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الشدة النفسیة ـ التمویھ لطائر الباتو   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشدة النفسیة ـ التمویھ لطائر الباتو - 11الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-01  

  مقدمة:

مشاھدینا السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، یسعدني أن ألتقي بكم مجدداً في حلقة جدیدة من  

آیاتنا"، والذي نستضیف من خاللھ فضیلة الشیخ األستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، برنامج:"سنریھم 

  أستاذ اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین، أھالً بكم.

  الدكتور راتب:

  بكم أستاذ معتز، جزاكم هللا خیراً.

  األستاذ معتز:

الماضیة عن اإلعجاز العلمي في خلق اإلنسان، وأعطیتنا مثالً أن جھاز  أستاذ راتب، تحدثنا في الحلقة 

المناعة في جسم اإلنسان یمنع تشكل الخالیا السرطانیة عن طریق وجود قامع، وقلت: إن ھناك ما یفوق 

    ھذا القامع، ما ھو ھذا الشيء ؟

  الستقرار والتفاؤل:جھاز المناعة الذي أعطاه هللا لإلنسان ھو جھاٌز یقویھ الحب واألمن وا

  

  الدكتور راتب:

بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد 

  األمین.

الحقیقة أن ھذا الجھاز ھو جیٌش بكل ما في ھذه الكلمة من معنى، بینت في لقاٍء سابق أن فیھ خمس  

ع، مھمتھا استخباراتیة، والفرقة الثانیة: مھمتھا تصنیع المصول فرق، الفرقة األولى: فرقة االستطال

المضادة السالح، والفرقة الثالثة ھي: المقاتلون، والرابعة: الخدمات، لكن الخامسة أوكل إلیھا مكافحة 

   الخالیا السرطانیة.

  العوامل التي تفك القامع الذي یحول دون انتشار الخالیا السرطانیة:
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  یة:ـ الشدة النفس 1

قد ثبت أن في كل إنسان مالیین الخالیا السرطانیة، لكن لكل خلیة قامٌع یمنعھا أن تكون فعالة، إال أن  

الشدة النفسیة ؛ الخوف، القلق، الحقد، اإلحباط، ھذه أمراض العصر، ھذه الشدة النفسیة تفك ھذا القامع، 

األورام الخبیثة، لضعف جھاز المناعة، فلذلك األزمات النفسیة الحادة، والقھر، واإلحباط، من نتائجھ 

بالمناسبة جھاز المناعة الذي أعطاه هللا لإلنسان، وكرمھ بھ، وفضلھ بھ، ھو جھاٌز یقویھ الحب، ویقویھ 

الشعور باألمن، ویقویھ الشعور باالستقرار، ویقویھ التفاؤل، فإذا اختل األمن، واضطرب اإلنسان، و 

د اإلنساُن األمل، إذا امتأل القلُب حقداً، یضعف ھذا الجھاز، ومع ضعف رأى عدواً لھ متربصاً بِھ، إذا فق

ً قاتالً، فلذلك ھذه الخالیا السرطانیة الموجودة  ھذا الجھاز تنمو الخالیا السرطانیة، وتكون مرضاً خبیثا

لخالیا في اإلنسان علیھا قوامع تمنعھا من أن تكون فعالة، والشدة النفسیة تفك ھذا القامع، وتجعل ھذه ا

  فعالة، لذلك قال تعالى:

  ﴿ قُْل ُموتُوا بِغَْیِظكُْم ﴾

  ) 119(سورة آل عمران اآلیة: 

  التوحید یضفي على حیاة اإلنسان شعوراً باألمن:

اإلنسان حینما یمتلئ حقداً وغیظاً، قد یموت نتیجة ھذا األلم، بالمناسبة التوحید ھو الذي یضفي على  

  الشعور باألمن، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، قال تعالى:حیاة اإلنسان 

ِ إِلَھاً آََخَر فَتَكُوَن ِمَن اْلُمعَذَّبِیَن (   ) ﴾213﴿ فََال تَْدعُ َمَع �َّ

  ( سورة الشعراء )

تكون من المعذبین، الموحد عالقتھ با�، یرضي جھةً واحدة، یقبل على جھةً واحدة، یسترضي جھةً  

یستعین بجھٍة واحدة، یقوى بجھة واحدة، عالقتھ مع جھةً واحدة، شيء رائع جداً، إنسان موحد ال واحدة، 

یعبأ بأحد، ویقینھ القطعي أن ھذه الجھة العظیمة ھي هللا عز و جل، ال تسلمھ، وال تخذلھ، وترحمھ، 

ن طغاة، بید هللا وتدافع عنھ، وتؤیده، وتنصره، وعالقتھ معھا، وكل ما في األرض من أشیاء مخیفة، وم

  وحده.

ِ َربِّي َوَربِّكُْم َما ِمْن َدابٍَّة إِالَّ ُھَو آَِخذٌ بِنَاِصیَتَِھا 55﴿ فَِكیُدونِي َجِمیعاً ثُمَّ َال تُْنِظُروِن ( ) إِنِّي تََوكَّْلُت َعلَى �َّ

  )﴾56إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقیٍم (

  ( سورة ھود )

  ـ المواد البترولیة: 2

اآلن یفك القامع أیضاً المواد البترولیة، الذي یتعامل مع ھذه المواد إن لم ینظف یدیھ جیداً قبل الطعام  

    وبعد الطعام، ریما انتقلت ھذه المشتقات البترولیة إلى جسمھ، من شأن ھذه المواد أن تفك القامع.
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  ـ المواد البالستیكیة: 3

لبالستیك، نشتري طعاماً حاراً بكیس بالستیك، المادة الحارة المواد البالستیكیة: نحن نعیش في عصر ا 

مع البالستیك تذیب بعضاً من أجزاء البالستیك، والمادة الحامضیة كذلك، فینبغي أن نحتاط باستعمال ھذه 

المنتجات الحدیثة، نستعملھا من دون مواد حمضیة، من دون مواد حارة، حتى نضمن أال یدخل إلى 

البالستیك، أحیاناً بعض األواني مطلیة بمادة بالستیكیة، ھذه بعد حین تذھب فیعود جوفنا شيء من ھذا 

اإلناء إلى أنھ حدید فقط، أین ذھبت ھذه المادة البالستیكیة ؟ أكلناھا مع الطعام، فالمواد البالستیكیة 

    والبترولیة من شأنھا أن تفك ھذا القامع.

  ـ اإلشعاع النووي:4

     اع النووي، ھذا أیضا یفك القامع.بقي شيء واحد اإلشع 

  غدة التایموس:

لكن الذي أرید أن أوضحھ حول ما طلبت مني الحدیث عن غدة التایموس، أستاذ معتز، إلى عقدین من    

الزمن كل كتب الطب من مئة عام تؤكد یقیناً أن ھذه الغدة ال وظیفة لھا إطالقاً، مع أنھا غدة صغیرة جداً 

الذي أوقع األطباء في ھذا اللبس أنھا تضمر كلیاً بعد سنتین من الوالدة، لكن المفاجأة إلى جانب القلب، 

الدقیقة أن ھذه الغدة بعد اكتشاف وظیفتھا الخطیرة ُوِجد أنھا مدرسةٌ حربیة، كما تحدثنا في لقاء سابق 

صنیع السالح، والرابعة عن الفرقة الثالثة المقاتلة، األولى استخباراتیة، الثانیة تصنیع معامل الدفاع، ت

الخدمات، الثالثة فرقة المقاتلین، أنت أمام إنسان معھ سالح فتاك، لكنھ جاھل، لكنھ ھمجي، ال یعرف من 

الصدیق ؟ ومن العدو ؟ الكریات البیضاء التابعة للفرقة الثالثة المقاتلة تدخل إلى ھذه الغدة وتبقى سنتین، 

العدو، كُبِّرت ھذه الغدة آلالف المرات فإذا بھا كالمدرج  ماذا تفعل ؟ تتعلم من ھو الصدیق ومن ھو

الروماني تماماً، والكریات البیضاء یسمیھا العلماء الخالیا التائیة الھمجیة قبل الدخول، مصطفة على 

مدرجات ھذه الجامعة، ویتعلمون من ھو الصدیق ومن ھو العدو، أما آلیة التعلیم شيٌء ال یعلمھ أحد، إال 

كریات البیضاء تقبع في ھذه المدرسة الحربیة سنتین كاملتین، ولكن ألنھا جامعة البد من أن ھذه ال

امتحان، فال تتخرج ھذه الكریات البیضاء التي مھمتھا القتال إال بعد امتحان صعب، ھناك امتحان أول 

ً لھا، أما إذا لم تقتلھ تنجح وتتخرج،  تعطى ھذه الكریة عنصراً صدیقاً، فإذا قتلتھ ترسب وتقتل عقابا

امتحان ثان، یعطى ھذا العنصر ـ الكریة البیضاء ـ عنصراً عدواً، فإذا لم تقتلھ ترسب وتقتل، وإذا قتلتھ 

تنجح وتتخرج، ھذه الكریات البیضاء اسمھا خالیا ھمجیة تائیة قبل أن تتعلم، فإذا تخرجت ونجحت 

ملتین، وحینما تتخرج ھذه األفواج تنتھي مھمة تسمى الخالیا التائیة المثقفة، تقبع في ھذه الغدة سنتین كا

ھذه الكلیة الحربیة، وقد علّمت المقاتلین من ھم األصدقاء، ومن ھم األعداء، اآلن تضمر ھذه الغدة 
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ضموراً كامالً، من یعلم األجیال الصاعدة ؟ الوجبة األولى، الخریجون في ھاتین السنتین تعلم األجیال 

  أي ھذا الفریق الذي دخل لھذه الكلیة یتولى بنفسھ التعلیم.الصاعدة إلى نھایة الحیاة، 

  هللا سبحانھ وتعالى كمالھ مطلق ومستحیٌل أن یخلق شیئاً زائداً:

لكن بعض العلماء یقول: بعد مضي أكثر من ستین سنة ھذا التعلیم یضعف، من ضعف التعلیم ینشأ ما  

ار العنصر القوي الذي یملك سالحاً فتاكاً یسمى بالخرف المناعي، الخرف المناعي ضعف التعلیم، فص

ً أھلیةً نشبت في  معلوماتھ ضعیفة عن األصدقاء واألعداء، ربما وجھ السالح لألصدقاء، وكأن حربا

الجسم، من آثار ھذا المرض، مرض الخرف المناعي، التھاب المفاصل الرثوي، ھذا مرض منتشر في 

لخالیا المقاتلة ومعھا سالح فتاك، وھي جاھلة لم تتلَق التعلیم معظم أنحاء العالم ، بسبب حرٍب أھلیٍة بین ا

الكافي لمعرفة الصدیق من العدو، الحقیقة شيء مدھش أن ھذه الغدة الصغیرة التي أجمع العلماء لمئات 

السنوات السابقة أنھ لیس لھا وظیفة إطالقاً، وأنا أعترض من باب اإلیمان فقط، أن هللا سبحانھ وتعالى 

طلق، ومستحیٌل أن یخلق شیئاً زائداً، بل إنني أعترض على أن تقول: فالن معھ زائدة دودیة، أنا كمالھ م

  أقول: زائدة مدافعة، مستحیل أن یكون في خلق هللا شيٌء زائد، الصواب الذائدة الدودیة بالذال.

لسالح، على كّلٍ ھذا جھاز المناعة مؤلف إذاً من خمس فرق، فرقة االستخبارات، فرقة تصنیع ا

المقاتلون، الخدمات، والفرقة التي ظھرت حدیثاً، فرقة مكافحة الخالیا السرطانیة " المغاویر "، موجود 

بكل إنسان خالیا سرطانیة لھا قامع، القامع یمنع فعالیتھا، والشدة النفسیة، والمواد البترولیة والبالستیكیة، 

ى مرٍض خبیث، والشدة النفسیة أساسھا اإلیمان با�، واإلشعاع النووي، یفك ھذا القامع، ویقود اإلنسان إل

   والتوحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید.

  األستاذ معتز:

أساس مانع الشدة النفسیة ھو اإلیمان با�، ھذا ینقلني إلى نقطٍة أخرى ھي الطب في اإلسالم، ماذا  

    تحدثنا عنھ ؟

  الطب في اإلسالم:

  

  ـ الطب الطبیعي: 1

  الدكتور راتب:

الحقیقة الطب في اإلسالم بحث رائع جداً، لكن أول طٍب في اإلسالم أنا أراه، أو اسمیھ مجازاً الطب  

الطبیعي، الطب الطبیعي أن تبذل جھداً، النبي علیھ الصالة والسالم كان مع أصحابھ في سفر، أرادوا أن 

سلخھا، وقال الثالث: عليَّ طبخھا، فقال علیھ  یعالجوا شاةً قال أحدھم: عليَّ ذبحھا، وقال الثاني: عليَّ 

الصالة والسالم: عليَّ جمع الحطب، فتعجبوا، ولم یرضوا، قالوا: نكفیك ذلك یا رسول هللا ؟ قال: أعلم 
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أنكم تكفونني ولكن هللا یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ، ھذا أدب، ھذا كرم أخالق، لكنھ في الوقت 

عتز ما سبب انتشار األمراض اآلن انتشاراً مخیفاً ؟ أنا أرى أن ھذا الجسم مصمم نفسھ صحة، أستاذ م

للحركة والعمل، كل شيء صار آلیاً، ألغي الدرج و استعیض عنھ بالمصعد، الجھود العضلیة كلھا 

 توقفت، عمل مكتبي، حتى الغسیل أصبح آلیاً، حتى أكثر األعمال آلیة، حتى اآلن فتح النافذة یتم بمحرك،

حتى رفع بلور السیارة یتم بكبسة زر، فصار ھناك كسل، كسل عضلي شدید جداً، ومع الكسل العضلي 

ھناك شدة نفسیة، ھناك خوف من ضعف اإلیمان، من اقتراف المعاصي واآلثام، خوف، وقلق، وحقد، 

مؤتمر وترقب، وإحباط، فالشدة النفسیة مع الكسل العضلي وراء معظم األمراض، وھذا ملخص توصیٍة ل

عقد في أوروبا حول انتشار األمراض في العالم، كان الجواب: الشدة النفسیة مع الكسل العضلي، ال 

یوجد حركة، حیاتنا كلھا إما ركوب مركبة، أو صعود مصعد، فاستخدام المصعد وعدم الحركة والمشي 

    لطب الوقائي.وعدم الریاضة یسبب أزمات قلبیة حادة، لذلك موضوع المشي جزء أساسي جداً في ا

  األستاذ معتز:

     ھذا ھو الطب الطبیعي. 

  أركان الصحة األكل القلیل والجھد الكبیر والتوكل على هللا:

   

  الدكتور راتب:

الطب الوقائي، نعم، أطباء القلب ینصحون الناس بالمشي، فالطب الطبیعي أساسھ بذل الجھد، وكل  

رائعة جداً، ُكْل كل شيء، ألن كل غذاٍء فیھ خصائص  إنسان یبذل جھداً، أنا سمعت من طبیب نصیحة

یتمیز بھا، وخیر غذاٍء ما كان دواء، وخیر الدواء ما كان غذاًء، فكُْل كل شيء ثم ابذل جھداً، ثم توكل 

على هللا كي ترتاح من الشدة النفسیة، فاألكل القلیل، والجھد الكبیر، والتوكل على هللا، أحد أركان 

  الصحة تماماً، الطب الطبیعي بذل الجھد.الصحة، أو أركان 

النبي علیھ الصالة و السالم عندما كان في معركة بدر، الرواحل ثالثمئة واألصحاب ألف، فماذا قال ؟  

قال: كل ثالثة على راحلة، وأنا وعلٌي وأبو لبابة على راحلة أي قائد الجیش، زعیم األمة، قمة المجتمع، 

على راحلة أي نتناوب على ركوبھا، النتیجة ركب النبي علیھ الصالة و  قال: وأنا وعلٌي و أبو لبابة

السالم، فلما جاء دوره في المشي توسال صاحباه أن یبقى راكباً، فقال علیھ الصالة و السالم ما أنتم 

بأقوى مني على السیر، وال أنا بأغنى منكم عن األجر، فعلى اإلنسان أن یخدم نفسھ، كان علیھ الصالة و 

سالم یخدم نفسھ، یرفو ثوبھ، یخسف نعلھ، یكنس داره، كان في مھنة أھلھ، بذل الجھد، ریاضة، حدثني ال

طبیب قلب قال لي: أقل ریاضة یمكن أن تمارسھا، أن تخدم نفسك في البیت، مثالً ھناك شيء أعدتھ إلى 

الطبیعي بذل مكانھ، من حین آلخر رتبت بعض الغرف، الحركة في البیت نوع من الریاضة، فالطب 
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الجھد، ھذا بالمیزان، لكن بمیزان اآلخرة بذل الجھد عمل صالح، تواضع، لذلك ورد في بعض 

األحادیث: "برئ من الكبر من حمل حاجتھ بیده، وبرئ من الشح من أدى زكاة مالھ، وبرئ من النفاق 

  من أكثر من ذكر هللا ".

داً، أي أخطر شيء بحیاتنا السیارة، السیارة ھذه بعض لقطات من الطب الطبیعي، أن یبذل اإلنسان جھ 

تعلمنا الكسل، فالدھون تتراكم، والغذاء جید، والحركة بطیئة، عندئٍذ تضیق األوعیة، أو تنسد ویدخل 

   اإلنسان في أزمات كان في غنًى عنھا.

  األستاذ معتز:

     ھي أصبحت حاجة في مجتمعنا، ولكن على اإلنسان أال یتعود علیھا.

  ر راتب:الدكتو

أال یكتفي بھا، البّد أن یمشي، كنت مرة في أمریكا في واشنطن، لفت نظري الشعب كلھ یمشي صباحاً،  

الطرقات ممتلئة، إن الریاضة شيء شائع وھي عندنا شيء قلیل، الذي عنده قناعة كافیة بالحركة 

    والمشي ھؤالء قلة في مجتمعنا.

  األستاذ معتز:

     دعنا ننتقل إلى قسم آخر من الطب في اإلسالم، الطب النفسي. 

  ـ الطب النفسي: 2

   

  الدكتور راتب:

الطب النفسي ھو التوحید، ألن اإلحساس بالقھر، اإلحساس بالظلم، اإلحساس باإلحباط، الیأس، الخوف،  

تقدم الطب یؤكد أن معظم الحقد، ھذه كلھا أمراض مدمرة تسمى في مجموعھا الشدة النفسیة، واآلن كلما 

األمراض، أحد أكبر أسبابھا الشدة النفسیة، ألن اإلنسان في الشدة النفسیة یضعف جھاز مناعتھ، قلت قبل 

قلیل: جھاز المناعة یقویھ الحب، تقویھ الثقة، یقویھ التفاؤل، یقویھ الرضا، یقویھ السكینة، ویضعفھ 

كبیرة، و كسل عضلي، فالسؤال، لماذا كان آباؤنا  الخوف، والقلق، طبیعة العصر، ھناك ضغوط نفسیة

ً منا ؟ عندھم شیئان متعاكسان، عندھم راحة نفسیة، الحیاة بسیطة، أي معظم  وأجدادنا أصحاء جسما

التجار في دمشق قبل مئة عام العمل للعصر، عندھم نزھة كل یوم، عندھم درس علم بین المغرب 

صالة الفجر كالحصان، نشیط، قوي، اآلن طبیعة الحیاة قلبت  والعشاء، وینامون باكراً، یستیقظون على

ً ـ ووضعوھم في منتجع  المفاھیم كالعمل المضاعف، حینما جمع بعض أساتذة فرنسا ـ ثالثون عالما

لیخبروه لماذا العنف في العالم ؟ فكانت النتیجة مجتمع االستھالك، فاإلنسان یرى بالدعایة، بالطرقات، 

األجھزة الحدیثة رائعة جداً بعرض مغري جداً، ودخلھ محدود، فعنده ثالث حاالت، بالشاشة، البضاعة، 
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إما أن یمد یده للمال الحرام لیقتني ھذه األجھزة، أو یحس بالحرمان الدائم، أو یعمل عمالً إضافیاَ یلغي 

    وقت فراغھ، على كٍل انتھى اإلنسان بھذه الحالة.

  األستاذ معتز:

مھ الطبیعي والنفسي، وأقسام أخرى في الحلقات المقبلة إن شاء هللا، أعتقد أننا سنتابع في الطب وأقسا 

     وصلنا إلى فقرة الدلیل العلمي، مازلنا في الموضوع العلمي، ما زلنا في التمویھ.

  التمویھ عند طائر الباتو:

   

  الدكتور راتب:

قرة متعلقة بطائر اسمھ باتو، طائر یقف ما زلنا في التمویھ، ھي فقرة قصیرة جداً لكنھا معبرة، ھذه الف 

على غصن، یعیش في غابات فنزویال، أحد المھرة في عالم التمویھ، أریاش الطائر وقشرة الشجرة التي 

حّط علیھا تتطابقان إلى حٍد مبھر ال خط بین الشجرة و بین جسم الطائر، شيء ال یصدق، اآلن لنقارن 

رة الشجر معاً، الشجرة على الیسار، والطائر على الیمین، بدقة نرى على الشاشة أریاش الطائر وقش

وكأنھ غصن، تشابھ تام، ھناك عالمة فارقة واحدة بتمییز الطائر، منقاره وعیناه، إال أن الطائر یعرف 

جیداً استعمال النقش الذي علیھ، فعند الخطر یبدأ بالتمثیل، یقلص نفسھ بإغالق عینیھ ومنقاره، وحینئٍذ ال 

یزه عن قطعة من الغصن، یوجد ھنا تصمیم فائٌق أیضاً، فرغم إغالق الطائر عینیھ یرى ما یمكن تمی

حولھ من خالل الفراغ الخاص بین جفون عینیھ، وعند ابتعاد الخطر، یدع التمثیل، ویرتاح، رأیت 

 التطابق العجیب، وكیف أن المصمم لھذا البرنامج وضع الخط األبیض للتفریق بین ریش الطائر وبین

الشجرة، صنع هللا الذي أتقن كل شيٍء، هللا عز و جل خلق السماوات واألرض، وفي كل شيٍء لھ آیةٌ 

   تدل على أنھ واحٌد.

  خاتمة و تودیع:

   

  األستاذ معتز:

سبحان الخالق العظیم، آیةٌ من اإلعجاز تعرض علینا حلقةً بعد حلقة، جزاكم هللا خیراً، في نھایة ھذه  

شكر الشیخ األستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ اإلعجاز العلمي في القرآن الحلقة مشاھدینا ن

الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین، شكراً جزیالً لك، مشاھدینا على أمل اللقاء بكم في 

  حلقاٍت مقبلة.


