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١نام شافی    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ١)أ: نام شافی ١٠٠-٠١٤درس ( - ٢٠٠٨ھای نیک خداوند  نام –ی اسالمی  عقیده

ی امانت دار. خدایا ما را  سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر پیامبرمان محمد راستین وعده

ھوت بھ بھشت تقرب بیرون ھای نادانی و توھم بھ نور عرفان و دانش و از لجنزارھای ش از تاریکی

  ببر. 

  ھای نیک خداوند: ( شافی):  یکی از نام

است. این نام در حدیث صحیح بخاری و مسلم در زمانی کھ » شافی«برادران گرامی، نام امروز 
  فرمود؛ آمده است کھ:  پیامبر برای بیماری دعا می

  اء ال یغادر سقماً)) ((اذھب البأس رب الناس، اشف أنت الشافی، ال شفاء إال شفاؤك، شف

ای و تنھا شفا از آن تو است  ((مصیبت را بر طرف کن ای پروردگار مردم، شفا بده کھ تو شفا دھنده

  گذارد)) و شفای تو بیماری و مرضی بھ جا نمی
  غرض از این نام عالنیت است و بر کمال توصیف داللت دارد و معرفھ بھ الف و الم آمده است.

  کنیم تا معنای شافی روشن شود. ای بیان  باید مقدمھ
  زندگی ما سراسر قوانین ثابت است اما خداوند با حکمتی واال سالمتی و روزی را متغیر نمود:

برادران، پیش از ھر چیزی خداوند سبحان قوانین ھستی را تعیین و تثبیت نموده است. گویی قانون 
شد و دنیا نظم و ترتیب  ی مستقر نمیارتباط ثابتی میان دو متغیر است و اگر قوانین نبود زندگ

ھا و ستارگان ثابت  ھای بذرھا و مکان آسمان ھای فلزات ثابت است. ویژگی یافت. پس ویژگی نمی
گویم: میلیاردھا قانون کھ از صدھا میلیون سال پیش، ثابت است. شاید با  است و من بدون مبالغھ می

سال دو ھزار و ھشتاد در شانزدھم فوریھ ساعت  ی دقیق فلکی مثال گفتھ شود خورشید در یک محاسبھ
  پنج و چھار دقیقھ طلوع خواھد کرد.

بنابراین خداوند برای ایجاد نظم و آرامش مردم و اطمینان آنان قوانین را ثابت نموده است. ساختمانی 
 پاشد. یک شمش طال ھای آھن تغییر کند، ساختمان فرو می سازید اگر ویژگی بزرگ از بتون آرمھ می

کارید و  بینید. بذری معین را می ھای آن تغییر کند بھ مقدار ارزش آن زیان می خرید اگر ویژگی می
کنید. زندگی ما سراسر قوانین ثابت است و این بھ دلیل لطف خداوند بھ ما  ھمانی کھ کاشتید درو می

ی را متغیر نموده است اما بنا بھ حکمتی واال خداوند دو چیز را متغیر نموده است. سالمتی و روز
خشکد. گاھی انسان سالم است و گاھی سالمتی  بارد و گاھی آسمان می است. گاھی باران فراوان می

  دھد.  اش را از دست می

  قانونگذاری الھی قانونگذاری تربیتی است نھ قانونگذاری از روی ناتوانی: 

  ترین مثال: روشنشود: امکان داشت انسان ھرگز بیمار نشود؟  پرسشی کھ اکنون طرح می
گذارید کھ برای گذاشتن لیوان آبی بر روی آن توسط مھمان  گاھی در خانھ در اتاق پذیرایی میزی می

رود و اگر انسان ھم روی آن بایستد؛ شاید او را تحمل کند. این بھ چھ معنا است؟ لیوان آب  بھ کار می
ھ انسان ھم روی آن بایستند و تحمل بیش از دویست گرم وزن ندارد. چھ بسا یک انسان یا دو و یا س

آنان را داشتھ باشد. بھ این معنا کھ نیروی تحمل آن صدھا برابر است و اگر ھر دستگاھی در انسان 
  ھزار برابر نیرو ذخیره داشت بھ طور کلی بیماری معنا نداشت.



2 

١نام شافی    

و پس از انفجار  دلیل: یک انفجار اتمی در بیابانی در آفریقا انجام شد. انفجار بھ نفع فرانسھ بود
دانید انفجار فشار و حرارت نابود کننده ای دارد)، عقربی را دیدند کھ روی زمین  (ھمان طور کھ می

تواند بدون آب و غذا  کردند. مشاھده شد کھ این عقرب می ھا سال روی آن آزمایش می رود. ده راه می
بماند بدون آن کھ اکسیژن بھ او  تواند سھ روز زنده سھ سال زنده بماند و اگر در آب غرق شود می

 ٦٠ای را دارد و اگر آن را در صحرا از  برسد. و سیصد برابر انسان بیشتر تحمل تشعشعات ھستھ
درجھ زیر صفر برسانی ھیچ تأثیری بر آن ندارد. پس امکان  ١٠درجھ سانتیگراد باالی صفر بھ 

بارش نباشد زیرا دانشمندان در  داشت کھ ھرگز بیماری نباشد و امکان دارد ھیچ وقت آسمان بی
ھای جھان را روزانھ تا شصت برابر کنونی پر  تواند اقیانوس اند کھ می فضای دور ابری کشف کرده

کند این جیره بندی برای تربیت و نھ  از آب شیرین نماید. پس وقتی خداوند باران را سھمیھ بندی می
  از روی ناتوانی است. 

ن َشْیٍء إِالَّ  ْعلُوٍم ﴾ ﴿ َوإِن ّمِ لُھُ إِالَّ بِقََدٍر مَّ   ِعنَدنَا َخَزائِنُھُ َوَما نُنَّزِ

ی معینی از آن را فرو  ھای آن نزد ما است و جز بھ اندازه (و چیزی وجود ندارد مگر این کھ گنجینھ

  فرستیم) نمی

  ( سوره حجر ) 

خداوند او را پیش از پردازد و  انسان وقتی از خداوند غافل بماند بھای گزاف اشتباھات خود را می

  کند: آخرت و در ھمین دنیا ادب می

بنابراین امکان دارد ھرگز بیماری وجود نداشتھ باشد و ھرگز کمبودی در روزی نباشد ولی حکمت 
خداوند این است کھ روزی را جیره بندی و سالمتی بھ تأخیر افتد و شاید سالمتی و روزی با ھم بھ 

ورزد و نسبت بھ روزی خود بی نھایت حرص  اش حرص می متیتأخیر افتد. انسان نسبت بھ سال
ھا و  دارد. شاید این کار برای ادب نمودن ما باشد، چرا؟ زیرا انسان برای بھشتی بھ وسعت آسمان

زمین خلق شده است و بھ دنیا آورده شده تا بھای بھشت را بپردازد. بھ دنیا آورده شده تا براساس 
اوند شھوت را در او نھاده و راھی پاکیزه برای جریان آن در وی قرار ی الھی حرکت کند. خد برنامھ

  داده است. در اسالم محرومیت وجود ندارد ولی برنامھ ریزی و نظم وجود دارد.
ی الھی  ی شھوت خود حرکت کند و بھ دور از برنامھ انسان وقتی از خداوند غافل بماند و با انگیزه

بھای گزافی برای اشتباه خود خواھد پرداخت و از آنجا کھ پروردگار بیند و  باشد زیان کار خود را می
کند زیرا  ھا و زمین آفریده او را در دنیا ادب و تربیت می جھانیان او را برای بھشتی بھ وسعت آسمان

  او پروردگار است.
و با او  کنم: شاید مدیر یک سازمان باشید و کارمندی را استخدام کنید ی رب را بیان می معنای کلمھ

بندید. شما بھ عنوان مدیر سازمان  برای شش ماه بھ صورت پیمانکاری و امتحانی قرارداد می
ی شما این است کھ اشتباھات او را برشمرید و اگر اشتباھات او  کارمندی دارید و در این لحظھ وظیفھ
ت اشتباه کند بھ او خواھید. اگر پسرتان در سازمان باشد ھر وق زیاد باشد عذر او را در سازمان می

  شمردید و حالت با فرزند شما بھ تصحیح اشتباھات تغییر کرد.  دھید. اشتباھات را می تذکر می

  کند:  خداوند بزرگ نسبت بھ بندگانش مھربان است اگر گناه کنند آنان را با روزی یا سالمتی ادب می

اش گناه  جھانیان است ھر گاه بنده زیرا خداوند مھربان و بخشنده است. از آنجا کھ خداوند پروردگار
  کند:  اش او را تربیت می کند. یا با سالمتی و یا با روزی کند او را تربیت می
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َن السََّماء َواألَْرِض﴾   ﴿ َولَْو أَنَّ أَْھَل اْلقَُرى آَمنُواْ َواتَّقَواْ لَفَتَْحنَا َعلَْیِھم بََرَكاٍت ّمِ

کردند برکات آسمان و زمین را بر  آوردند و پرھیز می ن میھا ایما (اگر مردمان این شھرھا و آبادی

  گشودیم) روی آنان می

  )  ٩٦( سوره اعراف آیھ: 

اء َغَدقًا * ِلنَْفتِنَُھْم فِیِھ ﴾    ﴿ َوأَلَِّو اْستَقَاُموا َعلَى الطَِّریقَِة َألَْسقَْینَاُھم مَّ

  گردانیم* تا آنان را با آن بیازماییم) یی ایشان م (اگر بر راستای راه ماندگار بمانند، آب زیاد بھره

  ( سوره جن )

  آیات بسیار روشن است. 

بِِّھْم ألَكلُواْ ِمن فَْوقِِھْم َوِمن ن رَّ   تَْحِت أَْرُجِلِھم ﴾ ﴿ َولَْو أَنَُّھْم أَقَاُمواْ التَّْوَراةَ َواِإلنِجیَل َوَما أُنِزَل إِلَیِھم ّمِ

چھ از سوی پروردگارشان بر آنان نازل شده است عمل کنند  (و اگر آنان بھ تورات و انجیل و بھ آن

  از باالی سر خود و از زیر پای خود روزی خواھند خورد) 

  ) ٦٦( سوره مائده آیھ: 

  
کند و گاھی بخشی از روزی انسان با  بنابراین خداوند بندگانش را با جیره بندی در روزی تربیت می

  شود. گناه از او گرفتھ می
پردازیم. با استغفار، با  کند را در وقتی دیگر بھ آن می چگونھ روزی افزایش پیدا می موضوع این کھ

  کند.  بھ پاداشتن نمازھا، صلھ رحم، صدقھ دادن، امانت داری و ... افزایش پیدا می

  بیماری یکی از اسباب تربیت انسان:

وجود ما و در ھر  ای برادران، ممکن است بیمار شویم. اگر خداوند سبحان در ھر دستگاھی از
ی نیروی فراوانی قرار دھد مانند میز کھ در خانھ برای گذاشتن لیوان آب بر روی آن  اندامی ذخیره

ایستد و تحمل او را دارد. بنابراین لیوان  شود و گاھی انسان ھشتاد کیلویی روی آن می استفاده می
د؟ سیصد برابر نیروی ذخیره، کیلو گرم چقدر نیرو ذخیره دار ٨٠دویست گرم وزن دارد و انسان 

اگر ھر عضوی از بدن انسان این پتانسیل بزرگ را داشتھ باشد ھرگز بیماری وجود ندارد ولی 
خداوند سبحان خواستھ ما بیمار شویم تا بیماری یکی از اسباب تربیت انسان باشد زیرا انسان بر 

  اساس فطرت خود نسبت بھ بدن و روزی خود آزمند است. 

  انجامد: اوند کمال مطلق است ولی گناھان انسان بھ بیماری او میآفرینش خد

  
مربوط است، » شافی«ی بسیار دقیق دیگری در قرآن کریم وجود دارد کھ بھ نام  برادران، اکنون نکتھ

  فرماید:  خداوند می

  ﴿ الَِّذی َخلَقَنِی فَُھَو یَْھِدیِن * َوالَِّذی ُھَو یُْطِعُمنِی َویَْسِقیِن ﴾ 

  دھد) کند* و کسی است کھ غذا و آبم می ھ مرا آفریده ھدایتم می(آن ک

  ( سوره شعراء )
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ی سوم بنا بھ روندش  بھ سیاق آیھ بنگرید: ﴿ الَِّذی َخلَقَنِی فَُھَو یَْھِدیِن * َوالَِّذی ُھَو یُْطِعُمنِی َویَْسِقیِن ﴾ آیھ
  خیر، فرمود: » دھد و وقتی مرا بیمار کرد، شفایم می«بود:  باید این گونھ می

  ﴿ َوإَِذا َمِرْضُت ﴾

  (و چون بیمار شوم) 

  )  ٨٠( سوره شعراء آیھ: 

بیماری بھ انسان نسبت داده شده است بھ این معنا کھ آفرینش خداوند کمال مطلق است ولی اشتباھات 
ھا و فتنھ و تغییر  ی ھیاھو، آلودگی انسان گاھی شخصی و گاھی اشتباھاتی در زمانھ است، زمانھ

ھا  خواھیم این جوجھ قت هللا. در بخش اعظم زندگی ما تغییر خلقت خداوند صورت گرفتھ است میخل
  در چھل روز بھ یک کیلوگرم برسد. بنابراین نباید بخوابد و این طبیعی نیست.

شود سی میلیون گاو  شود و انسان مجبور می دھیم. گاو دیوانھ می بھ گاو پودر ضایعات کشتارگاھی می
ی و سھ میلیارد لیره استرلین را آتش بزند. دیوانگی گاو فقط ناشی از دیوانگی انسان بھ ارزش س

  دھد. است کھ خلقت خداوند را تغییر می
کنیم ھمھ چیز را در  مانیم این خالف روش الھی است. وقتی سعی می خوابیم و شب بیدار می روز می

است. طبیعت زندگی ما بسیار ھا خطرناک  ھمھ وقت و از راه کشاورزی صنعتی بخوریم، این
کنیم غذا را بھ صورت کنسرو شده نگھداری کنیم،در آن مواد  خطرناک است. وقتی تالش می

  زا است. ریزیم کھ سرطان نگھدارنده بنزوات سودیم می
یابد ھمین طور وقتی  کنیم سطح شوری خاک افزایش می ھای شیمیایی را استفاده می کش وقتی آفت

کند و از سوی  کنیم. داروی شیمیایی از یک سو بیماری را درمان می ستفاده میداروھای شیمیایی ا
ھای مردم ناشی از  کند. این تغییر در خلقت خداوند است. بیشترین بیماری دیگر مشکلی دیگر ایجاد می

ھای نفتی است. اکنون اولین خبر جھانی  ھا، کودھای شیمیایی و فراورده کش آلودگی، کاربرد آفت
  شود.  ای کھ بھ دلیل دی اکسید کربن ایجاد می دمای زمین است. گازھای گلخانھ افزایش

کسی کھ اصول بھداشتی شریعت پیامبران را رعایت کند در طول زندگی از سالمتی خوبی برخوردار 

  است:

است. اگر تصور کنیم انسان اصول شود. گناه از انسان  بنابراین بیماری بھ انسان نسبت داده می
یابد مگر این کھ قضا و قدر  ھای پیامبران را رعایت کند بیماری کاھش می بھداشتی موجود در رسالت

آید و قضا وقدر است. اما در اکثر اوقات بیماری بھ علت  گویم. گاھی بیماری می باشد. سخن دقیقی می
  ر صلی هللا علیھ وسلم آورده است.ھایی است کھ پیامب کوتاھی در اجرای دستورالعمل

خوریم و وقتی  بر سردر بیمارستانی در آلمان نوشتھ شده بود: ما قومی ھستیم کھ تا گرسنھ نشویم نمی
شویم، از محمد بن عبدهللا. این سخن یک سخن اصولی در طب پیشگیری بھ شمار  خوریم سیر نمی می
  شویم. خوریم سیر نمی ریم و وقتی میخو رود. ما قومی ھستیم کھ تا گرسنھ نشویم نمی می

ھا را اجرا کند در طول زندگی از سالمتی زیادی برخوردار خواھد  بنابراین اگر انسان دستورالعمل
ھای بھداشتی بسیار حریص است و در  کنید کھ انسانی بر اجرای دستورالعمل بود و گاھی مشاھده می

  اکثر اوقات از سالمتی باالیی برخوردار است.
شود و قد او راست و چشم و گوش تیزی دارد.  عالم بزرگ کھ در سن نود و سھ سالگی دیده می این

گوید: پسرم ما آن را در کودکی  از او پرسیدند راز این سالمتی کھ خداوند بھ تو بخشیده چیست؟! می
نیرومند  حفظ نمودیم و خداوند آن را در بزرگی برایمان حفظ نمود. کسی کھ پرھیزگارانھ زندگی کند،

  کند.  زندگی می
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  خداوند بزرگ چیزھایی را برای حفظ نظم ثابت و دو چیز را برای تربیت ما متغیر نموده است: 

بنابراین خداوند چیزھایی را برای مداومت نظم ثابت و دو چیز یعنی روزی و سالمتی را متغیر 
  آفریده است تا این تغییر ابزاری برای تربیت ما باشد. 

ابِِریَن *﴿ َولَنَبْ  ِر الصَّ َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَّشِ َن اْلَخوْف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ّمِ الَِّذیَن  لَُونَُّكْم بَِشْیٍء ّمِ

ن ا إِلَْیِھ َراِجعون * أُولَـئَِك َعلَْیِھْم َصلََواٌت ّمِ ِ َوإِنـَّ ِصیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا ِ�ّ بِِّھْم َوَرْحَمةٌ﴾  إَِذا أََصابَتُْھم مُّ   رَّ

ھا  (و قطعا شما را با برخی از امور مانند ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه

گویند: ما از آن  کنیم و مژده بده بھ بردباران*آن کسانی کھ چون بالئی بھ آنان رسد می آزمایش می

  گردد.) شان شامل حالشان میگردیم* آنان الطاف و رحمت خدای خداییم و بھ سوی او باز می

  ( سوره بقره ) 

  این ھمان ادب کردن و ھمان تربیت است، بنابراین: 

ِصیبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْیِدیُكْم َویَْعفُو َعن َكثِیٍر ﴾  ن مُّ   ﴿ َوَما أََصابَُكم ّمِ

ند از اید. تازه خداو رسد بھ خاطر کارھایی است کھ خود کرده ھا بھ شما می (آن چھ از مصیبت

  گذرد) بسیاری از آن می

  ( سوره شورى ) 

  (( ما من عثرة، وال اختالج عرق، وال خدش عود إال بما قدمت أیدیكم، وما یغفر هللا أكثر )) 

اید اما  ((ھر لغزش یا جنبش رگ (بىن) یا خراش ناشی از چوب بھ خاطر گناھی است کھ انجام داده

  آمرزش خداوند بیشتر است))

  براء ] [ابن عساكر از 

  ھای سفید اساس آن و شامل چند گروه است: خداوند برای ھر انسان سیستم ایمنی آفریده کھ گلبول

  
  ـ گروه تحقیقاتی: ١

ی علمی بنگریم خداوند بزرگ در ما سیستم ایمنی آفریده است.  از زاویھ» شافی«اگر بھ جزئیات نام 
ھا  ھای سفید است. این گلبول ین لشکر گلبولسیستم ایمنی تقریبا یک لشکر بھ تمام معنا است. اساس ا

اند. گروه تحقیقاتی، گروه اطالعاتی شناسایی یا نام آن در برخی از لشکرھا،  متشکل از چند دستھ
ھای سفید  شود گلبول تحقیقات نام دارد. مأموریت آن فقط تحقیقات است. وقتی میکروبی وارد بدن می

گیرد و باز  اش را می شوند و رمز شیمیایی نزدیک می شوند، بھ او گروه اطالعات وارد کار می
ھای  اش) را کشف کند و بھ سازمان کارگاه ھا (کد شیمایی جنگند فقط ویژگی گردد اما با آنان نمی می

  دفاعی باز گردد. 
  ـ گروه ساخت سالح: ٢

گروه  ھای سفید ھای لنفاوی ھستند. گلبول گروه دوم کھ مأموریت ساخت سالح را دارند در غده
ھا واکسن ضد  گردند. در غده ھای لنفاوی باز می شناسایی، کد شیمیایی میکروب را شناسایی و بھ غده

  شود. اما بیشترین کار گروه دوم ساخت واکسن و پادزھر است. میکروب ساختھ می
کنیم یعنی میکروبی کھ ضعیف شده است. طبق معمول  گاھی واکسن وبا بھ کودکان تزریق می
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ھای لنفاوی بھ گروه  کند و بھ غده سفید شناسایی کد شیمیایی میکروب را شناسایی می ھای گلبول
ی این گروه باقی  شود و در حافظھ رساند و واکسن ضد این میکروب ساختھ می واکسن سازی می

  ماند و اگر این میکروب پس از ھفتاد سال بازگردد پرونده آماده است.  می
یافت و  ھای روی زمین ھرگز معنا نمی ی واکسن نبود واکسن زندهی گروه سا بنابراین اگر حافظھ

  داشت.  ھای ھیچ ارزشی نمی ی واکسن، واکسن ی گروه سازنده اساسا بدون وجود حافظھ
  ـ گروه جنگاوران: ٣

گروه سوم گروه جنگاوران است. این گروه مأموریت دارد واکسن ضد میکروب را بگیرد و بھ سوی 
  ھای سفید (این گروه سوم) با میکروب جریان یابد.  میان گلبولمیکروب برود و جنگی 

  ـ گروه پاکسازی: ٤
ھای جنگی  ھا نشانھ کند. پس از آن جوش سفید چرکین و این گاھی انسان تورم کوچکی مشاھده می

ھا تمام  ھا در گرفتھ است. اگر جنگ بھ نفع گلبول ھای سفید جنگاور و میکروب است کھ میان گلبول
  کند.  روه خدمات زمین جنگ را پاکسازی و آثار دشمنان را محو میشود، گ

  ـ گروه کماندوھا: ٥
تواند  را کشف کردند کھ می» گروه کماندو«م بھ نام ١٩٦٧ای از دانشمندان گروه پنجمی در سال  عده

  سلول سرطانی را بسیار زود شناسایی و نابود کند. 

  دلیل پریشانی روانی، سستی ایمان است:

شود و  ھا سلول سرطانی است اما فعال نیست و سرکوب می شده کھ در خون ھر انسان میلیون ثابت
ھا از بین برود، گروه پنجم این سلول  جلوی فعال شدن آن گرفتھ شده است. اگر نگھبان یکی از آن

  دھد. کند و انسان را از تومور نجات می سرطانی را کشف و نابود می
کند؟ فشارھای روانی، ترس،  دارد و آن سلول را آزاد می فظ را بر میگوید: چھ عاملی این محا می

  فرماید:  نگرانی و کینھ. برای ھمین خداوند می

  ﴿ قُْل ُموتُواْ بِغَْیِظُكْم ﴾ 

  (بگو بھ خشم خود بمیرید)

  )  ١١٩( سوره آل عمران آیھ: 

است. شاید سالمتی باشد  خشم، کشنده است. اکنون اولین بیماری در جھان فشار روانی، ترس، تھدید
  اما امنیت نیست.
ھای قلبی از ترس بیماری  اند: شما از ترس بیماری، بیمار ھستید. یعنی گاھی بیماری برای ھمین گفتھ

شوید. انتظار  شوید. از ترس فقر فقیر می شود. شما بھ خاطر ترس از بیماری، بیمار می قلبی ایجاد می
شوید. از ترس شبح تحریم اقتصادی  ترس تھدید، بیمار میمصیبت از خود مصیبت بدتر است. از 

ھای انسان است، انسان اکنون  ھا بیماری شوید. تمام این شوید. از ترس شبح حملھ، بیمار می بیمار می
  کرده است. ھای گذشتھ آن را تحمل نمی کند کھ در زمان فشارھایی را تحمل می

اند. تنھا راه حل این است کھ  تر از توحید چیزی نیاموختھبنابراین: تنھا راه حل توحید است. بندگان بھ
زمام خود را در اختیار هللا بدانید و این کھ کسی کھ شما را آفریده، شما را بھ کسی دیگر وا نخواھد 

  گذاشت. 

  ﴿ َوإِلَْیِھ یُْرَجُع األَْمُر ُكلُّھُ فَاْعبُْدهُ ﴾ 

  )گردد پس او را بپرست (و کارھا یکسره بھ او بر می

  )  ١٢٣( سوره ھود آیھ: 
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  افزایش درصد سرطان در زمان ما، بھ دلیل سستی در روان و یا در ایمان ما است:

تان بھ دست خدا است و اگر با خدا  تا یقین نیابید کھ امور شما، خانواده، فرزندان، روزی و سالمتی
ما را عذاب ندھد، مردم باشید، خدا با شما است و اگر او را بپرستید حقتان بر خداوند است کھ ش

  فرماید:  بسیار بھ این مفاھیم نیازمنداند. خداوند متعال می

ٍم أُْولَـئَِك لَُھُم األَْمُن ﴿ فَأَیُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاألَْمِن إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن * الَِّذیَن آَمنُواْ َولَْم یَْلبُِسواْ إِیَمانَُھم بُِظلْ 

ْھتَُدوَن﴾    َوُھم مُّ

دانید؟ کسانی کھ ایمان آورده باشند و ایمان خود  (کدام گروه سزاوارتر برای امن وامان است اگر می

  اند) را با شرک نیامیختھ باشند، امن و امان ایشان را سزا است و آنان راه یافتگان

  ( سوره انعام )

فشار روانی و دارد؟  گروه پنجم گروه کماندوھا است. چھ چیزی محافظ سلول سرطانی را بر می
شوید،  ھای نفتی بھ بدن انسان. کسی کھ موتورھا را با بنزین می ای و رسیدن فراورده تشعشعات ھستھ

ھا بھ بدن او  اگر با دستان خود بخورد و حتی آن را بھ خوبی ھم شستھ باشد احتمال این کھ فراورده
  گردد. برسد، ھست و این باعث ایجاد تومور می

گویند: استفاده بیش از حد از پالستیک، کھ باید از استفاده از آن  ھ دانشمندان میی دیگر چنان ک مسئلھ
در حرارت باال یا با مواد اسیدی خودداری کنیم یا این کھ مقداری از آن از طریق تفلون بھ بدن ما 

ایم.  شود. ماده کجا رفت؟ آن را خورده برسد. ظرف تفلون پس از دو سال تبدیل بھ آھن می
ای و اضطراب محافظ سلول سرطانی  ھای نفتی، استفاده زیاد از پالستیک، تشعشعات ھستھ فراورده

  کند. دارد و آن را آزاد می را بر می
افزایش درصد سرطان بھ ده برابر رسیده است و دلیل آن گناه دوران ما یا ضعف روح و روان ما و 

  باشد و این یک حقیقت است برادران.  یا سست ایمانی می

  کند:  م ایمنی سپاھی کھ امنیت، عشق و محبت آن را قوی و ترس، نگرانی و کینھ ضعیف میسیست

غده ای بھ نام تیموس وجود دارد کھ اخیرا کشف کرده و پزشکان گفتھ بودند ھیچ کاری ندارد. اما 
ی نظامی است کھ  گویند این یک مدرسھ بعدھا کشف شد کھ مھمترین غده در بدن انسان است. می

مانند تا یاد بگیرند دوستشان کیست و دشمنشان  شوند و دو سال باقی می ھای سفید وارد آن می گلبول
اند. این را لنفوسیت تی  ھای جنگنده گروه سوم کیست. گلبول سفید سالح خطرناکی دارد. گلبول

رد مانند ماند و وقتی صد برابر رشد ک شود و دو سال می نامند کھ وارد این غده می ی نادان می جنگنده
اند. لنفوسیت تی جنگنده دو  شود و این لنفوسیت تی جنگنده مانند دانشجویان یک آمفی تئاتر رومی می

ماند و پس از آن دو خروجی امتحانی دارد. اول یک عنصر دوست بھ این گلبول مورد  سال می
پیروز شده و شود و اگر آن را نکشت  شود اگر آن را کشت مردود شده و کشتھ می امتحان داده می

شود اگر آن را نکشد  شود. یک عنصر دشمن بھ او داده می شود. سپس امتحان دیگری می خارج می
  شود. شود و اگر بکشد پیروز شده و خارج می مردود و کشتھ می

می گوید بعد از دو سال این غده بطور کلی غیرفعال است. این امر باعث شده پزشکان فکر کنند 
ھای بعدی را بھ عھده دارند  ص شد کھ نسل خروجی تا پایان زندگی آموزش نسلای ندارد. مشخ وظیفھ

ھای بعدی است  شود مسئول آموزش نسل ی نظامی خارج می بنابراین اولین نسلی کھ از این دانشکده
آید  شود و با ضعف آموزش چیزی بھ وجود می اما بعد از شصت یا ھفتاد سالگی آموزش ضعیف می

شود . یعنی  و روماتیسم مفصلی کھ تقریبا ھفت بیماری از آن ایجاد می» ایمنی ضعف سیستم«بھ نام 
کشد  معنای التھاب مفاصل چیست؟ یعنی ضعف آموزش. گلبول سفید قوی شده و دوستان خود را می

یعنی یک جنگ داخلی صورت گرفتھ است. پس روماتیسم مفصلی در اثر یک جنگ داخلی در بدن 
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  افتد. اتفاق می
است، یک سپاه کامل بھ معنای کلمھ. امنیت، » شافی«ی نام  سیستم ایمنی در بدن تایید کننده برادران

  کند. عشق و دوستی این سپاه را تقویت و ترس، نگرانی و کینھ آن را ضعیف می
 


