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لماذا نحتاج إلى
الجسم القوي؟

ا، ورمبـا يتمّنـى يف  كّل إنسـان يحـّب أن ميتلـك جسـًا قويًـّ

أعاقـه لـو كان لديـه جسـٌم بقـّوة »سـوبرمان« يقدر أن يفعل 

بـه ما يشـاء.

صحيــح أّن اإلنســان يســتطيع أن ينجــز الكثــر مــن األشــياء 

مــن دون امتــاك جســٍد قــوّي، بل باســتخدام الــّذكاء والتّواصل 

ــوال  ــن خــال األم ــاس أو م ــوّي يف الّن ــر املعن ــال والتّأث الفّع

أو بعــض األجهــزة واآللت؛ إّل أّن الجســم القــوّي 

ــتخدام  ــى يف اس ــّم حتّ ــٌر مه ــو عن ه

األجهــزة القويـّـة واملتطــّورة. واألهّم 

مــن ذلــك أّن الجســد القــوّي يــدّل 

عــى الصّحــة والعافيــة. وحــن تكــون 

ــدة فهــذا يعنــي أّن جســدك  بصّحــة جيّ

الكثــر مــن األمــور املفيــدة  لــن يشــغلك عــن 

واملرغوبــة. فالبنيــة القويّــة تُعــّد مثــرة الصّحــة؛ ويف 
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الوقــت نفســه هــي عنــٌر أســايّس يف الحفــاظ عــى الصّحــة. 

فبــن القــّوة والصّحــة مصلحــة متبادلــة.

كلّمـا ازددَت صّحـًة ازددَت قـّوًة، وكلّما 

ازددَت قـّوًة ازددَت صّحًة.

ول تنحـر القـّوة البدنيّـة بالعضـات، بـل تشـمل قـّوة 

األعصـاب وقـّوة الحـواس وقـّوة العظـام وغرهـا. 

قـّوة  مـن  أكـر  أشـياء  فعـل  تسـتطيع  األعصـاب  فبقـّوة 

مذهلـة.  بأمـور  القيـام  ميكـن  الحـواس  وبقـّوة  العضـات؛ 

سـوف نتعـرّف يف هـذا الكتـاب إىل أهـّم أرسار قـّوة البـدن. 

وحـن نتحـّدث عـن القـّوة البدنيّـة فنحـن ل نقصـد الّذكـور 

فحسـب، ألّن يف اإلنـاث ِقـوى واسـتعدادت هائلـة قـد تتفـّوق 

عـى قـّوة الّذكـور يف العديد من املجالت؛ لكن حر املنافسـة 

بـن الّذكـور واإلنـاث يف بعـض األعـال واأللعـاب قـد يعمينـا 

عـن العديـد مـن عنـارص القـّوة املوجـودة يف اإلنـاث. وقد ورد 

عـن النبـّي األكـرم مبـا مضمونـه أّن: »املـرأة أصرب من عرشة 
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رجـال، فـإذا صـربت صـارت أقـوى مـن عـرشة رجـال«. وهـذا 

الحديـث يشـر إىل القـّوة املعنويّـة التـي تنشـأ مـن الّصـرب. 

واآلن نرجع إىل الّسؤال األسايّس: ملاذا قّوة الجسم؟ 

نحـن نعلـم أّن الجسـد القـوّي يسـاعد عـى القيـام 

بالكثـر مـن األمـور املفيـدة. واآلن نقول 

أمـٌر محبـوٌب  القـوّي هـو  الجسـد  أّن 

عنـد اللـه، ألنّـه تعاىل قد خلق اإلنسـان 

ليكـون كامـًا، والكال الواقعّي يشـمل 

كـال األبـدان. فحـن يكـون البـدن بصّحة 

وقـّوة ومتانـة فإنّه يسـتجيب برسعة ودقّة للّنفس 

إذا أرادت أن تسـلك طريـق الكـال. يُعـّد البـدن مبنزلـة األداة 

التـي تحتـاج إليهـا الّنفـس لارتقـاء والتّكامـل. وحن تكون 

هـذه الوسـيلة أو املركبـة ضعيفـة أو مصابـة باآلفـات، 

فسـوف تصّعـب عـى صاحبهـا القيـام بالكثـر 

مـن األمـور التـي تسـاهم يف التكامـل.

وحن تقوى نفسـك وتصبح ذا عزمية قويّة 

 :قال أمري املؤمنني

ُة  ِباْلَعاِفَيِة ُتوَجُد َلذَّ
اْلَحَياِة.

عيون الحكم، ص188
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فسـوف تطلـب املعـايل والكـالت. وسـوف تكـون بحاجة إىل 

أداة أساسـيّة لتتفاعـل مـع كّل فـرص الحياة الّدنيـا وإمكاناتها؛ 

وهـذه األداة هـي هـذا البـدن. فـإذا كان البـدن ضعيًفـا أو 

مريًضـا، فـإّن بلـوغ الكـال املنشـود والغاية القصوى سـيكون 

ا.  متعرّسً

بالطبـع، إّن أصحـاب الّنفـوس القويّـة ل ميكـن أن يرتكـوا 

أبدانهـم ضعيفـة. ولهـذا فـإّن قـّوة النفـس رُسعـان ما سـترسي 

إىل البـدن وتصلحـه وتبـث فيـه القـّوة الازمـة إلكـال املسـر.

تكامل

نفس
قويّة

جسد
قوّي


