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مـا أنـزل  ،سبحانه سـبحانه، اهمالعاملني، خلق اخللق وهو أعلم مبا يسرتهم، ومبا يسعدهم يف أخر  احلمد � ربِّ 
  .ملسو هيلع هللا ىلص داء إال وجعل له دواء، وقد علَّم ذلك كله خلامت األنبياء

ــر والنفــع ....  خلــري وهــو علــى كــل شــئ قــديروبيــده ا وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، بيــده الضَّ
بصــره وبصــريته، وكشــف مجيــع  عــز وجــل وأشــهد أن ســيِّدI دمحم عبــد هللا ورســوله، وصــفيِّه مــن خلقــه وخليلــه، أIر هللا

  : األشياء بسريرته، فرأى بنور هللا أدواء هذه احلياة، وطلب من هللا أن يـُنَـزِّل له الشفاء من كل داء، فأنزل عليه هللا

  ))ءءاإلسرااإلسرا٨٢٨٢((  }}َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ {{

وســلِّم وqرك علــى الطبيــب األعظــم لألمــراض النفســية، واألوجــاع اجلســمانية، ولــألدواء العقليــة،  اللهــم صــلِّ 
، إنــك ربَّ اخلــري علــى كــل ومجيــع مشــاكل اإلنســانية، ســيدI دمحم واهــدI بــه t هللا حلــلِّ مشــكالتنا، وكشــف معضــالتنا

  .وqإلجابة جدير شئ قدير،

فإننـــا حنتفـــل علـــى  ملسو هيلع هللا ىلصأيهـــا األخـــوة مجاعـــة املــؤمنني، وحنـــن حنتفـــل بـــذكرى مـــيالد ســيدI رســـول هللا  ..أمــا بعـــد
 احلقيقة qلتَّشخيص السليم، واملنهج القومي، والدواء الكـرمي الـذي أنزلـه هللا يف القـرآن الكـرمي، منـذ بعثتـه إىل أن يـرث
هللا األرض وَمـــْن عليهـــا ونقـــول ألنفســـنا وإخواننـــا، والبشـــرية كلهـــا، لـــو قـــرأمت يف الصـــيدلية احملمديـــة ســـتجدون ُحلـــوالً 
إسالمية لإلنسانية والبشرية كلها، بطريقة ُمبسَّطة ودقيقة وحكيمة، ال يتربَّم منها أحد، بل هي بـَْلسم شاٍف لكـل فـرد 

  .عز وجل لوجودمن أفراد الوجود، أل�ا من كالم خالق ا

ــــراه اآلن، ــــه يف هــــذه األtم، مــــن أمــــراض تتعلــــق qألجســــام، أو  ملسو هيلع هللا ىلص وهللا t إخــــواين إن مــــا ن ومــــا نســــمع عن
صـلى هللا مشكالت تتعلق �qتمعات أو األفراد سواء اقتصـادية أو سياسـية أو اجتماعيـة فإننـا جنـد رسـولكم الكـرمي 

  .لشايف الذي ال دواء سواهفحصها ودرسها وأجرى التجارب اإلهلية عليها وأخرج هلا الدواء ا عليه وسلم

ــز هلــا املخرتعــات واملعامــل وجنــري عليهــا  وحنــن هنــا نبحــث عنهــا يف الشــرق والغــرب، وجنهــد هلــا العقــول، وجنهِّ
التجارب، وال نصـل إىل نتيجـة حامسـة، ألنَّ النتيجـة وصـل هلـا سـيِّد األنبيـاء مـن قبـل، وحنـن إمـا ال نعلمهـا، أو نعلمهـا 

، وإلـيكم بعـض األمثلـة عـز وجـل اضى عنها مع أ�ا يف احلقيقة هي الشـفاء احملّقـق مـن هللاونشك فيها، أو نعلمها ونتغ
  : على ذلك

يف بداية هذا القرن، وqلتحديد بعد احلرب العاملية األوىل، أرادت الوالtت املتحدة األمريكيـة أن تقضـي علـى 
ن ُيضْبط يتعـاطى اخلمـر، أو حيملهـا، أو شرب اخلمر بني ربوعها، فأصدرت القرارات احلامسة، وجعلت الغرامة كبرية مل

يبيعهــا، وأنفقـــت ماليــني الـــدوالرات علــى احلمـــالت الدَّعائيـــة الــيت �ـــدف إىل إقنــاع املـــواطنني qإلقــالع عـــن اخلمـــر، 
بقيمــة عملــة ذلــك الوقــت وهــى واســتمرت هــذه احلملــة أربــع ســنوات أُنفــق فيهــا مــا يزيــد علــى العشــرين مليــون دوالر  _________________________________________________  

م ١١/٩/١٩٩٢هجريـة،  ١٤١٣مـن ربيـع األول  ١٣جيـزة يـوم اجلمعـة املوافـق  -كانت هذه اخلطبة يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف مبسجد األنـوار القدسـية qملهندسـني  ١
  }َونـُنـَزُِّل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ  {  عز وجل وتدور حول معاين قول هللا
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وُحكم qلسجن فيها على ما يزيد عن املائة ألـف، وُأْعـدم فيهـا مـا يزيـد علـى األربعـة !! لة اآلن أضعاف أضعاف العم
آالف فـرد، ويف النهايــة وجـدوا أن كــل ذلـك ال يفيــد، ومل يســتطيعوا أن َميْنعـوا اخلمــر، ورجـع النــاس إىل مـا كــانوا عليــه 

  .من مألوفا�م وعادا�م

ية، وأضـرارها اجلسـمانية الـيت ُوِجـد يف أمـة ج ولكن هذا النيب الكـرمي اهليـة، ال تـدري حكمـة تـرك اخلمـر الصـحِّ
عليه الدواء بلطف ولـني حـىت يُـروِّض هـؤالء علـى  عز وجل َعِملت فيها واجتهدت فيها الدَّعاية األمريكية، فأنزل هللا

  .عز وجل طاعة هللا

tَ َأيـَُّهـا   {{  : سـبحانه وتعـاىل قولـه عـز وجـل فعندما رآهـم يصـلون وهـم خممـرون وال يعرفـون مـا يقولـون أنـزل هللا
فنهاهم عن شر»ا قبل الصالة بوقـت   ))النسـاءالنسـاء٤٣٤٣((}}  وُلونَ الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَْقَربُوا الصََّالَة َوَأنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَقُ 

  .عز وجل كاف، حىت يستطيعوا أن يُؤدَّوا الصالة كما ينبغي �

الة، أفيــه نفــع أم يف الصــ عــز وجــل مث حترَّكــت الصــدور بعــد ذلــك فــذهبوا إىل رســول هللا، وقــالوا شــئ حيّرِمــه هللا
ـــْن {{  :إمث؟ فأجـــاب رب العـــاملني ـــُر ِم ـــاِفُع لِلنَّـــاِس َوِإْمثُُهَمـــا َأْكبَـ ـــٌري َوَمَن ـــِر َواْلَمْيِســـِر قُـــْل ِفيِهَمـــا ِإْمثٌ َكِب َيْســـأَُلوَنَك َعـــِن اْخلَْم

  ..))البقرةالبقرة٢١٩٢١٩((  }انـَْفِعِهمَ 

ربني، واإلمث بال شك أكـرب مـن املنـافع، ألن املنتفعـني فيها منافع عاجلة للتجار والصُّنَّاع، وفيها آ°م كبرية للشا
  .يستطيعون أن يُبدلوا جتار�م وصناعتهم وعملهم بعمل Iفع للبشرية

َـا اْخلَْمــُر َواْلَمْيِسـُر َواْألَْنَصــاُب {{: نريـد بيـاIً شــافياً يف اخلمـر، فـأنزل هللا تعــاىل قولـه: وأخـرياً قـالوا t رســول هللا ِإمنَّ
علـيهم أســرعوا  ملسو هيلع هللا ىلص فلمــا قرأهـا رسـول هللا. )املائـدةاملائـدة٩٠٩٠((  }َعلَُّكـْم تـُْفِلُحـونَ َواْألَْزَالُم رِْجـٌس ِمـْن َعَمـِل الشَّـْيطَاِن فَــاْجَتِنُبوُه لَ 

  .ِلَكْسر زُجاجات اخلمر املنتشرة يف بيو�م، حىت غرقت شوارع املدينة من كثرة ما ُأريق فيها من مخر

ال إعــالIت، وال وســائل دعايــة مســموعة أو مرئيــة وكــذلك مل يــتم وقــد مت ذلــك بــدون منشــورات وال دعــاtت و 
يف تنفيذه أحكاماً قاسية qلسجن أو القتل أو غـريه، وإمنـا كـان ذلـك qلـدواء الـذي جـاء بـه هللا علـى يـد سـيِّد األنبيـاء 

فَِبَما َرْمحٍَة ِمَن ا«َِّ لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظºا َغِلـيَظ اْلَقْلـِب { و حبكمته البالغة اليت يقول فيها رب العزة تبارك وتعاىل ملسو هيلع هللا ىلص
  ..))آل عمرانآل عمران١٥٩١٥٩((  }..َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ 

وإذا تدبرI َمليِّاً جند كـل مـا يـُدور يف عصـرI مـن مشـكالت يف بـالدI أو يف جمتمعنـا أو يف بيوتنـا أو يف نفوسـنا، 
  .هوره صلوات هللا وسالمه عليهأو يف العامل أمجع كان منتشراً وبصورة أشّر وأضّر قبل ظ

فقد كان القوي Àكل الضعيف ويفتخر بذلك، وكانت املرأة قطعة أ°ث مهملة يف املنزل، ويرثها االبـن األكـرب 
t فـالن : بعدوفاة أبيه، بل كان الرجُل هو الذي يسعى بزوجته إىل الـزI فيختـار رجـالً يـُْعجبـه شـكله ولونـه، ويقـول لـه

  !!!! ُساللة ممتازة منك، ويتباهى بذلكاجعها، فنحصل على سأرسل لك زوجيت لُتض

كان الظُلُم َدْيد�م، والغّش طبعهم، والسفاهة ُخلقهم، وفساد األخالق َدْأ»ـم، هـذا الظلـم كـان كثـرياً ومنتشـراً 
  .يف كل بقاع األرض، حىت كان الرجل يدفن ابنته وهي حّية، خوفاً من السُّبَّة والعار
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 وكيـف طهـرَّ البشـرية كلَّهـا منهـا؟...  ذه األمـراض رسـول هللا صـلى هللا وسـالمه عليـه؟كيف قضـى علـى كـل هـ
فلم يطهر منها أهل مكة وأهل املدينة وأهل اجلزيرة العربية فقط، بل طهر منها جمتمعات كـان هلـا الصَّـْولة والّصـْوجلان 

  يف العامل وقتئذ، جمتمع الفرس والروم وما أدراك ما الفرس والروم؟

 القرار العاملي يصدر عنهم أو مبعرفتهم يف ذلـك الوقـت، ولكـن حكمـة املصـطفى واألْشـفية الـيت أنزهلـا هللا كان
عليه، عاجلت كل هذه األمـور، وقضـت علـى كـل هـذه املشـكالت، فقـد جعلـت اإلنسـان ميشـي وحيـداً مـن  عز وجل

به أو يُرْوعــه، بــل املــرأة كانــت حضــر مــوت أو صــنعاء إىل بــالد الشــام، ال جيــد مــن يعرتضــه يف طريقــه فيســرقه أو يســل
تمشي من صنعاء إلى تمشي من صنعاء إلى تمشي من صنعاء إلى تمشي من صنعاء إلى تمشي من صنعاء إلى تمشي من صنعاء إلى تمشي من صنعاء إلى تمشي من صنعاء إلى ) ) ) ) ) ) ) ) المرأةالمرأةالمرأةالمرأةالمرأةالمرأةالمرأةالمرأة((((((((یا عدي بن حاتم سیبلغ بك األمر أن ترى الظغینة یا عدي بن حاتم سیبلغ بك األمر أن ترى الظغینة یا عدي بن حاتم سیبلغ بك األمر أن ترى الظغینة یا عدي بن حاتم سیبلغ بك األمر أن ترى الظغینة یا عدي بن حاتم سیبلغ بك األمر أن ترى الظغینة یا عدي بن حاتم سیبلغ بك األمر أن ترى الظغینة یا عدي بن حاتم سیبلغ بك األمر أن ترى الظغینة یا عدي بن حاتم سیبلغ بك األمر أن ترى الظغینة {{{{{{{{: ملسو هيلع هللا ىلصمتشي مبفردها كما قـال 

فال ختاف من رجل يغتصبها أو يعاكسها أو خيادعها مع أ�ا متشـي يف صـحراء جـرداء         ٢٢٢٢٢٢٢٢}}}}}}}}بالد الشام ال تخاف إال هللابالد الشام ال تخاف إال هللابالد الشام ال تخاف إال هللابالد الشام ال تخاف إال هللابالد الشام ال تخاف إال هللابالد الشام ال تخاف إال هللابالد الشام ال تخاف إال هللابالد الشام ال تخاف إال هللا
  ...ال خمابرات ليس فيها قانون وال شرطة و 

كفلـت احلمايـة جلميـع عبـاد هللا مسـلمني وغـري مسـلمني، حـىت كـان   ملسو هيلع هللا ىلصلكن شريعة هللا اليت طبقهـا رسـول هللا و 
التاجر وهو واقف يف متجره، إذا مسع اآلذان ترك ماله وجتارته علـى حالتـه، وكـل مـا هنالـك أن يضـع سـتارة تشـري إىل 

ليجد كل شـئ يف مكانـه، مـع أنـه مل تكـن هنـاك خـزن حديديـة حيفـظ  أنه غري موجود، ويذهب ليؤدي الصالة مث يرجع
مـن غضـب هللا، ومقـت هللا،  ملسو هيلع هللا ىلصماله ونفائسه فيها، ومل تكن ظهرت أجزة اإلنـذار، لكـن اجلميـع أنـذره املنـذر األكـرب 

 ،عـز وجـل يف السر والعالنية، وأصبحوا غري حمتاجني لرقيب عليهم بعـد مراقبـة هللا عز وجل وحساب هللا، فراقبوا هللا
  :ولسان حاهلم يقول

  إذا ما خلوت الدهر يوماً فال تقل          خلوت ولكن قل على رقيب

  ه يغيبـوال أن ما ختفى علي     اعة      ـــوال حتسنب هللا يغفل س

كان الرجل منهم ال يذهب إىل أخيه ليطالبه حبقه، بل إن أخـاه كـان هـو الـذي يـذهب إليـه بنفسـه ليعطيـه مالـه 
لتــأخري، وقــد روى أن رجـالً مــنهم ذهــب إىل أخ لــه يف هللا يطلـب منــه قرضــاً، ويـرده لــه عنــد امليســرة، ويستسـمحه يف ا

  .فبكى الرجل بكاءاً شديداً 

لـيس هلـذا : فقـال الرجـل. ما الذي يبكيك؟ إذا كان املطلوب غـري متـوافر معـك اآلن فـال يهـم: فسأله الطالب
تيـت لتطلـب مـين، ومل أشـعر حباجتـك، وهـذا معنـاه أن إميـاين بـه السبب أبكي، ولكن الذي أبكاين أين انتظـرت حـىت أ
َل/ْیَس ِب/اْلُمْؤِمِن الّ/ذي َیبی/ُت َش/ْبعاناً َوَج/اُرهُ ج/اِئٌع إِل/ى َل/ْیَس ِب/اْلُمْؤِمِن الّ/ذي َیبی/ُت َش/ْبعاناً َوَج/اُرهُ ج/اِئٌع إِل/ى َل/ْیَس ِب/اْلُمْؤِمِن الّ/ذي َیبی/ُت َش/ْبعاناً َوَج/اُرهُ ج/اِئٌع إِل/ى َل/ْیَس ِب/اْلُمْؤِمِن الّ/ذي َیبی/ُت َش/ْبعاناً َوَج/اُرهُ ج/اِئٌع إِل/ى َل/ْیَس ِب/اْلُمْؤِمِن الّ/ذي َیبی/ُت َش/ْبعاناً َوَج/اُرهُ ج/اِئٌع إِل/ى َل/ْیَس ِب/اْلُمْؤِمِن الّ/ذي َیبی/ُت َش/ْبعاناً َوَج/اُرهُ ج/اِئٌع إِل/ى َل/ْیَس ِب/اْلُمْؤِمِن الّ/ذي َیبی/ُت َش/ْبعاناً َوَج/اُرهُ ج/اِئٌع إِل/ى َل/ْیَس ِب/اْلُمْؤِمِن الّ/ذي َیبی/ُت َش/ْبعاناً َوَج/اُرهُ ج/اِئٌع إِل/ى         {{{{{{{{        :ملسو هيلع هللا ىلصخلل، ألين مل أشعر Ìخي املـؤمن وقـد قـال رسـول هللا 

  !! األدوية القرآنية، واليت ليس هلا مثيل يف دنيا الناس ملسو هيلع هللا ىلصفكل املشكالت اإلنسانية أوجد هلا املصطفى         ........٣٣٣٣٣٣٣٣}}}}}}}}        َجْنِبھِ َجْنِبھِ َجْنِبھِ َجْنِبھِ َجْنِبھِ َجْنِبھِ َجْنِبھِ َجْنِبھِ 

فإن من يدعون الرفق qحليوان، ويؤلفون مجعيـات الرفـق qحليـوان، وتبلـغ عنـايتهم البالغـة qحليـواIت أن جيعلـوا 
هلــا مصــحات ومستشــفيات خاصــة »ــا، بــل يفتحــون كــوافريات لتصــفيف شــعر الكــالب واحليــواIت، ويصــنعون مــن 

_________________________________________________  
  )كيف بك إذا أقبلت الظغينة من أقصى اليمن إىل قصور احلرية ال ختاف إال هللا: (أخرجه مسند احلميدي عن عدي بن حامت بلفظ  ٢
  .عباس واملستدرك للحاكم عن عائشةرواه البيهقى عن ابن   ٣



  ) ٤(      الرسول وع��ج مشاكل الع��الرسول وع��ج مشاكل الع��الرسول وع��ج مشاكل الع��الرسول وع��ج مشاكل الع��::::المولد النبوى ال��يفالمولد النبوى ال��يفالمولد النبوى ال��يفالمولد النبوى ال��يف    
  

  

ناف اجلاتوهات واحللوtت، ويف نفس الوقت يعتدون على بين اإلنسان، وÀكلـون حقـوق البشـر، ويـدعون أجلها أص
  .أ�م رسل اإلنسانية، وأ�م محلة املبادئ اإلنسانية يف احلياة العصرية

يــوم أن  ملسو هيلع هللا ىلصلقـد تناســى الــذين ينــادون حبقـوق اإلنســان أن أول وثيقــة حلقــوق اإلنســان هـي خطبــة الــوداع للنــيب 
يــودع املســلمني علــى جبــل عرفــات، فوضــح هلــم مــا هلــم ومــا علــيهم وبــني هلــم كــل مــا حيتاجــه اإلنســان مــن أخيــه وقــف 

  .اإلنسان إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها

إن الذين يطالبون املعتدين الغادرين من األوربيني وغريهم بتطبيق الوثيقة الدولية حلقوق األسرى، يعلمـون علـم 
جليش أسامة حـني وداعـه هلـم  ���� يعوا تطبيقها كما طبقتها اجليوش اإلسالمية فهذه وصية أبو بكراليقني أ�م مل يستط

الَ تَُخونُوا، َوالَ تَغُلُّوا َوالَ تَْغدُُروا َوالَ تَُمثلُوا، َوالَ تَْقتُلُ/وا الَ تَُخونُوا، َوالَ تَغُلُّوا َوالَ تَْغدُُروا َوالَ تَُمثلُوا، َوالَ تَْقتُلُ/وا الَ تَُخونُوا، َوالَ تَغُلُّوا َوالَ تَْغدُُروا َوالَ تَُمثلُوا، َوالَ تَْقتُلُ/وا الَ تَُخونُوا، َوالَ تَغُلُّوا َوالَ تَْغدُُروا َوالَ تَُمثلُوا، َوالَ تَْقتُلُ/وا الَ تَُخونُوا، َوالَ تَغُلُّوا َوالَ تَْغدُُروا َوالَ تَُمثلُوا، َوالَ تَْقتُلُ/وا الَ تَُخونُوا، َوالَ تَغُلُّوا َوالَ تَْغدُُروا َوالَ تَُمثلُوا، َوالَ تَْقتُلُ/وا الَ تَُخونُوا، َوالَ تَغُلُّوا َوالَ تَْغدُُروا َوالَ تَُمثلُوا، َوالَ تَْقتُلُ/وا الَ تَُخونُوا، َوالَ تَغُلُّوا َوالَ تَْغدُُروا َوالَ تَُمثلُوا، َوالَ تَْقتُلُ/وا : : : : : : : : َیا أَیُّھا النَّاُس ِقفُوا أُوِصیُكْم ِبَعْشٍر َفاْحَفُظوَھا َعنيَیا أَیُّھا النَّاُس ِقفُوا أُوِصیُكْم ِبَعْشٍر َفاْحَفُظوَھا َعنيَیا أَیُّھا النَّاُس ِقفُوا أُوِصیُكْم ِبَعْشٍر َفاْحَفُظوَھا َعنيَیا أَیُّھا النَّاُس ِقفُوا أُوِصیُكْم ِبَعْشٍر َفاْحَفُظوَھا َعنيَیا أَیُّھا النَّاُس ِقفُوا أُوِصیُكْم ِبَعْشٍر َفاْحَفُظوَھا َعنيَیا أَیُّھا النَّاُس ِقفُوا أُوِصیُكْم ِبَعْشٍر َفاْحَفُظوَھا َعنيَیا أَیُّھا النَّاُس ِقفُوا أُوِصیُكْم ِبَعْشٍر َفاْحَفُظوَھا َعنيَیا أَیُّھا النَّاُس ِقفُوا أُوِصیُكْم ِبَعْشٍر َفاْحَفُظوَھا َعني{ { { { { { { { : 

، َوالَ تَْذَبُحوا ، َوالَ تَْذَبُحوا ، َوالَ تَْذَبُحوا ، َوالَ تَْذَبُحوا ، َوالَ تَْذَبُحوا ، َوالَ تَْذَبُحوا ، َوالَ تَْذَبُحوا ، َوالَ تَْذَبُحوا ، َوالَ َشْیَخاً َكِبیَراً، َوالَ اْمَرأَةً، َوالَ تَْعِقُروا َنْخالً، َوالَ تَْحِرقُوهُ، َوالَ تَْقَطعُوا َشَجَرةً ُمثِْمَرةً ، َوالَ َشْیَخاً َكِبیَراً، َوالَ اْمَرأَةً، َوالَ تَْعِقُروا َنْخالً، َوالَ تَْحِرقُوهُ، َوالَ تَْقَطعُوا َشَجَرةً ُمثِْمَرةً ، َوالَ َشْیَخاً َكِبیَراً، َوالَ اْمَرأَةً، َوالَ تَْعِقُروا َنْخالً، َوالَ تَْحِرقُوهُ، َوالَ تَْقَطعُوا َشَجَرةً ُمثِْمَرةً ، َوالَ َشْیَخاً َكِبیَراً، َوالَ اْمَرأَةً، َوالَ تَْعِقُروا َنْخالً، َوالَ تَْحِرقُوهُ، َوالَ تَْقَطعُوا َشَجَرةً ُمثِْمَرةً ، َوالَ َشْیَخاً َكِبیَراً، َوالَ اْمَرأَةً، َوالَ تَْعِقُروا َنْخالً، َوالَ تَْحِرقُوهُ، َوالَ تَْقَطعُوا َشَجَرةً ُمثِْمَرةً ، َوالَ َشْیَخاً َكِبیَراً، َوالَ اْمَرأَةً، َوالَ تَْعِقُروا َنْخالً، َوالَ تَْحِرقُوهُ، َوالَ تَْقَطعُوا َشَجَرةً ُمثِْمَرةً ، َوالَ َشْیَخاً َكِبیَراً، َوالَ اْمَرأَةً، َوالَ تَْعِقُروا َنْخالً، َوالَ تَْحِرقُوهُ، َوالَ تَْقَطعُوا َشَجَرةً ُمثِْمَرةً ، َوالَ َشْیَخاً َكِبیَراً، َوالَ اْمَرأَةً، َوالَ تَْعِقُروا َنْخالً، َوالَ تَْحِرقُوهُ، َوالَ تَْقَطعُوا َشَجَرةً ُمثِْمَرةً ِطْفالً َصِغیَراً ِطْفالً َصِغیَراً ِطْفالً َصِغیَراً ِطْفالً َصِغیَراً ِطْفالً َصِغیَراً ِطْفالً َصِغیَراً ِطْفالً َصِغیَراً ِطْفالً َصِغیَراً 

ُغوا أَْنفَُسھُ  وَن ِبأَْقَواٍم َقْد َفرَّ ُغوا أَْنفَُسھُ َشاةً َوالَ َبَقَرةً َوالَ َبِعیَراً إِالَّ لمأَْكَلٍة، َوَسْوَف تمرُّ وَن ِبأَْقَواٍم َقْد َفرَّ ُغوا أَْنفَُسھُ َشاةً َوالَ َبَقَرةً َوالَ َبِعیَراً إِالَّ لمأَْكَلٍة، َوَسْوَف تمرُّ وَن ِبأَْقَواٍم َقْد َفرَّ ُغوا أَْنفَُسھُ َشاةً َوالَ َبَقَرةً َوالَ َبِعیَراً إِالَّ لمأَْكَلٍة، َوَسْوَف تمرُّ وَن ِبأَْقَواٍم َقْد َفرَّ ُغوا أَْنفَُسھُ َشاةً َوالَ َبَقَرةً َوالَ َبِعیَراً إِالَّ لمأَْكَلٍة، َوَسْوَف تمرُّ وَن ِبأَْقَواٍم َقْد َفرَّ ُغوا أَْنفَُسھُ َشاةً َوالَ َبَقَرةً َوالَ َبِعیَراً إِالَّ لمأَْكَلٍة، َوَسْوَف تمرُّ وَن ِبأَْقَواٍم َقْد َفرَّ ُغوا أَْنفَُسھُ َشاةً َوالَ َبَقَرةً َوالَ َبِعیَراً إِالَّ لمأَْكَلٍة، َوَسْوَف تمرُّ وَن ِبأَْقَواٍم َقْد َفرَّ ُغوا أَْنفَُسھُ َشاةً َوالَ َبَقَرةً َوالَ َبِعیَراً إِالَّ لمأَْكَلٍة، َوَسْوَف تمرُّ وَن ِبأَْقَواٍم َقْد َفرَّ ُغ/وا َشاةً َوالَ َبَقَرةً َوالَ َبِعیَراً إِالَّ لمأَْكَلٍة، َوَسْوَف تمرُّ َواِمعِ َف/دَُعوُھْم َوَم/ا َفرَّ ُغ/وا ْم ِفي الصَّ َواِمعِ َف/دَُعوُھْم َوَم/ا َفرَّ ُغ/وا ْم ِفي الصَّ َواِمعِ َف/دَُعوُھْم َوَم/ا َفرَّ ُغ/وا ْم ِفي الصَّ َواِمعِ َف/دَُعوُھْم َوَم/ا َفرَّ ُغ/وا ْم ِفي الصَّ َواِمعِ َف/دَُعوُھْم َوَم/ا َفرَّ ُغ/وا ْم ِفي الصَّ َواِمعِ َف/دَُعوُھْم َوَم/ا َفرَّ ُغ/وا ْم ِفي الصَّ َواِمعِ َف/دَُعوُھْم َوَم/ا َفرَّ ُغ/وا ْم ِفي الصَّ َواِمعِ َف/دَُعوُھْم َوَم/ا َفرَّ ْم ِفي الصَّ

  ........٤٤٤٤٤٤٤٤}}}}}}}}        أَْنفَُسُھْم َلھُ أَْنفَُسُھْم َلھُ أَْنفَُسُھْم َلھُ أَْنفَُسُھْم َلھُ أَْنفَُسُھْم َلھُ أَْنفَُسُھْم َلھُ أَْنفَُسُھْم َلھُ أَْنفَُسُھْم َلھُ 

بكــل شــئ يهمكــم يف أنفســكم وأســركم وجمــتمعكم  ملسو هيلع هللا ىلصوهكــذا t إخــواين مجاعــة املســلمني أتــى نبــيكم الكــرمي 
  .ودولكم بل ويف العامل أمجع

 }}}}}}}}        ِكتَاَب هللا َوُسنَِّة َنِبیِّھِ ِكتَاَب هللا َوُسنَِّة َنِبیِّھِ ِكتَاَب هللا َوُسنَِّة َنِبیِّھِ ِكتَاَب هللا َوُسنَِّة َنِبیِّھِ ِكتَاَب هللا َوُسنَِّة َنِبیِّھِ ِكتَاَب هللا َوُسنَِّة َنِبیِّھِ ِكتَاَب هللا َوُسنَِّة َنِبیِّھِ ِكتَاَب هللا َوُسنَِّة َنِبیِّھِ : : : : : : : : سَّْكتُْم ِبِھَماسَّْكتُْم ِبِھَماسَّْكتُْم ِبِھَماسَّْكتُْم ِبِھَماسَّْكتُْم ِبِھَماسَّْكتُْم ِبِھَماسَّْكتُْم ِبِھَماسَّْكتُْم ِبِھَماتََرْكُت ِفیُكْم أَْمَرْیِن َلْن تَِضلُّوا َما تمَ تََرْكُت ِفیُكْم أَْمَرْیِن َلْن تَِضلُّوا َما تمَ تََرْكُت ِفیُكْم أَْمَرْیِن َلْن تَِضلُّوا َما تمَ تََرْكُت ِفیُكْم أَْمَرْیِن َلْن تَِضلُّوا َما تمَ تََرْكُت ِفیُكْم أَْمَرْیِن َلْن تَِضلُّوا َما تمَ تََرْكُت ِفیُكْم أَْمَرْیِن َلْن تَِضلُّوا َما تمَ تََرْكُت ِفیُكْم أَْمَرْیِن َلْن تَِضلُّوا َما تمَ تََرْكُت ِفیُكْم أَْمَرْیِن َلْن تَِضلُّوا َما تمَ { { { { { { { { : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
: ملسو هيلع هللا ىلصوقـال ، ٥

  .ادعوا هللا وأنتم موقنون qإلجابة....  ٦٦٦٦٦٦٦٦}}}}}}}}التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَ ذَْنَب َلھُ التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَ ذَْنَب َلھُ التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَ ذَْنَب َلھُ التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَ ذَْنَب َلھُ التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَ ذَْنَب َلھُ التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَ ذَْنَب َلھُ التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَ ذَْنَب َلھُ التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَ ذَْنَب َلھُ ووووووووالتائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، { { { { { { { { 

        فوائد الصالة الصحیة والنفسیةفوائد الصالة الصحیة والنفسیةفوائد الصالة الصحیة والنفسیةفوائد الصالة الصحیة والنفسیةفوائد الصالة الصحیة والنفسیةفوائد الصالة الصحیة والنفسیةفوائد الصالة الصحیة والنفسیةفوائد الصالة الصحیة والنفسیة        ::::::::الخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیة

  .نعمائه، والشكر � على واسع خريه وعطائهالعاملني على كثري  احلمد � ربِّ 

وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، وال راد لقضــائه، وال دافــع لبالئــه، وال منــازع لربوبيتــه يف أرضــه 
يف  عــز وجــل وأشــهد أن ســيدI دمحم عبــده ورســوله، فضــل هللا علــى العــاملني، وســر هللا يف اخلــافقني، ونــور هللا، ئــهومسا

  .الثقلني

وسلم وqرك على سيدI دمحم صـالة تفقهنـا »ـا شـريعته، وتوفقنـا »ـا القتـداء طريـق أحبتـه وجتعلنـا »ـا هم صلِّ الل
  .العاملني آمني t ربَّ .... مجيعاً من أهل حمبته

إخـواين وأحبـايب، إننـا حـىت لـو نظـرI إىل األدواء اجلسـمانية الـيت انتشـرت بيننـا يف حياتنـا الدنيويـة، ...  أما بعـد
املقــوقس وضــع لكــل مســلم الــربIمج الشــامل الــذي لــو اتبعــه ال حيتــاج إىل طبيــب، ولــذا عنــدما أهــدى إليــه  ملسو هيلع هللا ىلصنــه فإ

نحن قوم ال نأك/ل حت/ى نج/وع، وإذا أكلن/ا ال نحن قوم ال نأك/ل حت/ى نج/وع، وإذا أكلن/ا ال نحن قوم ال نأك/ل حت/ى نج/وع، وإذا أكلن/ا ال نحن قوم ال نأك/ل حت/ى نج/وع، وإذا أكلن/ا ال نحن قوم ال نأك/ل حت/ى نج/وع، وإذا أكلن/ا ال نحن قوم ال نأك/ل حت/ى نج/وع، وإذا أكلن/ا ال نحن قوم ال نأك/ل حت/ى نج/وع، وإذا أكلن/ا ال نحن قوم ال نأك/ل حت/ى نج/وع، وإذا أكلن/ا ال إرجع إلى قومك فإرجع إلى قومك فإرجع إلى قومك فإرجع إلى قومك فإرجع إلى قومك فإرجع إلى قومك فإرجع إلى قومك فإرجع إلى قومك ف        {{{{{{{{ :رداً حسناً وقال الطبيب رد اً،طبيبحاكم مصر 

_________________________________________________  
  .جامع األحاديث واملراسيل عن احلسن  ٤
 متفق عليه ٥
  .أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطرباين يف الكبري عن أيب سعيد اخلدري  ٦



  ) ٥(      الرسول وع��ج مشاكل الع��الرسول وع��ج مشاكل الع��الرسول وع��ج مشاكل الع��الرسول وع��ج مشاكل الع��::::المولد النبوى ال��يفالمولد النبوى ال��يفالمولد النبوى ال��يفالمولد النبوى ال��يف    
  

  

} } } } } } } }         نشبعنشبعنشبعنشبعنشبعنشبعنشبعنشبع
  ........}}}}}}}}        فمن أین یأتینا المرضفمن أین یأتینا المرضفمن أین یأتینا المرضفمن أین یأتینا المرضفمن أین یأتینا المرضفمن أین یأتینا المرضفمن أین یأتینا المرضفمن أین یأتینا المرض{ { { { { { { {         ::وىف األثروىف األثر،،،،    ،،،،    ٧٧٧٧٧٧٧٧

د اإلسالم مصحات نفسانية، ومصحات لألمـراض العصـبية، واإلسـالم جعـل العيـادات النفسـية، أيكون يف بال
ْنَسـاَن ُخِلـَق َهُلوًعـا { { : عـز وجـل قـال هللا،  عـز وجـل واملصحات العصبية يف الصالة اإلسالمية اليت نصـليها � ِإنَّ اْإلِ

ُر َمُنوًعا ) ٢٠(ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا ) ١٩(   ..))املعارجاملعارج٢٢٢٢  --١٩١٩((}}) ٢٢( اْلُمَصلَِّني ِإالَّ ) ٢١(َوِإَذا َمسَُّه اْخلَيـْ

اقتضــــت  عـــز وجـــل فاملصـــلون ال يصـــابون qهللـــع وال اجلــــزع، وال التـــوتر، وال اضـــطراب األعصــــاب، ألن هللا
  .حكمته وإرادته أن جيعل هذه التسبيحات، وهذه األذكار اليت نرددها مجيعاً شفاءاً من األمراض النفسية والعصبية

مملكـة اإلنسـان بشـبكة كبـرية مـن اخلطـوط شـبه السـلكية والالسـلكية، وجعـل مركزهـا يف ربط  عز وجل فإن هللا
دائــرة املــخ، فكــل ذرة مــن ذرات اإلنســان تتصــل اتصــاالً مباشــراً بــدائرة مــخ اإلنســان، وهــذا االتصــال يــتم عــن طريــق 

عــز  مهــا لــه رب الربيــةيرســلها املــخ إىل األعضــاء، فتلتقطهــا األعضــاء حســب الشــفرة اإلهليــة الــيت عل عصــبيةنبضــات 
فــإذا تــوتر اإلنســان وارجتــف اهتــزت أعضــاؤه، وارتعــدت . ، ولكــل عضــو مــن اعضــاء اإلنســان شــفرته اخلاصــةوجــل

لألجهزة املختصة لتقـوم بـدورها يف  عصبيةبوادره، فصدرت منها شحنات حرارية للمخ تعلمه qلنبأ، فريسل شحنات 
وهــو  -ة، أو بــرودة، أو خوفــاً، أو هلعــاً أو غــريه، يقــوم املــخ دفــع مــا يتعــرض لــه اجلســم، فــإن كــان ميكــروqً، أو حــرار 

قنـاة (يف اختصاصـه عـرب جهـاز خـاص وأنبـوب خـاص يف رقبـة اإلنسـان  لبتوجيـه كـ -جهاز القيادة ألعصـاب اجلسـم 
بـد فإذا تـوتر اإلنسـان تـوتراً شـديداً، صـدرت التيـارات املخيـة بقـوة شـديدة، ال تتحملهـا األعضـاء، وال) اهليبا°الميس

مـــن تفريـــغ هـــذه الشـــحنة، فتفرغهـــا Øرة qلبنكـــرtس، فيصـــاب اإلنســـان qلســـكر، وØرة يف املعـــدة فيصـــاب اإلنســـان 
كيــف ميــتص اجلســم هــذه الشــحنات احلراريــة، ..  الكلــى فيصــاب مبــرض يف الكلــى وهكــذاÌمــراض املعــدة، وآونــة يف 

  والنبضات العصبية وال يتعرض ألذى؟

هذا التجويف املوجود يف رقبته، وقد اكتشـف العلمـاء املعاصـرون Ìنـه ال يوسـعه من أراد ذلك فعليه أن يوسع 
ســـبحان هللا واحلمـــد � وال إلـــه إال هللا وهللا أكـــرب وتـــالوة كتـــاب هللا وتكـــرار : إال الكلمـــات الـــيت نرددهـــا يف الصـــالة

ية، فـــال يصـــاب »ـــذه هـــذه التســـبيحات هـــي الـــيت جتعـــل اجلســـم يتحمـــل الصـــدمات العصـــب، فوالتهليـــل � التســـبيح
  .األمراض النفسية والعصبية

فســبحان هللا العظــيم الــذي جعــل للمســلم حتصــيناً مــن هــذه األمــراض إذا وقــف بــني يــدي هللا كمــا كــان يقــف 
، فتكون الصالة جلسات كهرqئية، وجلسات نفسية، توسع يف جسم اإلنسان شـرايينه وأوالدتـه ملسو هيلع هللا ىلصسيدI رسول هللا 

صــعوqت وال يتــأثر qلشــدائد وامللمــات، بــل يكــون عنــد نزوهلــا كاجلبــال الراســيات قــال هللا وطاقــات حتملــه فيتحمــل ال
اسـتعينوا علـى أمـور احليـاة، وعلـى ملمـات احليـاة وعلـى نكبـات الـدنيا . . ))البقرةالبقرة٤٥٤٥((  }َواْسَتِعيُنوا qِلصَّْربِ َوالصََّالةِ  {{:تعاىل

  .qلصرب والصالة

إذَا إذَا إذَا إذَا إذَا إذَا إذَا إذَا { { { { { { { { يـروون عنـه أنـه كـان  . ملسو هيلع هللا ىلصوهـذا هـو احلكـيم األعظـم ، عـز وجـل كـم هللافهذه األدوية هـي الـيت اختارهـا ل
_________________________________________________  

 السرية احللبية ، وسيدI دمحم للشيخ رشيد رضا ٧
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فيخـرج مـن الصـالة وقـد فـرج هللا عنـه، وقضـى عنـه مـا أمهـه، . جلأ إىل الصالة) أمهه أو أفزعه( ٨٨٨٨٨٨٨٨        }}}}}}}}        َحَزَبھُ أَْمٌر َصلَّىَحَزَبھُ أَْمٌر َصلَّىَحَزَبھُ أَْمٌر َصلَّىَحَزَبھُ أَْمٌر َصلَّىَحَزَبھُ أَْمٌر َصلَّىَحَزَبھُ أَْمٌر َصلَّىَحَزَبھُ أَْمٌر َصلَّىَحَزَبھُ أَْمٌر َصلَّى
هـا الرباشـيم الـيت نتعاطأما املهدÛت واملسـكنات وا !!!إن هذا هو الدواء احلقيقي ملسو هيلع هللا ىلص ليعلمنا .. وكشف عنه ما أغمه

لكن شفاء هللا ودواء القرآن ليس له ضرر وال انتكاسة وليس له أعراض جانبيـة، وال آ°ر ...فلها أضرارها، وأخطارها
ــة الــذي خلــق فســوى وقــدر فهــدى ــه مــن رب الربي ــتم يف هــذه  ملسو هيلع هللا ىلصفــارجعوا إىل صــيدلية رســول هللا  !!! ســلبية ألن وأن

أســباب الســعادة يف يســركم، وجتــدون فيهــا مــا يكشــف الضــر عــنكم، وجتــدون فيهــا جتــدون فيهــا مــا  ..األtم املباركــة
  .>> مث الدعاء<<        ،الدنيا واآلخرة

_________________________________________________  
  .سنن أىب داوود عن حذيفة  ٨


