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بسم اهللا الرحمن الرحيم
 لنا إال ما علمتناالحمد هللا رب العالمين ، والصالة و السالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين ، اللهم ال علم 

أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وإنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ، و 
نا برحمتك في عبادكأرنا الباطل باطالً و ارزقنا اجتنابه ، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخل

إلى جنات القرباتالصالحين ، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات 
.

أهمية الحوار وآثاره اإليجابية

ر يترك أثراً بليغاًأيها اإلخوة الكرام ، الزلنا في دروس من نوع جديد ، إنها دروس الحوار ، والحقيقة أن الحوا 
ليكم بالجماعة ،في نفوس المتحاورين ، ألن اهللا مع الجماعة ، ويد اهللا مع الجماعة ، ومن شذ شذّ في النار ، وع

غنم القاصية .وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من االثنين أبعد ، وإنما يأكل الذئب من ال
بعض الفالسفة يرى أن الحوار يولد أفكاراً جديدة ال يملكها المتحاورون انفرادا . 
قه األولويات .قبل درسين توضحتْ معالم موضوعات نحن في أمس الحاجة إليها ، انطالقاً مما يدعى اليوم بف 

فقه األولويات

وإنشاء السدود ،كلكم يعلم أن المسلمين إذا أراد عدوهم أن يفقرهم فاستخراج الثروات ، وتطوير الصناعات ،  
واستصالح األراضي ، ورفع مستوى الدخل هو العبادة األولى ، هذه أولويات .

صومه العبادةوإذا أراد الطرف اآلخر إضاللهم فترسيخ معالم الدين وتدعيم مبادئه وتعزيز قيمه والرد على خ 
األولى .

ب وقتهموإذا أراد الطرف اآلخر إفساد المسلمين فتحصين الشباب والشابات وتهيئة مناشط إسالمية تستوع 
وطاقاتهم هو العبادة األولى .

لى .وإذا أراد الطرف اآلخر إذالل المسلمين فبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس هو العبادة األو 
نوات طويلة جداً ،إذاً نحن أمام فقه اسمه فقه األولويات ، لك أن تسميه أيضاً فقه العصر ، اآلن نحن نائمون س 

، لكن بالتأكيد الذيونحن نائمون في ضوء الشمس ، وعدونا أو أعدائنا وما أكثرهم يعملون ليالً نهاراً في الظالم 
الفتاكة ، وتقنيتهميعمل في الظالم يسبق النائم في الشمس ، بغفلة من الزمن ملك أعدائنا ناصية األرض بأسلحتهم 



جة المسلمين إلى القوة ،العالية ، فإذا أردنا أن نفهم فقه األولويات لهذا العصر فيجب أن تنبع هذه األولويات من حا
ل :ودائماً وأبداً ال تجد مشكلة في العالم إال بسب خروج اإلنسان عن منهج اهللا ، واُهللا عز وجل يقو

﴿ وَأِعدوا لَهم ما استَطَعتُم ِمن قُوٍة ﴾
 ]60[ سورة األنفال : 

منهج اإلسالم موضوعي

اً وشتماً ، أعددنا لهمالذي وقع أنهم أعدوا لنا ولم نعد لهم ، نحن أعددنا لهم تواكالً غير صحيح أعددنا لهم سباب 
 .فرقة ، أعددنا لهم بأساً فيما بيننا ، أعددنا لهم تقصيراً ، لذلك هذه الدنيا لها قوانين

 يتملكها مسلماً كان أوكلمة دقيقة جداً : اآلخرة بالعمل الصالح واإليمان ، أما الدنيا فلها قوانين ، من يأخذ بها 
كافرا .

 به قطفتالشيء المدهش أن اإلسالم منهج موضوعي ، ما معنى موضوعي ؟ أنك إذا طبقته ولو لم تكن مؤمنًا 
ه البالد إسالمية ، الثماره ، والحقيقة المؤلمة أنك إذا سافرت إلى بالد الغرب أو إلى بالد الشرق كل إيجابيات هذ

عطيه رغيف خبزهعن عبادة له إطالقاً ، ولكن ذكائهم وتجربتهم قادتهم إلى احترام اإلنسان ، واإلنسان حينما ت
وكرامته يعطيك كل شيء .

قيقة أدركوها .قلت مرة في ندوة تلفزيونية : أعِط اإلنسان رغيف خبزه وكرامته ، وخذ منه كل شيء ، هذه الح 

من فقه األولويات الدروس الحوارية

كار وتصورات اللذلك أيها اإلخوة الكرام ، من فقه األولويات أن يكون الدرس حواراً ال إلقاء ، وقد تنبع أف 
ان النتاج منها طيباتخطر في بالنا جميعاً ، من هذا النموذج من الدرس ، والحقيقة أن الدروس السابقة األربعة ك

جداً ، وبعض المالحظات ذكرتها .

من فقه األولويات : تقوية الجسم

بدأنا بموضوع تقوية الجسم ، وقد قال تعالى : 
﴿ وزاده بسطَةً ِفي الِْعلِْم والِْجسِم ﴾

]247[ سورة البقرة : 

والنبي عليه الصالة والسالم يقول : 
(( المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا تعالى من المؤمن الضعيف ))

[مسلم]



الح يحتاج إلى قوة ،وألن مهمتك األولى في الدنيا أن تقدم هللا عمالً صالحاً يكون ثمناً لسعادة أبدية ، والعمل الص 
ي بماله والقوي بعلمه ،كالم دقيق ، القوي متاح له من األعمال الصالحة مالم يتَح للضعيف ، القوي بمكانه ، والقو

متاح له من األعمال الصالحة ما لم يتح للضعيف .
حقق أرباحا منهناك بالد تملك ثروات طائلة ، وهناك بالد تملك ثروات نفطية ، لكن شعبا مثل الشعب الهندي  

د األولية ، عندهالبرمجيات تصل إلى ثالثة وثمانين مليارا ، وليس عنده نفط ، وال عنده شيء إطالقاً من الموا
برمجيات علم فقط .

خمسة وعشرين عاما ،إن بلدا مثل ماليزيا زرته أخبرنا السفير السوري هناك أن هذا الشعب كان في الغابات قبل  
 مجتمعاً بما فيهوهو عد ثالثة وعشرين مليونًا ، مجموع صادراته على العالم تزيد على صادرات العالم العربي

النفط ، وعندهم فائض نقدي يزيد على ستين مليار دوالر .
ة وجوده مالم يتحإن فقه األولويات يعني أن نكون أقوياء ، ألن القوي متاح له من العمال الصالحة التي هي عل 

للضعيف .
كالمي دقيق ، إذاذكرت في الدرس السابق أنه إذا كان طريق القوة سالكًا وفق منهج اهللا فيجب أن تكون قوياً ،  

الحة ما لم يتحكان طريق القوة سالكًا وفق منهج اهللا يجب أن تكون قوياً ، ألن القوي متاح له من األعمال الص
يقرب مخلصاً ناصحاً ،لغيره ، القوي بجرة قلم وتوقيع يحق حقاً ، ويبطل باطالً ، يقر معروفاً ، ويزيل منكراً ، 

ن إال بمعصية اهللاويبعد فاجراً منافقاً ، فالقوة يجب أن تكون في المؤمن إذا كانت وفق منهج اهللا ، فإن لم تك
ت عديدةفمرحباً بالضعف ، والضعف وسام شرف لإلنسان ، المؤمن ال يساوم على دينه إطالقاً ، وذكرت مرا

فقال سيدنا عمر :كيف أن عمر جاءه ملك الغساسنة مسلماً ، فلما هشم أنف رجل من فزارة ، واشتكى له الرجل ، 
لفتى ، أدركت حقيأصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح ؟ قال جبلة : لست ممن ينكر أو يكتم شيئا ، أنا أدبت ا

بيدي .
ل ما فعلته كفك ،قال سيدنا عمر : البد من إرضائه ، ما زال ظفرك عالقاً بدمائه ، أو يهشمن اآلن أنفك ، وتنا 

نجم أرضاً ؟ كانفقال جبلة : كيف ذاك يا أمير المؤمنين ، هو سوقة ، وأنا صاحب تاج ، كيف ترضى أن يخر ال
 نبنيه ، كل صدع فيهوهماً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز ، أنا مرتد إذا أكرهتني ، فقال عمر : عالَم

بشبا السيف يداوى ، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى .
جب أن تكون قوياً ،سيدنا عمر ضحى بمِلك ، ولم يضح بمبدأ ، فنحن إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج اهللا في 

ست متاحة للفقيرألن األعمال الصالحة المتاحة للقوي ليست متاحة للضعيف ، واألعمال الصالحة المتاحة للغني لي
، واألعمال الصالحة المتاحة للعالم ليست متاحة للجاهل .

وث اإلسالمية الذي عقدأحد اإلخوة الكرام تفوق تفوقاً كبيراً جداً في أطفال األنابيب ، طفل األنابيب في مجمع البح 
جته ، هذافي جدة سمح بحالة من ست حاالت ، أن يؤخذ ماء الرجل ، ويوضع في أنبوب ، ثم يوضع في رحم زو
كثيرة جداً .شيء مسموح به شرعاً ، وهناك خمس حاالت مرفوضة ، فهذا األخ بتفوقه في العلم حلَّ مشاكل أسر 



، فتمكن إنسان بتفوقهأحيانا يكون الوفاق عاليا بين الزوجين ، لكن ليس لديهما أوالد ، والمشكلة مربكة ومحرجة  
المال قوة ، يجبالعلمي أن يرمم مئات األسر التي كانت على وشك االنهيار بعدم إنجاب األطفال ، العلم قوة ، و

أن تكون قوياً وفق منهج اهللا ، وإال كان الضعف وسام شرف لك ، هذا مبدأ .
ئب التي تحصلهاإن من فقه األولويات أن نكون أقوياء ، ولنبدأ بقوة أجسامنا ، ذكرت خبرا أن مجموع الضرا 

الجة أمراض المدخنينالبالد الغربية من تجارة تصنيع الدخان أقّل بكثير من األموال الطائلة التي تنفق من أجل مع
.

ن في العام نخسرمرة التقينا بمندوب شركة هولندي ، فذكر لي فكرة لفتت نظري ، قال لي : نحن إذا نرشح مرتي
، العناية بالصحة أناعملنا ، معنى ذلك انه ال يعتني بصحته ، معنى ذلك أنه عطل العمل أربع أيام في أربعة أيام 

 طلبك للعلم .أقول : جزء من الدين ، ألن صحتك قوامك ، وقوام عملك ، وقوام حركتك ، وقوام عطاءك ، وقوام
 محدود ، لكن هناك فرقهناك وهم ذكرناه سابقاً ، أن اإلنسان أحياناً يظن أن الرياضة تطيل العمر ، أبداً ، العمر 

 سنة المتبقية طريحكبير بين أن تمضي هذا العمر واقفاً متحركاً نشيطاً معطاء فعاالً ، وبين أن تمضي الثالثين
الفراش ، المعنى دقيق جداً ، أنا أتمنى أن أمكَّن من توضيحه :

، ومن هذه القوانينحينما تحترم قوانين ربك فأنت عابد ، وحينما ال تعبأ بها فأنت غير عابد ، قلت : القوانين  
ليس له أسباب ؟قوانين الجسم ، والناس بسذاجة يتوهمون أن المرض مقدر ال بد منه ، من قال لك : إن المرض 

إذا تالفى اإلنسان أسباب المرض فأغلب الظن مكافأة له اهللا يمنحه الصحة .
 يقول لك : كُْلأنا يؤلمني أشد اإليالم أن تجد مسلما ال يعبأ بتوجيهات األطباء ، وال بتوجيهات االختصاصيين ، 

ة بأزمات واحتشاءوسم ، ال يضر مع اسمه شيء ، وال يعبأ بالحركة إطالقاً ، تراه ال يتحرك ، تراه في سن مبكر
ضاء والقدر و جزاءوجلطات ، وآالم ، وتنهار األسر بهذا التقصير ، فأنا خطر في بالي أنه ال بد أن أفرق بين الق

التقصير .
لطالب لم ينجحهل تستطيع أن تقول لطالب لم ينجح ألنه لم يدرس : هذا قضاء اهللا وقدره ؟ هل تستطيع أن تقول  

لم تدرس ، أما لماألنه لم يدرس : هكذا ترتيب سيدك ؟ هكذا اهللا يريد ؟ هذه اسمها زعبرة وتلبسة ، ما نجحت ألنك 
 وقدر ،يدرس اإلنسان إلى أقصى درجة ، وفي يوم االمتحان يصاب بحادث قاهر ، أو مرض مفاجئ فهذا قضاء

وهناك فرق بين القضاء وقدر وجزاء التقصير .
ل ، فإذا وضع طفلكلما يكون مأخذ الكهرباء في الحمام مكشوفًا ، والحمام بتيار مئتين وعشرين ، هذا تيار قات 

حان اهللا ! ماتالصغير ـ ال سمح اهللا وال قدر ـ يده على المأخذ ، وكان في األرض ماء يفقد حياته ، ال تقل : سب
بأجله ، قل : أنا قصرت ، أنت حينما تأخذ باألسباب الذي يأتي بعد األخذ بها قضاء وقدر .

أهمل غذاءهيمكن للرياضي أن يمرض ، هذا قضاء وقدر ، لكن لما نقول : فالن أهمل صحته إلى أقصى درجة ،  
، أهمل حركته ، أهمل نوع غذاءه ، فهذا تقصير منه .

 الغذاء هوبالمناسبة أيها اإلخوة الكرام ، إن شاء اهللا في دروس قادمة نتحدث عن التغذية ، وأفضل أنواع 



أرخصها .
ة جداً وضعتها بيناتفقنا أن يكون عملنا أو موضوع حوارنا في هذا اليوم عن الرياضة ، وأنا عندي تحفظات كبير 

أيديكم في الدرس الماضي :
دو غاية ، وتغدو ديناًأنا أرفض أشد الرفض أن تكون الرياضة ديناً ، الرياضة وسيلة ، وليست غاية ، أما حينما تغ 

ومحط، وتغدو محط نزاع ، ومحط تراشق تهم ، ومحط معصية ، ومحط كشف عورات ، ومحط اختالط وإثم ، 
قوياً ذا لياقة عاليةإبراز مفاتن المرأة ، ومحط االختالط بين النساء والرجال ، هذه مرفوضة ، أما أن يكون جسمك 

، فهذا من الدين ، وال أنسى قول النبي عليه الصالة والسالم حينما قال لصاحبيه :
(( ما أنتما بأقوى مني على السير ، و ال أنا بأغنى منكم عن األجر ))

[أحمد]

ي تطمح إليها في ابنكوالكلمة التي قلتها في الدرس الماضي تركت أثرا كبيرا فيما بلغني ، أن كلمة طموحات الت 
بأسنانه فرضاً ، يعتني بمواعيدهتحبه أن يكون أمينًا صادقًا نظيفًا مرتبا أنيقًا ، تحب أن تكون مواعيده دقيقة ، يعتني 

ب جداً ، هذا كالم، كل هذا الذي تطمح إليه ال يرسخ فيه إال في السنوات السبع األولى ، وبعد هذا السن األمر صع
ا كانت عينك قريرةلآلباء ، أو لمن سيكونون بعد حين آباء ، األبوة رسالة ، األبوة أمانة ، األبوة رسالة ألنك إذ

ين يعتنون بأوالدهمبابنك فأنت أسعد الناس ، وإن لم تكن كذلك فهناك آالم ال تحتمل ، واُهللا عز وجل أثنى على الذ
على شكل دعاء فقال تعالى :

َعيٍن واجعلْنَا ِللْمتَِّقين ِإماماً ﴾﴿ والَِّذين يقُولُون ربنَا هب لَنَا ِمن َأزواِجنَا وذُرياِتنَا قُرةَ أ
]74[ سورة الفرقان: 

 أو كتابياً .مداخالت متعلقة بالرياضة في هذا الدرس األخير ؟ إذا لكم مداخلة قصيرة ومعدة سابقاً شفهياً 

مداخلة أولى عن المشي

التعليق :

تفضل به أخوكملي تعليق ، هناك مشي اسمه مشي التسوق ، هذا ال يفيد إطالقاً ، بطء شديد ، لكن المشي الذي  
 ، أما علىالكريم ، هو مشي جاد ، والعالمة بالضبط للمشي بجد : إن كان نبضك مئة وعشرين فهذا مشي جيد

ريم ، مشي فيه شيءالثمانين فهذا مشي غير مفيد ، مشي التسوق ال أعتقد أنه يحقق الهدف الذي تكلم عنه األخ الك
من الجهد ، هذه واحدة .

الرياضة الجماعية أنفع وأنشط

 فيجتمع الناسلكن سبحان اهللا ، قضية الجماعة : لما تصلي جماعة ترى في نفسك نشاطًا ، وإذا كان ثمة اتفاق 
بجامع فهذا باعث على المجيء إلى المسجد .



 أميل إلىأنا سوف أنصحكم نصيحة أساسية : من الصعب لإلنسان أن يمارس وحده الرياضة ، يمّل ، واإلنسان 
شرة ال خمسة فقطالراحة ، أميل إلى االسترخاء ، أميل لالعتذار ، أما إذا اتفقت مجموعة على أن يمشوا خمسة ع

 إذا كانت بيوتبموعد رسمي فهذه الجماعة رحمة ، مثل الصالة تماماً ، الجماعة في كل شيء رحمة ، فأنا أفضل
متعا جداً ، قد تنقلببعض اإلخوة متقاربة ، أو أعمالهم متقاربة ، واتفقوا إذا مشوا بالحديث ، قد يكون الحديث م

يمكن أن تسمعالرياضة إلى عبادة ، لو أنك كنتَ وحدك تمشي يمكن أن تقرأ القرآن الكريم ، إذا كنت وحدك 
القرآن ، وكثير من األجهزة صغيرة جداً تسمع أرقى القراء كل يوم ساعة .

سورتين أو ثالثًاالتقيت مع طبيب قال لي : أنا لي ساعة مشي ، ومعي قرآن ( ديجتال ) ، أسمع في هذه الساعة  
أتأمل فيها .

للذي عندهيمكن أن تمارس نشاطًا مزدوجا ، مشي وسماع القرآن ، مشي وذكر ، مشي وتفكر ، مشي وقراءة  
لوقت أثمن شيءقدرة على القراءة ، يمكن أن يمشي ويقرأ ، مشي وحديث عن اهللا عز وجل ، مشي وذكر ، دائماً ا

ا استطاع اإلنسان ضمنفي حياتنا ، أحياناً يقال لك : فالن ضرب عصفورين بحجر ، يعدون هذا ذكيا جداً ، أيضاً إذ
ث عن اهللا عز وجلالرياضة أن يمارس عبادة التفكر والذكر والدعاء واالبتهال والمناجاة وقراءة القرآن والحدي

فهذا أفضل .
حت أفكار رائعة جداً ،واهللا أحياناً جلسات الرياضة الصباحية فيها تجلٍّ عجيب جداً ، تجلٍّ ديني ، ترى التألق ، طر 

مع تبادل خبرات ، وتبادل أحوال .
ء المشي ، الرياضة تحتاجأحياناً يتأثر اإلنسان جداً بآية أو بحديث طرحه إلخوانه ، إخوانه تأثروا به ، هذا في أثنا 

باء فيه معاييرإلى مشي جاد أوالً ، وإالّ فهناك رياضة اسمها تسوق ، هذه أثرها ضعيف ، وهناك كتاب لبعض اآل
دقيقة للرياضة .

 .لها تعبير عامي : يا تمشي يا تمشي ، إما أن تمشي ، وإما أن تمشي ، هذا جناس ناقص ، تفضل 

مداخلة ثانية :

اضة .شكراً جزيالً ، أنا حدثني طبيب قلب أن اإلنسان إذا خدم نفسه في بيته فهذا حد أدنى من الري 

التعليق :

ة مع وجود غازلكن أحد إخواننا بعد أن تكلم أخونا الكريم له اعتراض ، أحيانا المشي في الشوارع المزدحم 
ية حيث التلوثعوادم السيارات وثاني أوكسيد الكربون قد يكون األفضل منه المشي بمكان نشيط في شوارع خارج

فيها قليل ، وهذا مالحظة جميلة جداً .
 كبيرة على اإلنسان الأخونا الكريم قال : نقتطع وقتًا للرياضة ، أنا معه ، لكن أحياناً يكون ضغط العمل وأعباء 

ه إلى عمله في شوارعيستطيع أن يقتطع وقتًا للرياضة ، يمكن أن يقوم بحركة من بيته إلى عمله إذا كان طريق بيت



ونا ، من ثالث إلىمعقولة ، أقول : معقولة ، ليست جيدة ، يمكن أن يكون ذهابه إلى عمله مشيا ، كما تفضل أخ
يلو مترا يمشي ستأربع ساعات أسبوعياً ، واإلنسان يمشي بالساعة خمسة كيلو مترات ، فإذا سار كل يوم اثنين ك
ن الحركة تفضل .ساعات عدا الجمعة ، ستة ضرب اثنين أو ثالثة أيام ، يمشي ، و يرتاح يوما ، على كل ال بد م

مداخلة ثالثة :

ما معنى رياضة داخلية ؟ ضمن البيت . 

التعليق :

لما ينام اإلنسانرياضة نفسية ، سبحان اهللا ! القلب ينبض ، النبض ثمانون في الدقيقة ، وللدم سرعة معينة ، و 
ضات بالدقيقة ،يسترخي فيهبط نبض القلب أحياناً إلى الستين أو خمسة وخمسين ، ولما يضعف النبض تقّل النب
ة ، لذلك الذي كتبيمشي الدم ببطء شديد ، ومع حركة الدم البطيئة تترسب المواد العالقة بالدم على جدر األوعي

 ساعة ، ثم يعودهذه المقالة في هذا الموضوع ينصح بقطع النوم بعد أربع ساعات ، وإجراء بعض التمارين لربع
تمر مؤٍذ جداً ، ألنوينام ، قلت : سبحان اهللا ! هي صالة الفجر ، وعنوان المقاالت " النوم المديد " ، النوم المس

ألولى باإلنسان أنالقلب يضعف نبضه ، والدم تبطؤ حركته ، و قد تترسب المواد العالقة بالدم في الجدران ، فا
يقطع نومه .

 بحركات الصالة ،المقالة : إما أن نجري تمرينات رياضية ، أو أن يمشي ربع ساعة ، نمشي إلى المسجد أو نقوم 
هذا يحقق عدم استمرار النوم .

مداخلة رابعة : استعمال األجهزة الرياضية :

التعليق :

مشي غير طبيعي ، هوهذا مفيد جداً ، لكنه ممّل ، أنا عندي بعض األجهزة ال أستخدمها أبداً ، ألنها مملة ، وألنه  
يقته رياضة ،مشي على شريط أو دراجة ، تمشي بالهواء الطلق ، لذلك في بعض الرياضات في أوربا يعتني بحد

ضة وسيلة .والحقيقة أن أرقى أنواع الرياضات الرياضة الهادفة ، يقوم بعمل مجهد هادف ، فأصبحت الريا

مداخلة خامسة : الطب في اإلسالم

التعليق :

موضوع الطب في اإلسالم :



هناك أربعة أنواع من الطب . 
دوا أن يعالجواهذا أول نوع ، الطب الطبيعي ، لما كان النبي عليه الصالة والسالم مع أصحابه في سفر ، وأرا 

 عليه الصالة والسالم :شاة قال أحدهم : علي ذبحها ، وقال الثاني : علي سلخها ، وقال الثالث : علي طبخها ، فقال
متميزاً على خلقه ،علي جمع الحطب ، قال : نكفيك ذلك ، قال : أعلم أنكم تكفونني ، لكن اهللا يكره أن يرى عبده 

من ناحية إيمانية ، من ناحية أخالقية ، من ناحية ذوقية ، ومن ناحية رياضية .
هذا الخادم فهو أصح ِمنبذل الجهد : أحياناً تجد بناء فيه من كبراء القوم ، وفي هذا البناء خادم ، لو فحصت جسم  

 ، والتهاب مفاصل ،كل من في البناء جهداً ، ألن العطاء اإللهي ثابت ، أنت تتلقى جهد اآلخرين ، فيك كوليسترول
 أكلته ، فصاروأسيد أوريك ، وشحوم ثالثية ، تتلقى جهود اآلخرين ، ولما تخدم اآلخرين تحرق كل الغذاء الذي
، وقوة أجهزة ،الجسم قويا ، فكأن اهللا عز وجل أعطى كل إنسان مئة عالمة ، الخادم عنده تسعون عالمة ، نشاط 

وقلب نبضه جيد ، وأوعية مفتوحة كلها .
هم ِعلل ال يعلمها إالتفحص إنسانًا يبذل جهدا كبيرا شيء غير معقول ، والكبراء الذين يتلقون جهود اآلخرين عند 

اهللا ، فكأن المجموع ثابت ، فالنبي كان يمارس الطب الطبيعي .
 أقدمها لكم أنويوجد الطب النفسي ، وهو التوحيد ، والطب الوقائي ، والطب العالجي ، لكن أكثر نقطة دقيقة 

بين ، ما سر صحةمؤتمرا عقد في بريطانيا في أمراض القلب ، وهو مؤتمر قديم ، لكن ذكروا شيئين عجيبين غري
السلف الصالح ، وما سر المرض المستشري في العالم الحديث ؟ فتوصلوا إلى نقطتين :

 ، وإيمان ، ومحبةالسلف الصالح حياته خشنة ، كانت فيها أعباء ، وجهد عضلي كبير جداً ، وراحة نفسية ، وطيب 
 ، أو يعطبها ، وأنت، وتواضع ، وكانت الحياة بسيطة ، لما تقتني آلة غالية جداً ، وابنك ال سمح اهللا يسيء إليها

عاهة دائمة ، السببدفعتَ ثمنها ، وهي بالتقسيط ، يمكن أن تنفجر على ابنك ، وتضربه ضربا مبرحا فيصير معه 
 االستهالك األغنياءهذه اآللة ، وأنا أقول لكم هذه الكلمة ، والحقيقة أخطر كلمة : هذا مجتمع االستهالك ، مجتمع

دخله ، ولما يشتكيفي أي مكان في العالم خمسة بالمئة ، والخط العريض تسعون بالمئة وسط ، لعل إنفاقه يساوي 
بتك دعوة النبيإنسان لي أن دخله ال يوجد شيء زائد ، ولكن الحمد هللا مستور ، أقول له من باب الدعابة : أصا

 ؟ أقول له : يقول عليه الصالة والسالم :eعليه الصالة والسالم ، هو يتألم من هذه الكلمة ، ماذا دعا علي النبي 
(( اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافاً ))

لحياة الدنيا يعترفكفافًا ال يعني أنه فقير ، هو مكتٍف ، مصروفه بقدر دخله ، لكن حينما يعرف اإلنسان حقيقة ا 
خشنة ، نحن نشأنابكل شيء ، لذلك قالوا : خذ من الدنيا ما شئت ، وخذ بقدرها هماً ، فالسلف الصالح حياتهم 

ف الطناجر شيءباألربعينات والخمسينات ما كان الغسيل إال يدويا ، والخبز والطبخ على كانون وحطب ، وتنظي
ن هناك فراغصعب جداً ، والبيت عربي ، وأدراج ، ما كان ثمة أزرار ، كله يدوي ، اآلن كله باألزرار ، لك
مميت ، أصبحت الزوجة عبًئا على الزوج ، فارغة ، ما عندها شيء ، فينبع من يدها المشاكل .

و برغل ، قال له :جاء إنسان إلى بائع محاصيل ، قال له : أريد كيلوين من العدس ، و كيلوين من الحمص ، وكيل 



حتى يشغلها .على عيني ، قال : اخلطها كلها معاً ، قال : لماذا ، قال : أريد أن أشغل زوجتي بالتنقية 
بب شيوعكل شيء جاهز اآلن ، فصار الوضع صعبا جداً ، واإلنسان إن لم تشغله بالخير شغلك بالشر ، وس 

تفاعاألمراض اآلن عكس شدة نفسية مخيفة ، قلق ، خوف ، ضغوط ، حصار ، أسلحة ، ارتفاع أسعار ، ار
 بضاعة وطنية ،الدوالر ، ارتفاع المشتقات النفطية ، دخول قليلة ، شركات احتكارية ، بضاعة استوردت تنافس

ز ، الكسلتوقف البيع ، هذا شيء واضح جداً ، هناك ضغوط نفسية عالية جداً ، وكسل عضلي ، كل شيء جاه
الصحة كلها ، لذلكالعضلي زائد الشدة النفسية وراء جميع األمراض ، والتعب العضلي زائد الراحة النفسية وراء 

كان يحرم الدهن علىمرة أحد إخواننا الكرام كان مع طبيب قلب ، وأحبوا أن يأكلوا : اللحم ، طبيب القلب الذي 
ل : ثالث قطع دهنالمرضى طلب قطعة دهن ، والثانية والثالثة مع اللحم ، فصديقه تعجب ، قال له : معقول ؟ قا

وال هزة بدن واحدة ، أهون من هزة بدن ، ألن الشدة النفسية قاتلة ، وقال تعالى :
﴾ ِظكُموتُوا ِبغَيقُْل م ﴿

]119[ سورة آل عمران : 

دواء الشِّدة النفسية

المناعةإن كثيرا من الناس يصيبهم مرض ، عضال مرض خبيث من خبر سيئ ، ألن الخبر السيئ يضعف جهاز  
 الجرثومية، أنت أخطر جهاز في حياتك هو جهاز المناعة المكتسب ، هذا الذي يتولى محاربة جميع األمراض

ية ، لذلك اآلن ما تعلمتواإلنتانية ، والخوف والحقد يضعفان هذا الجهاز ، وحياتنا فيها تمزق ، فيها شدة نفسية عال
العبيد أفضل من التوحيد .

ا إلى غيره .أيها اإلخوة الكرام ، دواء الشدة النفسية التوحيد ، لنا إله عظيم بيده كل شيء ، ما أسلمن 
 وهو شَر لَكُم واللَّه يعلَم وَأنْتُم لَا تَعلَمون ﴾﴿ وعسى َأن تَكْرهوا شَيئاً وهو خَير لَكُم وعسى َأن تُِحبوا شَيئاً

]216[ سورة البقرة : 

﴿ وِإلَيِه يرجع الَْأمر كُلُّه فَاعبده وتَوكَّْل علَيِه ﴾
]123[ سورة هود : 

َا مرِسَل لَه ِمن بعِدِه ﴾﴿ ما يفْتَِح اللَّه ِللنَّاِس ِمن رحمٍة فَلَا ممِسك لَها وما يمِسك فَل
]2[ سورة فاطر: 

يذهب الهم والحزنالتوحيد يمتص كل الحقد ، وكل القلق ، وكل الهم ، وكل الحزن ، ألن اإليمان بالقضاء والقدر  
، فعالج الشدة النفسية التوحيد ، وعالج الكسل العضلي الرياضة .

ين ، إذا كان عندهنحن دخلنا في هذا الموضوع من باب إذا كان عند إنسان حديقة ، واعتنى بها يكون قد حقق هدف 
ا ، وحقق هدفًا صحيا ، أماأشياء يجب أن يرتبها ، وبذل جهدا كبيرا فيها فهذه رياضة أيضاً ، ويكون حقق هدفًا نفعي

الرياضة من دون هدف فحركة مملة .
 ، وعلى أالإن من الصعب جدا إلنسان وحده أن يمارس الرياضة ، والبد من جماعة رياضية على أال تكون ديناً 



يداخلها معصية .

مداخلة سادسة :

 بارك اهللا فيكم .إذا كان القميص الداخلي امتأل بالعرق يكتفى بغسله بالماء فقط ، وينشر من جهته الداخلية ، 

التعليق :

 هناك طرفة معاكسة :هناك طُرف معاكسة ، دائماً اإلنسان عنده فكر ، وعنده فكر وقّاد ، وعنده تعليقات ساخرة ، 
ده على ديناصورةقال أحدهم : أنا هوايتي المفضلة أن أمشي في جنائز الرياضيين ، وقال آخر : ديناصور وضع ي 

، قالت له : أبعد يدك ، قال : من حيونتك انقرضنا .
هذه طرف معاكسة للذي ندعو إليه . 
، مكان ثقوبمعلوماتي أنا في هذا الموضوع أن في مكان ثقوب األوزون ارتفعت النسبة إلى السبعين بالمئة  

الحقيقة فيها أشياءاألزون يسبب نسب سرطان جلد سبعين بالمئة ، لذلك الحضارة الحديثة لها منظر ممتع ، لكن في 
متعبة .

 والكبدأحد أصدقائي كان في أمريكا سمع ندوة علمية ، ملخصها أن السيارة تجلب لإلنسان أمراض القلب 
والكليتين ، وركوب الحصان ينفي عن اإلنسان أمراض الكبد والكليتين ، تفضل .

مداخلة سابعة :

ا : هل أنتسبحان اهللا ! ذهبت مريضة إلى رومانيا لتعالج من مرض الشقيقة ، فالطبيب هناك ملحد ، قال له 
 جئتك من بالدمسلمة ؟ قالت له : نعم ، قال لها : صّل تذهب عنك الشقيقة ، فغضبت أشد الغضب ، قالت له :

وجه إلى الرأس ،بعيدة ، وتكلفت نفقات كبيرة كي تقول لي : صّل فأجابها : إن السجود من لوازمه أن الدم يت
نحن نصلي ، ألنهافتتوسع األوعية ، وتزداد التروية ، وبعض أسباب الشقيقة نقص تروية في أوعية الدماغ فلذلك 

تشريعه مليونعبادة ، لكن كما قلت قبل قليل : إن إنسانا يقول لك : ضربت عصفورين بحجر ، اهللا عز وجل في 
لذكور واإلناثهدف بأمر واحد ، وأيضاً لما أجروا تمرينات رياضية أرادوا وضع تمرينات للصغار والكبار وا

بكل األعمار واألوقات ، جاءت هذه التمرينات كالصالة تماماً .
ة كرة قدم ، ظنأنا أعتقد اآلن أن الذي يمارس الرياضة محترم ، عند الكبر جبة حمراء ، مرة شاهد ملك مبارا 

أنهم يتنافسون على الكرة ، فأمر لكل العب كرة .

مقدمة تمهيدية لموضوع التغذية

إن شاء اهللا ننتقل إلى موضوع ثاٍن األسبوع القادم ، وندخل في التغذية . 
فإذا صار تبادلاآلن هناك معلومات دقيقة أنه ما ِمن إنسان معه المعلومات كلها ، كل واحد معه جزء منها ،  



خبرات يكون التعاون أيضاً ، قال تعالى :
واِن ﴾﴿ وتَعاونُوا علَى الِْبر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الِْإثِْم والْعد

]2[ سورة المائدة : 

منظفات أناوقد يكون األخوان مختصين باختصاص معين معهم معلومات دقيقة جداً ، األخ قال لنا : موضوع ال 
 ضعفا هذامعي معلومات أن كوشوك السيارات مع احتكاكه بالزفت يصنع مادة مسرطنة ، وكوشوك ثمنه خمسون

غير مسرطن ، نحن حياتنا كما قال تعالى :
ا مِرضتُ فَهو يشِْفيِن ﴾﴿ الَِّذي خَلَقَِني فَهو يهِديِن * والَِّذي هو يطِْعمِني ويسِقيِن * وِإذَ

[ سورة الشعراء ]

حد الديان ، إما مخالفةبعض المفسرين قالوا أدباً ، أنا قناعتي معنى دقيق : المرض أساسه من اإلنسان لمخالفة الوا 
معامل تتساهلإرادية فردية ، أو خطأ بالعصر كله ، إذا كان شعب كل أكله معلبات ومواد حافظة مسرطنة ، و

كلمة خطيرة ، هذهبالكميات ، وإذا شعب كل أكله زيوت مهدرجة مثالً ، أنت لما تنتبه أنه للتصدير فقط فهذه ال
العبوة ممنوع بيعها في بلد المنشأ .

مانيا وأوصوه أنحدثني أخ طبيب أن دواء يستخدمه أهله بكميات كبيرة ، يبدو أنهم انتفعوا به ، فذهب إلى أل 
اضطرب أدخله إلىيشتري هذا الدواء ، أول صيدلية ، الثانية ، الثالثة ، بعد ذلك اضطرب ، لما شاهده صيدلي 

دير للشرق األوسط .مكان أعمق بالصيدلية ، وفتح الكومبيوتر ، وخرج اسم الدواء ، وقال له هذا ، هذا فقط للتص
طبخة فسدت خطأمرة كنت في أمريكا ، وأحد إخواننا الكرام يعمل في شركة أدوية عمالقة مشهورة جداً ، هناك  

هم : ما من مشكلة ،، والطبخة بالماليين ، يقول مدير المبيعات ، وال يعلم أن هذا الذي يسمعه من بالدنا ، قال ل
نبيعها للشرق األوسط .

قة معسقلة ، هذهوحدثتكم من يومين أن أوراق التبغ بأوربا وأمريكا يأخذون منها الشوائب ، ذنب الورقة ، ور 
والسعر نفسه ، إنهمالشوائب كلها يجمعونها ، ويصنعونها دخان للشرق األوسط ، نسب النيكوتين فيه عشرة أمثال ، 

وشبابها ، والشبابيعتمدون على جهلنا ، ويعتمدون على سذاجتنا ، لذلك هذه صحتنا رأس مالنا ، واألمة بشبابها 
العاملة توقفت ، فأنامعقد األمل ، والشباب بصحتهم ، أما إذا فتكت األمراض باألمة فالمشكلة كبيرة جداً ، الطاقة 
اإلنسان قوياً فيأرى من العبادة أن نعتني بصحتنا ، وال تكون الرياضة دينا كما قلت ، أن تكون وسيلة ليكون 

جسمه .

والحمد هللا رب العالمين


