر.وأفضل العالج كالم هللا،وهو القرآن.

10/12/2017 

،واآلخر األول بالشفاء يأتي بأسباب الشفاءهو  هللا تعالى

بالشفاء،بمعنى أنك تذهبين للطبيب والمستشفى،ولكن 

أخذت بالنهاية هللا يريك نتيجة األسباب،فليس أنني 

بالسبب وهو الدواء أو الطبيب فقط،فأنا وصلت لنتيجة، 

إنما يجب أن أتوكل على هللا في شفائي،لذلك نحن نحتاج 

 للهداية،والسم هللا األول واآلخر.

 وبالنسبة السم هللا المؤمن كيف نربطه مع كل ما ذكرناه؟



نقول  اؤه ال يغادر سقما،وولماأن هللا يفي بوعده،أن شف

هللا المؤمن يصدق نفسه ,أس اذهب الباس هم رب البالل

ووعده،ولكن أنت إن لم تصدقي وعد هللا فلن تنتفعين.لما 

تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي،فنصدق هللا يقول 

 وعده.

لذلك كل أسماء هللا إن ربطناها مع يعضها تعطينا 

القوة.فترين في المرض اسم هللا األول اآلخر الظاهر 

 جانب الشافي. الباطن،والمؤمن إلى

وذكرنا سابقا أن من دالئل اسم هللا الشافي أعراض 

فنرى أن أخطر األمراض هي التي ال أعراض المرض،

من مناعته قويه لما يأتيه المرض تظهر مثال نري فلها،

الشافي،مث  أعراضه بسرعة.وهذا من دالئل اسم هللا

المؤمن الذي قلبه سليم،أي معلومات خطأ تأتيه يكتشفها 

ة،مثال عن الشرك،والبدع،عكس لما ال يكون قلبه بسرع

سليم لن يعرف أن يفرق أو يرد هذه المعلومات.فسواء 

أمراض قلبية أو جسدية،نرى أن الجسم والقلب المريض 

كما نقول يصادقها،فال تظهر عليه و أالجراثيم،يتأقلم مع 

،ألن الجسم يحاول أن ينبهك عن األعراض،وهذا أخطر

منك،نفس االنسان الذي لديه  ال تفاعل هذه الجراثيم،ولكن

،والتوحيد فأي شبهه تظهر له السريرةصفاء

يعرفها،ويردها،كما الزجاج الشفاف الذي تظهر عليه أقل 

 ،على حسب شفافية االنسان.بقعة



والنقطة األخيرة التي ذكرناها هي أن لكل داء دواء،وهللا 

ُ أَنههُ ََل المؤمن يصدق نفسه) هَ إَِله ُهوَ َشِهدَ اَّلله
  إِلََٰ

 آل عمران  (أ١٨)

فال أقول مرض .ه هو حقي هللا شهد أن كل ما يقولأ

مستحيل شفاؤه،وألنه على حسب اعتقادك إن قلت 

مستحيل سيكون مستحيل،وإن قلت ال عالج له كذلك 

يكون أن هناك عالج حتى ولو قال  سيكون،لكن لما يقينك

نه صدق هللا ألله،سيكون هناك عالج.وأاألطباء ال عالج 

دَق   َوَمن   )هو المؤمن ويصدق نفسه.  قِياًل  اّلَلِ  ِمنَ  أَص 

 النساء( ١٢٢)

دَق   َوَمن  )  النساء( ٨٧) َحِديثًا اّلَلِ  ِمنَ  أَص 

صلى هللا عليه وسلم وهو الذي قال علي لسان نبيه 

أْو  أْنَزلَ  إَله  دَاء   أْو لْم يَْخلُقْ  دَاء   لْم يُْنِزلْ  للاَ  إنه )

 (رواه أبو سعيد الخدري،المحدث األلباني، دََواء   لهُ  خلقَ 

 ، طرقه بمجموع صحيح
ان بأن هللا هو الشافي وباسمه ملذلك يحتاج مني اإلي

المؤمن واألول واآلخر والظاهر والباطن،فكلما استزدت 

من أسماء هللا ،ستجدين الحل أسرع.وكذلك يعطي 

نعطيهم  ض األمل،لذلك لما نرى المرضى يجب أنيللمر

،ال أن نحبطهم ونقول ال م،ونرفع معنوياتهاألمل باهلل

لم ج له،وخصوصا د جوجل مثال أذهب وأكتب أعال

بالبطن فيعطيني احتماالت ،واحباط،ولكن إن قلت أن 

 ل داء دواء سيجعل هللا لي الدواء.لك



  
لكل داء دواء،أي معالج نافع كالطبيب ،وهذا يجعل  -٥

فوق كل ذي علم حدوده وأن   الطبيب يعرف

عليم،فيعرف أن علمه محدود،ومشكلة المشاكل طبيب 

ومتكبر،ومتكبر بمعنى جاهل بالدين ، لذلك مهم الطبيب 

يعرف أسماء هللا،فسيحدث به التغيير،فيجعله ال يتكبر 

ويتواضع ،ويبحث في العالج،وكذلك يجعله يعطي 

للمريض األمل ويجتهد في البحث عن العالج،والدواء 

بالنسبة للدواء فاهلل قادر علي أن يشفينا بكن النافع،و

فيكون بدون سبب،ولكن ليست من حكمته بالدنيا أن ال 

يكون أسباب،ألن الدنيا قائمة على نظام األسباب،عكس 

الجنة ال أسباب لألخذ بها.فاالختبار باألسباب بالدنيا 

،واالختبار بالدواء وأسباب العالج،كل األدوية باختالفها 

بتالء لنا،فآخذ الدواء ولكن قلبي معلق باهلل،مثال اختبار وا

لو ال يوجد دواء،لن يكون هناك اختبار،فلن نعرف 

المؤمن من الكافر ألن الكل يعرف أن الشفاء من عند 

هللا،كنزول المطر،ولكن االختبار ان األسباب تحت 

يدي،ولكن تقولين سآخذها ولكن الشافي هو هللا،وهذا 

الكافر باالسباب، ،فمن يؤمن باهلل ينجح به المؤمن باهلل 

ويكفر باالسباب فقد استمسك بالعروة الوثقى،أي إما 

أؤمن به وبنفس الوقت اكفر باالسباب آخذها ولكن كافرة 

بها،فهي صفر ال تقدم وال تؤخر بالنسبة لي، والتداوي ال 

  .ينافي التوكل هو من الشفاء ،ولكن ال أتعلق به



الشافي واكفر بالسبب،استخدمه  ؤمن باهللالشفاء أن نإذن  

وي ال بدون التعلق بها،وقلبي فقط أن هللا  الشافي،والتدا

مثال من ن ال أتعلق به،كولينافي التوكل هو من الشفاء ،

المشاكل هنا ال  ال يختلط بالناس كي ال تحصل 

دواء نافع،نأخذه +معالج نافع يكون  اختبار،اذن الشفاء 

 أنواع: ٣بة لالدويه بالسبب به،وبالنسولكن نكفر 

 كونيه-١

 شرعيه -٢

 كونية شرعية. -٣

كل ما سبق مصرح تداولها،بمعنى هناك غير مصرح و

التي ذكرت  مثل  ٣بتداولها،أي ما ليس بسبب،ماعدا ال

ج غير متفق عليه،مثل العقائد.أو الالعالج بالطاقة.أو ع

السحر ،والشعوذة،والتمائم،هذا شرك ما ليس سبب 

 دويه مصرحة.ق بما ليس سبب،فحتى األي،كمن يتعلحقيق

ير ،األعشاب،مما أجريت قالكونية:االدويه والعقا -١

عليها التجارب بالمختبرات،وليس اشراقات بالمخ،والتي 

علم الكيمياء ،اكتشفها العلماء بعد تجارب عديدة

مثال ادوية الضغط وجربت بأكثر من دولة.والصيدلة.

وعلى حسب خمولها والسكر،والغدة،يتم بها قياس الغدة 

عكس ونشاطها يعطي الدواء،وبكميات ووقت معين.

وهذا من اسم هللا طاقة غير مصرح،مدرسة .ال

 الشافي.كيف؟ 



موادهم االوليه من الكون،وهو الذي علم الصيادلة 

والكيميائيين،هداهم للنسب المعينه منها.من دالالت اسمه 

ل هللا الشافي،ومع تقدم الوقت االدويه تتطور وتتغير.نسأ

ان يجعل فيها الشفاء،باالعتماد علي ان هللا هو 

 تأخذين به الدواء،تجددين ايمانك كل يوم أنت الشافي.ف

  الشفاء.تسألين هللالما 

 ما نزال في األدوية المصرح بها: -٢

 

الشرعية: وهذه ال آثار جانبية لها،عكس الكونية مع  -٢

فنسأل هللا أن الوقت لها آثار جانبية،ولكن ال مفر منها 

يكفينا شرها،والشرعية ال تجارب وانما قال هللا والرسول 

بالمئة تجارب،لذلك الكونية المؤمن  ١٠٠عكس الكوني 

والكافر ينتفع منها،أما الدواء الشرعي فقط المؤمن ينتفع 

به،وكلما زاد االيمان كلما زاد االنتفاع بها،وهي بالقرآن 

ول ساجرب.تحتاج والسنه،وغير خاضعة للتجربة فال أق

بالمئة  ٥٠إليمان قوي.ربما دواء شرعي ينفع )س( 

 بالمئة علي حسب االيمان، ١٠٠و)ص( 

 وما هي هذه األدوية؟

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ  القران كله.) -١ َونُنَِزِّ

  ( اإلسراء٨٢ِلِّْلُمْؤِمنِيَن ۙ)

لكن و أي مرض سواء بدني ،عقلي نفسي،هو شفاء و

يحتاج اإليمان بأنه هو شفاء،ألن هللا المؤمن يصدق 

نفسه،فأصدق هللا،و يجب ان أؤمن أن ال شيء مثل شفاء 



القرآن،حتى األمراض القلبية من حسد ورياء 

 وشرك.يشفينا منها باللطف،ال نحتاج لفحص دم وال 

 

عمليات،فهو شفاء ورحمة.ولم يذكر هو دواء،مثل الدواء 

 لمؤمن ذكر هو شفاء.الكوني دواء،ولكن ل

ويجب االيمان بهذا الشيء،وألن أساس االمراض كما 

ذكرنا سابقا اإلعراض عن هللا،فكيف أعدل اعراضه؟ 

باالستماع لكالم هللا.وعلي حسب نيتك ليس ألن )س( 

عملت انا اعمل وأجرب فهو ال يخضع للتجارب.لذلك 

من إيمانهم ضعيف ال ينفعهم.يجب عليهم أخذ الدواء.فقط 

مؤمنين المصدقين العاملين به،أما الظالمين )َواَل يَِزيد  لل

 ( اإلسراء٨٢الَظاِلِميَن إاَِل َخَساًرا )

ال يزيدهم إالخسارة.ظالم لنفسه ألنه ال يؤمن بالقرآن فال 

يزيده اال خسارة.مثال إيمانه ليس قوي وال يستفيد، فيقول 

 لم استفد فهذا يكون فتنة له ولغيره ،كيف؟

اس جربت ولم انتفع،فالشفاء الذي تضمنه القرآن يقول للن

بالطريقة يشفي األمراض البدنية والعقليه،فتفكرين 

،ويعالج امراض القلوب وهذا أهم من باقي الصحيحة

َم اَل يَنفَع  َماٌل َواَل بَن وَن ) ( إِاَل َمن  أَتَى ٨٨األمراض،)و 

 (الشعراء٨٩اّلَلَ بِقَل ٍب َسِليٍم )

لي العلم اليقيني به عالج لجميع ،فهو المشتمل ع

 االمراض،والشبهات 

 والحمدهلل رب العالمين.



٧/١/٢٠١٨ 

 ى تعرفين أنك تعلمت؟ مت

ك نسأل هللا أن ستطيعين التعبير عن ما تعلمته.لذلعندما ت

مثال هناك من يستطيع أن يعبر ما نتعلمه ال يتوقف عندنا،

أو الباور بوينت بلرسم البياني،أو بالخطوط،عما تعلمه 

،لنستغل ما نتعلمه  لذلك يجب أن نطور من أنفسنا،

ليكن هذا فويساعدنا على نشر ما تعلمناه بطريقة مبسطه.

 هدفنا.

وذكرنا أن هللا هو األول واآلخر في الشفاء واألسباب 

ويجب أن نأخذ بها، وهللا هو األول ,تكون بالمنتصف 

نتيجة هذا  الذي يأتينا باألسباب واآلخر الذي يرينا

السبب.والسبب ال نتعلق به كي ال نفشل ،إنما تعلقنا باهلل 

 األول اآلخر.وذكرنا أن لدينا نوعين من أنواع الشفاء:

الشفاء الكوني.العقاقير واألعشاب الذي تخضع تحت – ١

 التجارب،وهي أشياء موثقة من تجارب خضعت لها.

 األدوية الشرعية،ومواصفاتها:-٢

غير خاضع للتجارب،فال  -٢قال هللا والرسول.        -١

أقول سأجربها وأرى ماذا سيحصل،لذلك تحتاج إليمان 

يقين،وغير المؤمن ال ينتفع بها.وكذك على حسب قوة و

إيمانك،وتعلقك باهلل،أن هذا دواء شرعي.ليس أن أجربه 

 ألن )س( جربته.

ا في شفاء لم ،فهو وذكرنا أن أول هذه األدوية القرآن

الصدور،وأهم األمراض هي القلبية من الحسد والشرك 



لما أنك  والكبر،والشبهات.وحتى األمراض العقلية.تخيلي

يوم ،وكأنك تأخذين جرعات من  تتدبرين القرآن كل

 في سورة اإلسراء :وكما جاء اء.الدو

لُ  ْلُمْؤِمنِينَ  َوَرْحَمةٌ  ِشفَاءٌ  ُهوَ  َما اْلقُْرآنِ  ِمنَ  )نُنَزِِّ  َوَلَ   ۙلِِّ

ا إَِله  الظهاِلِمينَ  يَِزيدُ   فهو شفاء لمن آمن به.  (٨٢) َخَسار 

وسورة الفاتحة هي ومن القرآن هناك الرقية الشرعية،

 الشافية،ولكن تحتاج إلى اليقين.

هناك أدوية كونية شرعيه:أي هناك نص من -٣

القرآن،وممكن تكون خاضعة للتجارب.وردت في الشرع 

بالكون وخضعت ونفس الوقت موجودة 

للتجارب.والمؤمن ينتفع بها من جهتين ألنها كونية 

ن شرعية،كما جاء في سورة النمل ) ا مِِّ َمْن َعِمَل َصاِلح 

( ٩٧) ذََكٍر أَْو أُنثَىَٰ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنههُ َحيَاة  َطيِِّبَة  ۖ

فالمؤمن الذي يعمل العمل الصالح هللا يحييه حياة 

أن يحيينا حياة طيبة.أما الكافر ينتفع بها طيبة.نسأل هللا 

 ألنها كونيه.

َوأَْوَحىَٰ َربَُّك العسل )األدوية الكونية الشرعية ومثال على 

ا  إِلَى النهْحِل أَِن اتهِخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوت ا َوِمَن الشهَجِر َوِممه

 ( النحل٦٨يَْعِرُشوَن )

وهللا أوحى  هللا،وهذا يدل على أن النحل جند من جنود 

 إليها،بمعني ألهمها،بماذا؟

 :وأفضل أنواع العسل ( أَِن اتهِخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوت ا)

 الذي هو بالجبال،-١



 (َوِمَن الشهَجرِ وإن لم نجد العسل بالجبال فهناك الشجر)-٢

ا يَْعِرُشونَ ثم بالبيوت )-٣  (.َوِممه

 َربِِّكِ  ُسبُلَ  فَاْسلُِكي الثهَمَراتِ  ُكلِِّ  ِمن ُكِلي )ثُمه ونكمل اآلية 

ْختَِلفٌ  َشَرابٌ  بُُطونَِها ِمن يَْخُرجُ   ۚذُلُل    ِشفَاءٌ  فِيهِ  أَْلَوانُهُ  مُّ

ِلكَ  فِي إِنه   ۗلِِّلنهاِس    (٦٩) يَتَفَكهُرونَ  لِِّقَْومٍ  ََليَة   ذََٰ

لذلك نجد أنواع العسل من ( الثهَمَراتِ  ُكلِِّ  ِمن ُكِلي )ثُمه -١

 الثمرات على حسب ما هو موجود بكل بيئة.كل 

 ( َشَرابٌ  بُُطونَِها ِمن يَْخُرجُ   ۚذُلُل   َربِِّكِ  ُسبُلَ  فَاْسلُِكي)-٢

 لكل الناس( لِِّلنهاِس  ِشفَاءٌ  فِيهِ يخرج من بطونها شراب  )

 لما يحتويه من المضادات الحيوية.

وهناك حديث النبي صلى هللا عليه وسلم الذي جاءه 

كي من بطنه،وكما نعلم أن المعدة بيت الرجل يشت

أن يخلط  الداء،فقال النبي ألخيه اسقه عسال،والمقصود

مرات ليخبره أن األلم ما  ٣بالماء،ورجع الرجل للنبي 

زال فيه،فأخبره صلوات ربي وسالمه عليه أن يسقيه 

 ٣مرات.وهذا يبين لنا أن تكون جرعة العسل  ٣العسل 

لم يشفى فقال النبي  مرات لتكون شافية.ولكن الرجل

صلى هللا عليه وسلم صدق هللا وكذب بطن أخيك.وهذا 

هو اليقين.لذلك المؤمن ينتفع بالدنيا ويشفى من 

المرض،وكذلك باآلخرة ليقينه بكالم هللا.وهذا كذلك يعني 

 أن العسل شفاء لألمراض وخاصة أمراض البطن.



ونقطة نود ذكرها أنه عالج فيجب أن يكون بقدر ال أن 

نكثر منه.ومن الحديث نعرف أنه عالج آلالم 

 مرات،ويخلط مع الماء. ٣البطن،وتكون الجرعة 

وألنه من األدوية الكونية فمن التجارب أنه يقوي جهاز 

المناعة،ومفيد للبشرة،ويمنع تسوس األسنان مع أنه 

سكر.وللوقاية من سرطان القولون،وعالج ناجح 

طه مع خل خفض من آالم المفاصل عند خلق.ويللحرو

التفاح.واللتهاب البلعوم عسل مع الليمون،وعالج 

لألرق،وللهضم،وأمراض القلب،وفقر الدم.وللسعال 

الجاف،ومفيد للحوامل،وعالج للقيء وتقوية لعضالت 

الرحم ،وللربو والزكام،وكذلك يقلل التجاعيد.لذلك نجد 

 الكثير من وصفات الجمال للبشرة فيها العسل.

وجه،يخلط مع ماء الورد لمدة ربع وبالنسبة لماسكات ال

لعسل.وللبشرة اخيار.أو روب مع العصير مع ساعة.أو 

الدهنيه عصير ليمون مع العسل،وللنمش عسل وخل 

 وملح.ولنضارة الوجه خيار وبياض الوجه والنعناع.

الحبة السوداء:شرعي :في الحبة السوداء شفاء لكل  -٢

به تقوية والكوني داء إال الموت.ويجب أال نكثر منه.

للمناعة،ويفيد في عالج ارتفاع ضغط الدم،ومضاد 

 حيوي،ويوسع األوعية المويه،وعالج للتشنجات،و
اإلكزيما.يخلط زيته مع العسل وزيت الزيتون.ويزيد 

قدرة الجسم على مقاومة السرطان،وعالج أمراض الكبد 

 واإلسهال والكوليسترول.



١٤/١/٢٠١٧ 

وهللا هو األول ذكرنا أن الشفاء فقط من عند هللا،

واآلخر،والظاهر والباطن،وكيف نربطهما باسمه 

 الشافي؟

ولكن ان  األول يأتي باألسباب واآلخر يعطيك النتيجة،هللا

وقفنا عند السبب،والظاهر الباطن هللا الظاهر يعلم كل 

شيء والباطن يعلم ما ال تعلمينه،والمؤمن يصدق نفسه 

أسماء هللا بأن الشفاء من عنده،ويعطي األمن .لذلك 

مرتبطة مع بعضها البعض.وكلما زادت معرفتك بأسماء 

هللا،كلما كان لديك السعة في المدارك،ونربطه بالرازق 

يرزقنا األسباب والشفاء.والفتاح يفتح علينا.لذلك أسماء 

لية،وهناك جنة هللا من أحصاها دخل الجنة.وجنة هللا غا

 ء.سماء هللا،وبها نفسر كل شيالدنيا وهي معرفة أ

 كيف؟وهناك من يقول الشفاء بأسماء هللا الحسنى،

 هل هذا صحيح؟و

كل اسم لديه طاقة،.مثال تقولين جبار  مثال يدعون أن 

تقوين،وهذا خطأ الن أسماء هللا بالتعبد تعدة مرات وس

فادعوه بها.بأن تؤمنين بها وتعملين بمقتضاها،ليس ان 

هذا االسم بها طاقة.وأال بذكر هللا تطمئن القلوب.ليس أن 

تبطه ببعضها ركل أسماء هللا ملمرض معين مثال.

 البعض.وليس أن أقول جربت وحصل.

وماء زمزم  -١وذكرنا عن األدوية الشرعية الكونية،

يعتبر من األودية الشرعية ألن الحديث يقول ماء زمزم 



لما شرب له،أي على حسب يقينك أنت تشربينه..مثال 

والشرعي غير قابل ة.آخذه للشفاء،أو ألحصل على الحكم

 للتجربة.

وسنذكر عن الحجامة،وهو إخراج الدم الفاسد من -٢

 الجسم.

أن الشفاء  والرسول صلوات ربي وسالمه عليه يقول 

شربة عسل،وشرطة محجم ،والكي.ونهيت عن  ٣في 

الكي.وهنا ذكر شفاء ،ولم يقل عالج ،فالشفاء بمعنى 

مئة هو فعال مئه بالأشفى منه،فهنا لدي النتيجة.

ال نأخذه مثل المتوكلين ال ف بالنسبة للكي نهانا عنه،ولكن

 يكتوون.

 وكذلك الحجامة من الشفاء،وحديث النبي لما أسري به

وكلما مر علي ملك كانوا يقولون له عليك بالحجامة يا 

،ولكن مع المريض ال ١٧،١٩،٢١محمد.ويفضل بتاريخ 

 ضرر يعمله بأي وقت.

علي الريق أمثل ،وفيه تكون الحجامة  أن وحديث آخر

شفاء وبركة وتزيد في العقل .وتعطيك النشاط كذلك،ألن 

أحيانا تحسين بالخمول.وفي التوحيد لما ذكرنا عن 

ستفراغ الجسم من األشياء الفاسدة.فكذلك التزكية ا

 الحجام.

 وفي الحجامة نجتنب الجمعة واألربعاء.

وهو من النبات الذي يخرج تحت ،الكمأة،وهو الفقع -٣

هللا على بني  التي أنزلهاالمن  األرض،وهي 



وماؤها شفاء للعين،من وهذا في بعض التفاسير.إسرائيل،

مع ماء يخلط أمراضها،التراكوما،أو كثيرة الدمع،واألثمد 

فتين.محاذيرها عدم أكلها لتشقق الشويفيد الكمأة .

بأمراض المعدة واألمعاء.وعدم أكلها  للمصابين

بارد عليها.ويجب تنظيفها من نيئة.وعدم شرب الماء ال

 التراب.

 أنواع : ٣القسط البحري وهو 

 القسط الهندي -١

 الصيني -٢

صلى هللا عليه  األحمر والمهم القسط البحري.،والنبي-٣

 ٧لديه حديث عليكم بالقسط الهندي فهو يشفي  وسلم 

 أمراض.

وحديث آخر خير ما تداويتم به القسط البحري.والخراج 

في نضعه مع زيت الزيتون ورات منه.قطالبلغم.يخلط 

وكذلك لضعف الكبد والمعدة،ويتبخر به  قطارة األنف.

كذلك في نزالت البرد.وكذلك يسحق ويخلط بالعسل 

ومفيد للكلف والنمش.ولداء الثعلبة للشعر،والنوع األبيض 

 منه إذا تدخن به يدر  الحيض.

ويزيل آثار الجروح إذا خلط بالعسل.ومدر للبول ويسقط 

الديدان،وللصداع المزمن أو النصفي دهانا أو 

 شربا،ويعالج ضيق التنفس أو الربو.

 والحمدهلل رب العالمين.

 



 
٢١/١/٢٠١٨ 

السبب لدراستنا لهذا االسم اننا نحتاج السم هللا الشافي 

ألن الناس بين امراض متعدده،اللهم احينا حياة 

طيبة.،االمراض كذلك ابتالء واختبار وفيها رفع 

جات،وكلما زادت تعقيدات الحياة زادت االمراض للدر

ومنها البدنية،والنفسية.،هناك كذلك االمراض القلبية 

والتي قلما ينتبه لها االنسان.ومع كثرة االمراض نرى 

الناس صار لديها كثرة تعلقات بين 

موال نصرف وكم من األاألطباء،والدواء،فتشتت الناس.

 عليها؟؟؟ 

هذا حين جعل هلل ندا،وأعطاه وهناك من أشرك باهلل في 

ة والقوة علي الشفاء مثل الطبيب،وهذا ما يسمى القدر

بالشرك األكبر.وهو مخرج من الملة.وحتي الدواء أو أي 

 شيء آخر أعطيه القوة فهو شرك أكبر.

 وما هو الشرك األصغر؟

أن أتعلق بسبب الشفاء مثل الدواء،والطبيب.مثال نفذ 

 فكر ،وكيف و..و..و.الدواء مني ،فماذا أفعل؟ وأ

فكل األدوية الشرعية والكونية التي ذكرناها هي مجرد 

سباب أل الذي أعطانا هذه اأسباب،ولكن األول هو هللا

واآلخر هو الذي يعطينا نتيجة هذه األسباب.آخذ السبب 

ولكن أتوكل على هللا بإسمه الشافي ،والوكيل 

  ،والرب.وليس على الدواء



 

ِ فَتَوَ  ْؤِمِنيَن )َوَعلَى اَّلله  ( المائدة.٢٣كهلُوا إِن ُكنتُم مُّ

ْسِلِميَن )و)  ( يونس٨٤فَعَلَْيِه تََوكهلُوا إِن ُكنتُم مُّ

فتوكلي بمعنى اعتمادي فقط على هللا،والتوكل هو أن آخذ 

بالسبب وهو الدواء ولكن ال أثق به ،أو بالطبيب،وإنما 

 باهلل هو الذي يفعل هذا الدواء.

سيتوكل على هللا ولكنه ال يذهب ومن يقول انه 

 للطبيب،وال يأخذ الدواء!!!!

 ن يجب علينا األخذ باألسباب.هذا من التواكل،أل

لذلك عدم معرفتنا السم هللا الشافي يجعلنا نتخبط ونشرك 

 بأن نجعل له ندا في الشفاء.

األمراض هي سبب لتعلقنا باهلل،فننكسر ونتعلق باسمه و

يمرض يتعلق باهلل.اللهم انا نعوذ الشافي.وليس الكل لما 

 بك من الشرك.

 وبشكل عام أي تعلق باالسباب هو شرك أصغر.

وحالة أخرى من الشرك األصغر ،وهو التعلق بسبب لم 

 حجار.،مثل الطاقة.،ولبس األسورة.أو األيجعله هللا سبب

 وانما الناس جعلوه سبب.فاهلل هو مسبب األسباب.

 بسبب أعطيه القوة!!!وتخيلي هذا السبب الذي ليس 

لذلك من هذا يؤدي للشرك األكبر،وصاحبه يخلد بالنار.

الواجب علينا بعد أن عرفنا عن الشرك أن نعلم من حولنا 

 ،ألنه من األولويات.



وكذلك ال نستهين بالتعلق باالسباب ألنه من الكبائر،وهو 

اكثر من الزنا.لذلك نحتاج السم هللا الشافي ليعالج الشرك 

 لدينا.

وصفة شافية من  بعد ان تحدثنا عن أنواع الشفاء هناك

بب،وال مضاعفات قوى من كل سكل الم ومرض وهي أ

 عالج كل امراض البدن والعقلجانبية فيها،وت

 ؟ ستغرق وقتا ،وما هيوالقلوب،وال ت

سورة الفاتحة وهي تسمى الشافية،وهللا فرض علينا 

مرة،هذا في  ١٧قراءتها كل يوم على األقل 

ما هناك من يتدبر ،ولكن قل١٧ة.تخيلي أقرأها الصال

ميع ن تدبرنا وتفكرنا بمعانيها فإنها تشفي جمعانيها،ألننا إ

تؤمنين بها  األمراض،حديث النبي بأنها الشافية.إن كنت

مراض،ولكن ال بد من اليقين فهي تشفي من جميع األ

بذلك،وهللا هو االول اآلخر،والقران صفة من صفات 

تحتاج لفهم مكوناتها.وسنرى  هللا،ولكن هللا،وهي كالم

 كيف أن كل آيه تشفي مرضا معين .

 بسم هللا الرحمان الرحيم.

ِه َرِبِّ اْلعَالَِمينَ   ﴾٢﴿ اْلَحْمدُ ِللـه
اله اال هلل نحمده علي نعمه وعلى أنه ال إ: أي كل الحمد

في قلوبنا  ،وأنه يسر لنا العبوديات،ونحمده أنه ركبهللا

نه كامل لق به،أنا أحبه وأحمده ألحب الكمال لنتع

 الصفات وله الحمد كله.وهذا الحمد يعالج أي مرض؟



علقات لرضا،والمرض القلبي هو الحسد،والتعدم ا

لما تحمدين هللا ان والشرك،واالمراض القلبية،والكآبة،

 نه الحميد المحمود فيحمد علي كلكل شيء حسن،أل

 شيء.

 ﴾٢﴿ َرِبِّ اْلعَالَِمينَ 
مدك يا رب علي ربوبيتك للعالمين،وال رب : أي انا اح

ن سواك،انت ربي ورب العالمين من الجلنا 

واالنس،وخالقهم ورازقهم وانا أرى آثار ربوبيتك 

وتربيتك للجميع من النقص للكمال،أري حولي تربية 

نعتقد أننا نربي  نحنبالمواقف و هللا،ابنائي كيف رباهم

لكن هللا هو المربي،وهذا يعالج مرض  أبناءنا،

قدار تربينا التعلق،والحساسية من الناس،ألنه الرب،واأل

 كذلك،وما هي مشاكل الناس مع االقدار؟ 

الشكوى،مثال أنا غير محظوظة،،ولماذا يحصل لي 

عرف هللا رب هكذا؟ وكل هذا بسبب أنني ال أ

العالمين.لذلك الحمدهلل رب العالمين يعطيك الرضا 

ؤل واألمل،لذلك هو عالج لجميع لمحبة والشكر والتفاوا

مراض،حتى بالمرض هو يربيني لذلك احمده.لما يقال األ

لنا ان التفاؤل هو عالج االمراض،هو ليس كذلك،انما 

ِه َسيُِريُكْم  )الحمد هو عالج االمراض. َوقُِل اْلَحْمدُ ِللـه

 ( النمل٩٣) آيَاتِِه فَتَْعِرفُونََها
لماذا يريك  هللا بالقدر، الحمدهلل وترضينلما تقولين  

 .لك حصل 



ليصلحوا لمجاورته  يربيهم،هل االيمانوخاصة تربيته أل

 الجنة .لذلك ما يقضي هللا لمؤمن إال خيرا. في

ونقطة أخرى وهي حين يقال لنا التشاؤم.كذلك وتعالج 

مع أن  أنا األفضل ، أفضل عالج للثقة بالنفس أن أقول 

من أنواع الشرك ألنك تدعين الحول والقوة الثقة بالنفس 

لنفسك،وهللا هو الذي يعطيك الحول والقوة،فال حول وال 

وبالدعاء )يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث قوة اال باهلل.

(،أي ال ي لنفسي طرفة عينفاصلح لي شأني كله وال تكلن

نني ال اريد ان تجعلني أثق بنفسي حتى طرفة عين،أل

س صاحب الجنتين في سورة الكهف اشرك بربي أحدا.نف

لذلك الثقة فقط تكون حين ادعى أن الجنتين بحوله وقوته.

ول الذي يعطيني الحول والقوة.فهو األباهلل.هو 

هذا  في اليوم،مرة  ١٧ ننا نردد الفاتحة ومسألة أواآلخر.

مج أنفسنا الن فينا الكثير من يعني اننا نحتاج ان نبر

بنا امراض ال ك احتمال كانت مراض،وكذلاأل

ها،وهللا عالجنا بسورة الفاتحة.اللهم انا نسألك العفو نعلم

 والعافية،فالحمدهلل رب العالمين،تعطي الثقة باهلل.

الرحمان الرحيم: وهذا يعالج مرض اليأس والقنوط،مثال 

َوَمن يَْقنَُط ِمن  ،)مل في شفائك ألما يقول لك الطبيب ال

ْحَمِة َربِِِّه إَِله  الُّوَن )ره  ( الحجر٥٦الضه
القنوط واليأس،شفاؤه الرحمان الرحيم والتي تعني ان و

ذو الرحمة الواسعة الواصلة،ورحمتك هللا تعالى هو 

 وسعت كل شيء،



ا) ْحَمة  َوِعْلم   (٧) َربهنَا َوِسْعَت ُكله َشْيٍء ره
بمعنى كل ما وصله علم هللا وصلته رحمته.وهللا ال  

رض وال في السماء لذلك رحمته ألشيء في ا يخفى عليه

واسعة،ونحن نحتاج لرحمة هللا العامه في الدنيا والخاصه 

في اآلخرة،بااليمان والعلم والعمل.لما ترين االمراض 

 والمشاكل،فكافي لما نعرف انه هو الرحمان الرحيم.

حتى لو لم يرحمني أحد قط،فكاف ان هللا هو رحمان 

طلب رحمتهم للعبيد و رحيم.يعطيني الغنى،ويعالج تذللي

واستدرار عطف الناس ؟ .لماذا ال تزووني،شفقتهموو 

هذا مرض كذلك.او انا مريضه ولدي اوجاع واشتكي 

الستدر عطف الناس وشفقتهم.فال نطلبها من احد ،وحتى 

يا حي يا قيوم برحمتك شعور الرحمة والعطاء عالج،

رحمة غير هللا،هناك من يكون تحت أستغيث،وليس 

؟،متى يتعطف ناس،مثال متي سيأتيرحمة ال

رحمة،وال احد ارحم بي من رب  علينا؟.فتربية هللا لنا 

 العالمين.

الج مرض الكبر،ويعطيك التعظيم يع﴾٤﴿ َماِلِك يَْوِم الِدِّينِ 

 ،وما هو؟مراضيسبب لنا األو هناك ما هلل.

امتالكي لشيء معين والخوف من ان افقده،لكن لما نعلم  

ذكر مالك  أن هللا فقط هو مالك الدنيا واآلخرة،وهنا فقط

في يوم الدين ولم يذكر الدنيا،بمعنى ان ما املكه اآلن 

هذا ال شيء،والملك هو الذي يأتي بأمراض القلوب الدنيا،

ين والحسد،لكن لما أقول مالك يوم الد من الكبر والعجب



يقي للدنيا قفهنا أنا أعظم هللا ألنه هو المالك الح

 حقد على الناس،وأكذلك حسد ال او واآلخرة،فأتواضع

يعالج مرض  كذلكولماذا هم عندهم وال يوجد عندي؟ 

التعلقات،فانت ال تملكين شيئا أصال ،فكل شيء أمانة 

أي معنا فال  ناخذ لدينا وقت الموت نسلمها،حتى نفسك.

 للقبر.شيء 

ومعظم الخالفات مع الناس بسبب هذا.حتي ابناءك 

علك فقط تتعلقين بمالك زوجك بيتك ال تملكينهم،وهذا يج

 يوم الدين.

والحمدهلل رب العالمين محبة ،الرحمان الرحيم 

رجاء،ومالك يوم الدين تعظيما وذال وهي اركان العبادة 

والتعلق باهلل يكون محبة ورجاء تعظيما،وهذا التعلق 

ن مرض الشرك،ألن الشرك يأتي لما احمد غير يحميك م

هللا،واتعلق بغيره،واخاف غيره وأعظمه وكلها سبب 

 لالمراض النفسية.

  

 والحمدهلل رب العالمين.

٢٨/١/٢٠١٨ 
َراَط اْلُمْستَِقيَم )  (٦)اْهِدنَا الِصِّ

اهدنا،وليس اهدني،جاءت كذلك بصيغة الجمع،وهذا 

تحب الخيك ما يعالج مرض األنانيه ونفسي نفسي،وان 

 تحبه لنفسك،فأطلب الهداية للجميع.



و االنسان لما ال هدف له بالحياة ،فهو مشتت،وضائع وال 

 يعرف ماذا يفعل؟

ال هدف له وال يعرف لماذا هو  وهذا مريض الذي

وكبرت،وال   بالحياة،مثال من تقول تزوجت وأنجبت

 أعرف ماذا أفعل،و توقفت حياتي!!!

ان وضعت اهداف صغيره ستتوقف الحياة عندها، لذلك 

أن   نطلب من هللا ان يهدينا الصراط المستقيم،أي أسأله

يكون لي هدف،ويساعدني في الوصول للهدف،كي ال 

َراَط اْلُمْستَِقيَم ).أصاب بالتشتت والضياع   (٦)اْهِدنَا الِصِّ

فاهدني الي الصراط وفي الصراط وتفاصيله الي أن 

 يهديني وال اعتمد على أحد  ة يا رب. وال احدأصل للجن

 إال انت. 

َراَط اْلُمْستَِقيَم ) بها دعاء واقبال على  (٦)اْهِدنَا الِصِّ

هللا،فهمي فقط هللا،لذلك من األمراض أن االنسان يريد له 

صيت بين الناس وأن ترضي عنه الناس،وتمدحه وان لم 

َراطَ )يحصل عليها يتعب،ولكن   (٦اْلُمْستَِقيَم ) )اْهِدنَا الِصِّ

همي فقط هللا،لذلك لكل عبد صيت في األرض وصيت 

ان يذكرني هللا   فنهاية امالي وغاية اهدافي,في السماء

وليس الناس،فهو اكبر هدف لي،ورضا الناس هذا هدف 

 صغير .واحتمال يحصل أوال.

 ِصَراَط الهِذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم(

 ومن هم؟



ئَِك َمَع ا ِدِّيِقيَن )فَأُولََٰ َن النهبِيِِّيَن َوالِصِّ ُ َعلَْيِهم ِمِّ لهِذيَن أَْنعََم اَّلله

اِلِحيَن ۚ)  ( النساء٦٩َوالشَُّهدَاِء َوالصه

وهذا يعطي التواضع،فلست أول واحد انما أنا تابع 

) تََوفهنِي لهم،كما جاء في دعاء يوسف عليه السالم 

اِلِحيَن ) ا َوأَْلِحْقنِي بِالصه  ( يوسف١٠١ُمْسِلم 

 نبي ويسأل هللا أ ن يلحقه بالصالحين.  ويوسف

وهذا يجعلني ال اتعصب باني اتبع فالن او اتعلق بشيء 

او اشخاص،فقط من انت انعمت عليهم يا هللا.فال تعصب 

  او تقليد اعمى.

 وصراط الذين أنعمت عليهم بالعلم والعمل.

إلي أن  نسال هللا ان يفتح لنا باب العلم ونعمل بما عملنا

 يتوفانا هللا.

وهم الذين كان لديهم العلم ولكن لم  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم(

 يعملوا

اِلِّيَن ﴿  أي لديهم العمل ،ولكنه بال علم. ﴾٧)َوََل الضه

ذا اردنا ان يحفظ هللا قلوبنا وصحتنا علينا أن نحفظ هللا 

 في وقت الرخاء،كيف؟

كالم هللا ،وأعمل أحفظ سمعي وبصري وقلبي،بأن أتدبر 

  به.فهذا ما يحفظني في وقت الشدة عندما أحتاج أن أنجو.

والمرض قد يرفع االنسان درجات بأن يجعل توحيده 

 واضح وكامل،وقد ينزله دركات بأن يجعله يشرك باهلل،

ألن االنسان إذا لم يفهم فقه االبتالء وفقه األمراض فقد 

 يشرك،وكيف يكون الشرك بحال المرض؟



وط واليأس،أو نسب الشفاء لغير هللا،أو التعلق بالقن

باألسباب مثل الدواء،والطبيب،وهذا من الشرك 

األصغر،أو إعطائها القدرة مثل الطبيب على الشفاء،وهنا 

 ندخل بالشرك األكبر

لذلك المرض سبب لرفع الدرجات ومحو السيئات لما 

نوحد هللا،أو سبب لالنتكاس.نسأل هللا أن يحفظنا،ونسأله 

 لعفو والعافية.ا

َل عدوى وَل وحديث آخر للنبي صلى هللا عليه وسلم)

فال يوجد العدوى ،بانتقال المرض،ألن الرسول  طيرة(

قال من أعدى األول،ونحن مشكلتنا أننا لما نمرض نتهم 

)س( و)ع( أنهم السبب النتقال أمراضهم الينا،هم 

سبب،ولكن ليس السبب المباشر،نحن العدوى صارت 

 لدينا مثل 

يجب أال نلقي بأيدينا إلى   الهوس،صحيح أننا

لألماكن التي بها المرض  التهلكة،نحتاط وال نذهب

مثال،ولكن إن مرضنا ال ننسبها للجراثيم والعدوى.فهذا 

إن مرضنا فإنه   يعتبر من الشرك،فال عدوى وال طيرة،و

 بقدر هللا،أحيانا نأخذ باألسباب وكذلك نمرض!!!!

و ننسبها للعدوى ،والنبي صلى هللا عليه وسلم قال من 

أتعلق بها أعدى األول.فكلها أسباب لالختبار،هل 

 بقدر هللا؟  وأعطيها القدرة؟ أم أؤمن

 وحديث آخر للنبي صلى هللا عليه وسلم:



) أنه الطاعوَن ذُِكَر عند رسوِل للاِ صلهى للاُ عليِه وسلهَم ، 

فقال : إنههُ ِرْجٌز أُِصيَب بِه من كان قبلكم فإذا كان بأرٍض فل 

 منها( تدخلوها وإذا كنتم بأرٍض وهو بها فل تخرجوا

والطاعون نقيس عليه أي وباء آخر،فكان به وباء ال أذهب 

 له،أو إن كنت بمكان به وباء ال أخرج منه.

وفي قصة األلوف الذين خرجوا من ديارهم هربا من 

الموت والمرض،ولكن هللا أماتهم،فهم هنا هربوا من قدر 

 هللا

فرارا من   نقيس عليها بيتي به وباء ال أخرج منه

نفر من القدر.ونالحظ من يوسوس زيادة هذا المرض،فال 

 يمرض زيادة.

األسبا لغير الهه   إذن نأخذ االحتياط ولكن ال ننسب

ونعظيمها مثل العدوى هي من الشرك.وكذلك تزيد 

  الوسواس،ونالحظ من يوسوس زيادة هذا يمرض زيادة.

وحديث قدسي )يا ابَن آدَم ! َمِرضت  فلم تَع دني ، قال : يا رِبِّ 

كيَف أعود ك وأنَت َربُّ العالميَن ؟ قال : أَما عِلمَت أَن ! 

عبدي ف النًا مريٌض ، فلو ك نَت ع د تَه لوجدَت ذلَك ِعندي ؟ أو 

 وجدتَني عندَه ؟

 وكيف هللا عند المريض؟

عند المريض هللا والثواب،فزيارة المريض هذا شرف 

عظيم للمريض وشرف كذلك لمن يزوره. وهو فرض 

س أن نجلس عند المريض طول الوقت كفاية،ولي

 ،الزيارة كذلك لها ضوابط،بالوقت المناسب،وكذلك 



ال نحبط المريض ونجعله يصاب بالقنوط،إنما نعلمه 

 التفاؤل.

 والحمدهلل رب العالمين.
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