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  :المقدمة

    E رب العالمين، والص)ة والس)م على أشرف ا�نبياء والمرسلين، نبينا الحمد
  .وصحبه ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدينمحمد صلى @ عليه وعلى آله 

، وأحييت كثير من العلوم والمعارف منذ القدم فلقد تكاثرت العلوم والمعارف   
، ومھما بلغنا ومھما تعلمنا فنتذكر اMية الكريمة في العقود الماضية القديمة أيضا

  .}وما أوتيتم من العلم إO قلي){

ن المسلمين وخاصة العرب، فمنھم من رفضھا العلوم إلينا نحمن  وانتقلت كثير   
من صواب  بحجة أنھا قادمة من المشركين، ومنھم من تقبلھا تقب) تاما بكل ما فيھا

وافق مع منھج أھل السنة ، ومنھم من أخذھا ووضع لھا ا�سس اPس)مية لتتوخطأ
  .والجماعة

ى لنا مقاOت وكتب تحارب ھذه العلوم حربا قوية، ولقد اطلعت عل توخرج   
أو العلوم ا�خرى كالبرمجة ) الع)ج با�لوان( بعضھا سواء فيما يخص ھذا الكتيب

أو غيره، ووجدت أن ھذه الكتب ية العصبية أو الطاقة الحيوية أو الفراسة اللغو
ل ميع ھذه العلوم من خ)والمقاOت ذكرت أمورا لم أرھا في خ)ل مسيرتي في ج

  .جميع من دربوني من عرب أو عجم، مسلمين وغير مسلمين

التي  غير الصحيحة وأيضا لم أجد من واجه ھذه المقاOت أو بين بعض ا�مور   
وبحثت في مواقع اPنترنت عن ردود على ذلك ذكرت فيھا لتصحيح المفاھيم، 

لتعلم بدO من اOنشغال بمزيد من اوتوضيح وشرح صحيح فوجدت أن كل منھم آثر 
التي يغلب فيھا أمورا غير صحيحة وليست واقعية في أغلب  الرد على ھذه الكتابات

  ).على ا�قل في عالمنا اPس)مي(المناھج التعليمية الموجودة 

كفر من يدخل غير مؤھلة وتصدرت مجال الفتوى وأصبحت توقد ظھرت طائفة    
ويذكرون أمورا ! وإن لم يجد فيھا ما يخدش دينه !لم يتبفي مثل ھذه الدورات إذا 

أخذ دورة أو دورتين أو ث)ثة أو من فحك منھا من تعمق في ھذا المجال، عدة يض
ن يتكلم في ھذا العلم كأنه متخصص، بل ه ذلك �) يؤھلفخمسة في مجال معين 

الذين  يطرح ا�مر على المتخصصين ممن مارسوا وتعلموا وتوسعوا ليكونوا ھم
يحكمون على مثل ھذه ا�مور، فالعقل O يستطيع إدراك كل شيء، والعلم حتى اMن 

لم يوجد لھا تفسير و أمور O تزال محيرة ، بل ھناكلم يصل لذروته ليثبت كل شيء
وھناك أمور لم يستطيعوا كشف أجھزة  ي مجال الطب أو الفيزياء أو غيره،سواء ف

الحسد والسحر، وO حتى قراءة ومعرفة ھذه Pثباتھا وتشخيصھا مثل العين و
الموجات الضارة الممرضة الصادرة من اPنسان أو الحيوان بل وأخطرھا �نھا 
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كما قال النبي محمد صلى @ عليه وسلم  – تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر
  .) يحكم على ا�مر إO خبير مطلع ممارسف ،-في الحديث 

، غير المعتمدة ينقل من المصادر السيئة فقطفي مواقعھم ومقاOتھم فبعضھم    
وبعضھم يجمع ما خالف ديننا ويظھره كأنه ھو اPثبات على ض)ل ھذه العلوم 
والمعارف، وبعضھم أخذ بعض المقاطع وفسرھا كما يھوى، وبعضھم أخذ جزء من 

نه O كمل فحذفه �بعض المقاطع الصوتية أو المرئية ليؤيد رأيه وترك المقطع الم
يوافق ما يريد الوصول إليه، وذكروا مرتكزات للتحريم O توجد في المناھج التي 

  .جدت لنبقى في دائرة الح)لنتعلم منھا أو أننا يمكننا حذفھا إن وُ 

إن كانت الشبھة عندكم فھذه مشكلتكم، : إن ا�مر أصبح فيه شبھة، فأقول: ثم قالوا   
فنحن نربطھا بالعقيدة ، وإن قمتم بربطھا بالعقائد المنحرفة، لكنھا عندنا ليست كذلك

  .أننا نأخذھا كعلم دنيوي بحت O صلة له بالعقائد أص) الصحيحة، أو

     

البسيط فرأيت أن أوضح ھذه ا�مور بشيء من البساطة والطرح البحثي والعلمي    
عليھا بحكم تخصصي في مثل ھذا المجال، مع طرح بعض التساؤOت ليجيب 

، مع التأكيد على مؤلفو ھذه الكتب وأصحاب ھذه المواقع ليراجعوا أنفسھم قلي)
رابط أخوتنا اPس)مية وما أمرنا به ديننا الحنيف، فلسنا نكفر مثل بعض الجھال 

ن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، كمن تكلم في م: والمتعالمين الصغار، ولكننا نقول
نتذكر أن النبي صلى لتكلم في الرقية من غير الرقاة، و الطب من غير ا�طباء، ومن

@ عليه وسلم تقبل الرقية من الجاھلية والتي كان فيھا من الشرك لكنه رد الشرك 
فقط ولم يرد كامل طرق رقى الجاھلية، فقال النبي صلى @ عليه وسلم عندما سئل 

يلزمھم النبي صلى @ عليه ولم " O بأس بالرقى ما لم تكن شرًكا"عن رقى الجاھلية 
حذف ما فيه شرك فقط يُ وسلم بالرقية من القرآن الكريم والسنة النبوية فقط، بل 

O(هذھ قبطن نأ يغبنيو ،ھذا ا�مر مليء بالشركياتلو كان ، وليكون ا�مر ح 
  .ةثيدحلاو ةميدقلا مولعلا عيمج ىلع ةدعاقلا

أسأل @ تعالى التوفيق والسداد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا ف   
  .تنابهالباطل باط) ويرزقنا اج

  

  عماد النھار. د/ محبكم في @

  ھـ١٤٣٧ شعبان ٨                                
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  :من بعض خبراء الع�ج الع�ج با	لوان

حتى  ،نه وھم خادعألما يسمى بالع)ج با�لوان على  O يزال الكثيرون ينظرون   
بحاث تخرج كل لكن الدراسات وا� ،المتفائلون يعتبرونه نوعا من الفنتازيا والخيال
وأن كل كائن حي محاط بمجال  ،فترة بما يؤكد فاعلية ھذا النوع من الع)ج

لى ألوان الطيف من ا�حمر إيعمل على امتصاص الضوء وتحليله  كھرومغناطيسي
وأنه ثبت أن أنسجة الجسم تتأثر بھذه ا�لوان حيث تأخذ من طاقة  ،وحتى البنفسجي
حدى ھذه الدراسات إن أووصل ا�مر ، حاجتھا البيولوجية اسب معكل لون ما يتن

س ذات ا�لوان كدت بأن كفيفي البصر يتأثرون با�لوان وأنھم عندما يرتدون الم)بأ
نھم يشعرون بالبھجة وترتفع معنوياتھم بسبب تأثر أنسجة الجلد إالساخنة كا�حمر ف

على مدى العقد الماضي في  وأيضا تم استخدام الضوء ا�زرق بألوان الم)بس،
ألف من  ٣٠يتم التعامل مع ما يقرب من ، كما وحدة حديثي الوOدة لع)ج اليرقان

أطفال الخدج في كل عام في أمريكا مع الضوء ا�زرق، وبالتالي تجنب عمليات نقل 
  .الدم الخطيرة

  :عن حقيقة الع)ج با�لوان وطبيعة ھذه الدراسات كان ھذا التحقيق 

لدكتور عبد العليم عطية، أستاذ الع)ج الطبيعي والطب التكميلي في جامعة يقول ا
تعتمد نظرية الع)ج با�لوان على أن كل لون في الطيف له تردد تذبذبي أو : القاھرة

م تملك أيضا ترددات ويعتقد العلماء أن جميع الخ)يا في الجس، اھتزازي مختلف
يصاب لكن عندما  ،ن موفور الصحةنسايجابية عندما يكون اPإتنبعث بقوة و

نه يبحث بشكل إبح غير متوازن، وفي ھذه الحالة فن ھذا التردد يصإبالمرض ف
لوان تلقائي عن ا�لوان التي يحتاجھا، ومن خ)ل التجارب العملية وجد أن ا�

Pنسان ھي التدرجات اللونية لقوس قزح من ألوان الطيف الرئيسية التي تؤثر على ا
ا�حمر وا�رجواني والبرتقالي وا�صفر وا�خضر والتركواز وا�زرق التي تشمل 

بينما  ،والنيلي والبنفسجي، كما وجد أن أول أربعة منھا ھي أكثر ا�لوان المنشطة
فالبنفسجي مث) يفيد في تخفيف  ،ا�خيرة ھي ا�كثر ھدوءا وراحة ا�ربعة

فيما يكون ا�خضر  ،الھضميأما البرتقالي فينشط الجھاز  ،اOضطرابات الھرمونية
.. ويعتبر ا�زرق مساعدا في ع)ج بعض المشك)ت التنفسية، مفيدا للقلب والرئتين

نسان تزيد من سعادته إبحاث أن ا�لوان المفضلة لدى أي كذلك أثبت الكثير من ا�
فمحب اللون ا�سود يتصف بالجدية والطابع  ،وتعكس الكثير من صفاته الشخصية

نسان، أما من يفضلون اللون إ ىه أذكنأيحب أن ينظر له اMخرون على و ،التقليدي
وعندما تواجھھم أي مشكلة  ،ويتصرفون ببساطة ،ا�خضر فھم ا�كثر سكينة

ون دائما للس)م والنقاش الھادئ بعيدا عن الصراخ والعنف، أما ا�صفر فھو ؤيلج
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فمحب ھذا اللون يمتاز  ،لون المرح المليء بالسعادة واOبتسام والتفاؤل والتألق
ويحصل على تقديرات  ،وھو أيضا شخصية قوية بين أصدقائه ،بالمرح واOنط)ق

ذا كان إو ،مرتفعة في الدراسة ويعتمد على نفسه وعلى ذكائه في الحكم على ا�مور
P؛حساس بالس)م والتناغماللون ا�زرق يمنح ا Pحساس بالضغط فھو أيضا يسبب ا

نسان ا�زرق ية، واPحساس بالمسؤولالقاتمة ل5زرق تمنح اPوالظ)ل  والتوتر،
عتبره الناس مستمعاً جيداً، وي ،يقدر مشاعر اMخرين ويھتم بھم وO يميل للمظاھر

، نه يتجنب ا�شخاص الذين يمارسون الضغوط على اMخرين ويتسلطون عليھمأكما 
ثارة ومن حمر اPنه يستمد من ا�إبنفسجي خليط من ا�حمر وا�زرق فو�ن ال

ومحبو اللون البنفسجي يتعلقون دائما بما  ،ا�زرق القدرة على تحمل المسؤولية
وردود أفعالھم تجاه أي موقف تكون نابعة من مشاعرھم  ،يريدون من تميز وابتكار

وقد يذرفون الدمع أمام أي موقف أو قصة مؤثرة، أما لون المرح  ،وحالتھم النفسية
والطفولة وا�نوثة فھو الوردي والذي يتمتع أصحابه بعشقھم للزھور والخيال 

بداع، ويعتبر ا�حمر ھو اللون المفضل يدون الكتابة ا�دبية والرسم واPويج، الواسع
ي ھذا اللون ومحب، قدامة واPفز ا�فراد على العمل والثقلسيارات السباق �نه يح
Pخرينولديھ ،قدام والقدرةيتصفون بالشجاعة واMم مواھب فطرية على قيادة ا.  

وأصحابه ھم من يمتازون ، ويرمز اللون ا�بيض للنظافة والنقاء والس)م الداخلي   
عن غيرھم بالقدرة على التعامل مع المواقف الواقعية أكثر من قدرتھم على التعامل 

ون بدراسة ؤنھم يبدإذلك عندما تواجھھم أي مشكلة ما فمع ا�مور العاطفية، ل
)م ا�مثل للتعامل معه، و�نھم يتصفون بالسومعرفة ا�سلوب  ،الموقف بكل جوانبه

  .ةالداخلي فھم مؤتمنون ومحل ثق
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في كلية التمريض بسان  ١٩٨٢وليس عنا ببعيد ھذه الدراسة التي أجريت العام    
امرأة في متوسط العمر يعانين من التھاب المفاصل  ٦٠دييجو وتم فيھا تعريض 

  .ة ا�لمفشھدن تحسنا ملحوظا في شد ،دقيقة ١٥الروماتيزمي للون ا�زرق مدة 

تم فيھا تسليط أضواء حمراء  ١٩٩٠كما أوضحت دراسة أخرى أجريت العام    
اللون على عيون مجموعة من المرضى يعانون من الصداع النصفي في بداية 

وأرجع  ،في المئة منھم تعافوا جزئيا نتيجة ھذا الع)ج ٩٣ظھور النوبة فوجد أن 
لى أن اللون ا�حمر يزيد ضغط الدم الشرياني ويوسع إفي ذلك المعالجون السبب 

 .ا�وعية الدموية

  :ألوان باردة

الدكتور أمير صالح، أستاذ الع)ج الطبيعي والطب البديل في ا�ستاذ ويقول    
خلق الدنيا بألوانھا، فمعنى  ىطالما أن @ تبارك وتعال :والقاھرة وشيكاغ جامعتي

ذلك أن كل لون وراءه علماً وحكمة، وھذا ما أثبته العلم الحديث حيث أكد على أن 
على كل الموجودات  يجاباإجي وتردد معين وطاقة تؤثر سلبا وكل لون له طول مو

Pنسانبما في ذلك ا.  

عالية الطاقة  الساخنة أو: (لى ث)ثة مستوياتإحيث الطاقة وتنقسم ا�لوان من    
 -الباردة كا�زرق (ثم ) المعتدلة كا�خضر(ثم ) ا�صفر -البرتقالي  -كا�حمر

ويعطي  ،، و�ن ا�حمر من ا�لوان عالية الطاقة فھو منشط عام)النيلي -البنفسجي 
لذلك نلحظ أن أشھر المشروبات التي تقدم في ا�فراح  ،اOنطباع بالبھجة والسرور

مر سواء أن كان فراولة أو ورد، أيضا يستخدم في ع)ج الشربات بلونه ا�ح
ا�حمر نه منبه ل5عصاب، ويلي أر النمو عند ا�طفال والشلل حيث اOكتئاب وتأخ

وھي ألوان منشطة لخ)يا المخ وتفتح الشھية  ،ثم ا�صفرمن حيث الطاقة البرتقالي 
رائيل في القرآن سإوقد وصف @ بقرة بني  ،للحياة بصفة عامة وتسر الناظرين

، وقد أصدرت الكثير من المؤسسات }صفراء فاقع لونھا تسر الناظرين{الكريم بأنھا 
الدولية توصياتھا بدھان حجرات الط)ب باللون ا�صفر �نه ينشط القدرات الذھنية 
ويرفع من ھمة الط)ب وأعضاء ھيئة التدريس، ويوصف لبعض الط)ب الذين 

، دقائق حتى يتم تحفيز الذاكرة ٣ة في ورقة صفراء لمديشعرون بالخمول بالتحديق 
  .للبدناء �نه يفتح شھيتھم ل5كلوO ينصح 

ا�صفر حتى تنشط ذاكرة الط)ب يفضل ط)ؤھا باللون  حاف)تكما أن    
ليھا من السائقين اMخرين فيأخذون حذرھم، أما ا�خضر فھو لون وسطي إالناظرين 

ان وھو ملبس أھل الجنة حيث البھجة والمتعة وا�م ،اةمعتدل جعله @ مصدرا للحي
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وفي  }تكئين على رفرف خضر وعبقري حسانم{النفسي فنجد في سورة الرحمن 
Pوحلوا أساور من فضة  ،ستبرقإعاليھم ثياب سندس خضر و{نسان سورة ا

وھو مريح للعين والنفس ومھدئ ل)نفعاOت �نه ينشط  }طھوراً وسقاھم ربھم شراباً 
جات بيتا وجاما المثيرة ويثبط من مو ،موجات ألفا وسيتا المنبعثة من المخ

  .ل5عصاب

نسان نتيجة لترددات الطاقة التي بحاث أن ا�لوان تؤثر على جلد اPوقد أثبتت ا�   
نه من ألوان حيث لوحظ تولدھا داخل الجسم، بدليل تأثر المكفوفين بما يلبسو

شعورھم بالبھجة والمعنويات المرتفعة عندما يرتدوا الم)بس ذات ا�لوان الساخنة 
فھي ) ا�زرق والنيلي والبنفسجي(، أما ا�لوان )الصفراء -البرتقالي  -الحمراء(

ا�لوان الباردة التي تلطف الحرارة، وقد اكتشف أجدادنا ا�وائل ھذه الميزة فصبغوا 
)بسھم، ومازال لبس العمال وخصوصاً الذين يعملون في المناجم مصبوغ بھا م

با�لوان الزرقاء، ومثل ھذه ا�لوان الباردة تستخدم لع)ج بعض المرضى النفسيين 
خصوصاً من لديھم ميل للعنف أو الجنس، على عكس اللون ا�حمر الذي يعالج 

  .الفتور الجنسي عند ا�زواج

قد أظھرت فوستس للتكنولوجيا التغذية ريتشارد ورتمان، ووفقا لمعھد ماساتش   
ونظرا ، ونشاط الدماغ وضغط الدممعدOت التنفس على ا�بحاث أن ا�لوان تؤثر 
  .ن لع)ج مجموعة واسعة من العلل وا�مراضاوا�للھذه النتائج، يتم استخدام 

  

  :من ھنا –محمد السقا . د: للمؤلف –الع)ج با�لوان : ويمكن الرجوع لكتاب

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=8&book=7602 
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  :الع�ج با	لوان من وحي القرآن

إشعاعات تتجانس  عز و جل جسم اPنسان بعناصر وموجات كھربية ومزج @   
لكل شخص و ،اللونيةالذبذبات والموجات الكھرومغناطيسية و مع ا�شعة الكونية

ذبات عن غيره تماماً عدد الذباعات خاصة تختلف في طول الموجة والتردد وإشع
يستقبل من اMخرين سان يرسل حوله إشعاعات خاصة به وكل إنكالبصمات، و

انت ا كإذو ،محبة قويةكانت متقاربة نتج عن ذلك تفاھم وإشعاعات أخرى، فإذا 
ديث رسول @ صلى @ عليه قد يكون ھذا تفسيرا لحو ،متنافرة نتج عنھا العكس

  ".ما تنافر منھا اختلفو ،ما تعارف منھا ائتلف ،ا�رواح جنود مجندة" :موسل

  !؟سلوكياتناھل ل%لوان تأثير على مزاجنا وتفكيرنا و   

تقوم المستقب)ت  ،فاللون عبارة عن طاقة مشعة لھا طول موجي معين! نعم   
كية على ث)ثة ألوان ھي تحتوي الشبة العين بترجمتھا إلى ألوان، والضوئية في شبكي

ن من مزج ھذه ا�لوان الث)ثة، وبقية ا�لوان تتكو ،ا�زرقا�خضر وا�حمر و
الجسم الصنوبري جسم فإنھا تنبه الغدة النخامية وعندما تدخل طاقة الضوء إلى الو

ؤدي إلى إفراز ھرمونات معينة تحدث مجموعة من العمليات في الدماغ مما ي
  .سلوكناالسيطرة المباشرة على تفكيرنا ومزاجنا و بالتاليو ،الفسيولوجية

  ھل ل%لوان تأثير على الجسم من خ�ل رؤيتھا فقط بالعين؟

   O !ن ل5لوان تأثير حتى على مكفوفي البصر  ،بل تأثيرھا ممتد لكل ما حولھا�
نتيجة لترددات الطاقة التي تتولد داخل أجسامھم؛ لذلك استخدم الصينيون القدماء 

خل كما استخدم الفراعنة اللون فوق ا�خضر دا ،ا�لوان في ع)ج ا�مراض
  .توبالتالي المحافظة على الموميا ،قتل البكترياا�ھرامات لمقاومة الجراثيم و

  :وتنقسم ا	لوان إلى قسمين

نشطة كا�حمر في إشعاعاتھا الموتمتاز بتفاعلھا الحمضي و: ا�لوان الموجبة   
بس حمراء عندما يصاب وقديماً كانوا يلبسون الطفل م)(كزيما ع)ج فقر الدم وا�

وتحت ا�حمر في فقر الدم والسل، وا�سود يعطي اPحساس ، )ةبمرض الحصب
Oط مثبكتئاب وباOا�صفر في كتئاب وفتح الشھية، وللشھية، والبرتقالي في ع)ج ا

فھو يسر  ،ن ھذا اللون له تأثير نفسيإأمراض الجھاز التنفسي والكبد حيث ع)ج 
صفراء فاقع لونھا تسر {قال تعالى في وصف بقرة بني إسرائيل و ،يريحهالنظر و
عن ا�لوان فكان اللون قد أجريت بحوث عديدة في مختلف دول العالم و، }الناظرين
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لھذا تدھن الفصول  ،خصوصاً للطلبةھو ا�كثر انسجاماً مع البيئة و ا�صفر
  .في بعض الب)د المتقدمة في ھذا المجال الدراسية باللون ا�صفر

فإنه يخفض  ،تأثيرھا المھدئ كا�زرقتمتاز بتفاعلھا القلوي و :ا�لوان السالبة   
 ،البنفسجي يمنع العدوىو ،لنيلي ينشط الذاكرةاو ،تصلب الشرايينضغط الدم و

كما أنه يستخدم في مراكز ع)ج  ،لذا يستخدم في غرف النوم ،البمبى مھدئو
 .ا�بيض يستخدم في ع)ج صفراء حديثي الوOدةو. .اPدمان

ھذا وقد ذكر اللون ا	خضر في القرآن الكريم في آيات النعيم فما ھو سر ھذا 
 !اللون؟

التي تصف حال أھل الجنة أو ما الخضرة في آيات القرآن الكريم و لفظلقد ورد    
فنجد في  ،ا�مان النفسيلبھجة والمتعة ويحيط بھم من النعيم في جو رفيع من ا

 :قال تعالىو ،٧٦اMية  }عبقري حسانمتكئين على رفرف خضر و{ سورة الرحمن

اھم ربھم شراباً سقوحلوا أساور من فضة و ،إستبرقعاليھم ثياب سندس خضر و{
  ..٢١اPنسان اMية سورة  }طھوراً 

وقد أجريت  ،إن تأثير اللون في اPنسان بعيد الغور( :يقول أحد علماء النفس   
يشعر اPنسان بالحرارة و ،حجامنانت أن اللون يؤثر في إقدامنا و تجارب متعددة بيّ 

في نظرته إلى بل يؤثر في شخصية الرجل و، الكآبة وأوبالسرور  ،أو البرودة
فقد أصبحت المستشفيات  ،يسبب تأثير اللون في أعماق النفس اPنسانيةو. .الحياة

ذي يساعد أكثر في شفاء المرضى، تستدعي اOختصاصين Oقتراح لون الجدران ال
فر يبعث نت التجارب أن اللون ا�صقد بيّ و ،كذلك الم)بس ذات ا�لوان المناسبةو

اللون و. .أما اللون ا�رجواني فيدعو إلى اOستقرار ،النشاط في الجھاز العصبي
توصل العلماء و ،ا�زرق يشعر اPنسان بالبرودة عكس ا�حمر الذي يشعره بالدفء

لذلك . .حب الحياة ھو اللون ا�خضرإلى أن اللون الذي يبعث السرور والبھجة و
  ).لممرضاتلثياب الجراحين واوأصبح اللون المفضل في غرف العمليات الجراحية 

الذي يعرف بجسر ) ب)ك فرايار(أذكر ھنا تجربة تمت في لندن على جسر و   
حيث تم تغيير لونه ا�غبر  –�ن أغلب حوادث اOنتحار تتم من فوقه  - اOنتحار 

اض حوادث اOنتحار بشكل مما سبب انخف ،القاتم إلى اللون ا�خضر الجميل
�ن الساحة البصرية له أصغر من اللون ا�خضر يريح البصر ذلك و. ملحوظ

فليست بالطويلة  الساحات البصرية لباقي ا�لوان، كما أن طول موجته وسطى
لذا . .%١٠٠ھو لون إيجابي بنسبة و. .ليست بالقصيرة كا�زرقكاللون ا�حمر و

  .جعله @ من نعيم أھل الجنة
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  :معجزة اخت�ف ا	لوان

  عبد الدائم الكحيل /بقلم

www.kaheel7.com  

ره     fنسان ويراھا وھو غافل عنھا، ومن المعجزات ما سخPآيات كثيرة يمر عليھا ا
وكيف أشار القرآن  ؟@ لنا من ألوان، فما ھو الجديد الذي كشفه العلم في ا�لوان

مَ {: لذلك؟ يقول تعالى fَوأَْلَواِنُكمْ اَواِت َواْ�َْرِض َواْخِتَ)ُف أَْلِسَنِتُكْم َوِمْن آََياِتِه َخْلُق الس 

ھذه اMية تؤكد على وجود معجزة في ]. ٢٢: الروم[ }إِنf ِفي َذلَِك Mَََياٍت لِْلَعالِِمينَ 
وأنه يجب علينا أن نتفكر فيھا ونسبح @ تعالى، لنزداد إيماناً وتسليماً لھذا . ا�لوان

 .الخالق العظيم

  ھو اللون؟ما 

كل ا�لوان التي نراھا أصلھا واحد، وھي عبارة عن ضوء تتأثر به أعيننا، ولكل    
لون تردد محدد، ومن رحمة @ تعالى بنا أنه خلق لنا أعيناً O ترى كل الترددات 

فقط نرى جزءاً صغيراً منھا وھو الطيف المرئي، ولو رمزنا للضوء ! من حولنا
نانو متر  ٤٠٠يرى فقط ا�لوان ذات طول الموجة من بطول موجته فإن اPنسان 

  ).والنانومتر ھو جزء من بليون من المتر(نانو متر تقريباً  ٧٠٠إلى 

فعندما يسقط الشعاع الضوئي على مادة ما فتبدو بيضاء، فھذا دليل على أنھا    
ا تعكس كل ا�لوان وO تمتص شيئاً منھا، وإذا رأينا مادة سوداء فھذا يعني أنھ

أما المادة الحمراء فھي تمتص كل ا�لوان . تمتص كل ا�لوان وO تعكس شيئاً منھا
  .عدا ا�حمر فتعكسه لنا فنراھا حمراء وھكذا

إن الضوء الذي نراه ھو عبارة عن موجات لھا تردد محدد، فالضوء ا�حمر ھو    
أكبر،  موجة لھا تردد، واللون ا�خضر ھو نفس الموجة الضوئية ولكن لھا تردد

إذاً تختلف ا�لوان عن بعضھا باخت)ف طول موجة كل منھا أو تردده، ... وھكذا
أَلَْم {: ولذلك ينبغي علينا أن نتدبر قول الحق تبارك وتعالى. وھذه آية تستحق التفكر

َماِء َماًء َفأَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت ُمْخَتلًِفا أَْلوَ  fأَْنَزَل ِمَن الس َ f@ fاُنَھا َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد َتَر أَن
َوابm َواْ�َْنَعاِم ُمْخَتلٌِف *ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتلٌِف أَْلَواُنَھا َوَغَراِبيُب ُسوٌد  fاِس َوالد fَوِمَن الن

َ َعِزيٌز َغفُورٌ  f@ fِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء إِن َ f@ َما َيْخَشى f٢٨- ٢٧: طرفا[ }أَْلَواُنُه َكَذلَِك إِن.[  

والعجيب أن @ تعالى ذكر في ھذا النص الكريم شيئاً غريباً O يمكن أن يصدر    
َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماءُ {: من بشر، وذلك في قوله f@ َما َيْخَشى fوھذا يعني أن العلماء  }إِن

أشد خشية E من غيرھم، وھذه اMية كانت سبباً في إس)م أحد العلماء �نه أدرك  مھ
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وتأملوا معي كيف ربط @ بين العلم . أنه O يمكن لبشر أن يعرف مثل ھذه الحقيقة
وخشية @ من جھة وبين معجزة ا�لوان من جھة ثانية، ليدلنا على أھمية ھذا التنوع 

  .ا على الناسفي عالم ا�لوان وتأثيرھ

َماِء َماًء َفَسلََكُه {: وانظروا معي إلى ھذا النص الكريم    fأَْنَزَل ِمَن الس َ f@ fأَلَْم َتَر أَن
ا ُثمf َيْجَعلُ  ُه َيَناِبيَع ِفي اْ�َْرِض ُثمf ُيْخِرُج ِبِه َزْرًعا ُمْخَتلًِفا أَْلَواُنُه ُثمf َيِھيُج َفَتَراهُ ُمْصَفّرً

ْسَ)ِم َفُھَو َعلَى * إِنf ِفي َذلَِك لَِذْكَرى ِ�ُولِي اْ�َْلَباِب ُحَطاًما  ِeَِْصْدَرهُ ل ُ f@ أََفَمْن َشَرَح
ِ أُولَِئَك ِفي َضَ)ٍل ُمِبينٍ  f@ ِه َفَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قُلُوُبُھْم ِمْن ِذْكِر m٢١: الزمر[ }ُنوٍر ِمْن َرب-

ُمْخَتلًِفا {Pلھي بين ا�لوان واخت)فھا في قوله انظروا كيف يربط البيان ا]. ٢٢
ْسَ)مِ {وبين اPيمان في قوله  }أَْلَواُنهُ  ِeَِْصْدَرهُ ل ُ f@ وكأن @ يريد أن }أََفَمْن َشَرَح ،

يعطينا إشارة إلى أھمية التفكر في عالم ا�لوان واخت)فھا، وبخاصة أن التراب واحد 
  .ماً مليئاً با�لوان O تكاد تجد له نھايةوالماء واحد ولكننا نرى عال

  :نا	لوان والعي

يؤكد العلماء أنه O يمكن تقليد العين البشرية مھما حاولوا �نھا تتميز بوجود    
م)يين الخ)يا جميعھا تعمل بتناسق ُمحكم، وھذا O يمكن تحقيقه في حيز بحجم 

ولذلك ينبغي أن نشكر . ة البصرولذلك فإنھم يقفون عاجزين منبھرين أمام آي! العين
ُ {: يقول تعالى. @ تعالى على ھذه النعمة التي ذكرنا بھا كثيراً في القرآن f@َو

ْمَع َواْ�َْبَصاَر َواْ�َْفِئَدَة  fَتْعلَُموَن َشْيًئا َوَجَعَل لَُكُم الس Oَ َھاِتُكْم fأَْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن أُم
ْمَع َواْ�َْبَصاَر {: ويقول أيضاً ]. ٧٨: النحل[ }لََعلfُكْم َتْشُكُرونَ  fِذي أَْنَشأَ لَُكُم السfَوُھَو ال

  ].٧٨: المؤمنون[ }َواْ�َْفِئَدَة َقلِيً) َما َتْشُكُرونَ 

  كيف ينتج اخت�ف ا	لوان؟

الرنين الطبيعي (كل إنسان لديه لون مفضل يتناسب مع اھتزاز خ)يا جسده    
والذرة تتألف من جسيمات  ،@ الكون بحيث يتألف من ذراتفقد خلق ). للجسد

وقد درس . أصغر منھا، وجميع ھذه المخلوقات الصغيرة تھتز بنظام محكم وعجيب
العلماء ظاھرة اخت)ف ا�لوان ودھشوا عندما رأوا ھذا التنوع ال)منتھي في عالم 

  . النبات والحشرات والحيوان

تركيب الضوئي بامتصاص الفوتونات الضوئية القادمة يقوم النبات أثناء عملية ال   
من الشمس وتحويلھا إلى طاقة كيميائية تختزن في أوراق النبات، وأودع @ في ھذه 
النباتات برنامجاً محكماً يعطي ا�وامر للخ)يا بامتصاص اللون ا�خضر، ولذلك 

  !نجد أوراق النباتات خضراء
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حيث O يصل الضوء ا�خضر نجدھا تمتص أما النباتات في أعماق البحار    
الضوء ا�زرق ولذلك فإن ھذه العملية معقدة جداً وقد ُدرست من قبل علماء وكالة 
ناسا، وتبين لھم أن ألوان النبات تختلف مع اخت)ف القدرة على امتصاص الطيف 

لوO ھذه القدرة على امتصاص ضوء محدد في النباتات  :ويقول العلماء. الضوئي
ى العالم أسود قاتماً، ولكنھا بالفعل عملية مدھشة تستحق التفكير، ويؤكد علماء لبد

آخرون أن الطبيعة O يمكن أن توفر مثل ھذه البرامج المعقدة في عالم النبات لتعطي 
ھذا التنوع الھائل والمتناغم بحث O نجد أي خلل في عالم ا�لوان الطبيعي، لذلك 

  !ة على ھذا ا�مرOبد أن يكون ھناك قوة مھيمن

إِنf ِفي  أَْلَواُنهُ َوَما َذَرأَ لَُكْم ِفي اْ�َْرِض ُمْخَتلًِفا {: ونقول إنھا قدرة @ تعالى القائل   
ُرونَ  fك fََيًة لَِقْوٍم َيذMَ ومن خ)ل مراقبة العلماء للغطاء النباتي تبين ]. ١٣: النحل[ }َذلَِك

ء، بل يعكسھا، وھذا يساھم في تنظيم درجة أن النبات O يمتص ا�شعة تحت الحمرا
  .حرارة الغ)ف الجوي، وO يزال ھذا ا�مر لغزاً محيراً لھم

  :ياللون وا	ثر النفس

مما Oشك فيه أن ل5لوان تأثيراً نفسياً واضحاً، فكل لون له تردد خاص به، ومن    
خ)ل تردده يؤثر على العين، ولذلك عندما نرى لوناً محدداً فإن ترددات ھذا اللون 
. تنتقل عبر العين إلى الدماغ وتؤثر على خ)يا الدماغ بشكل مختلف عن لون آخر

Pنسان، ويمكن أن تحلل شخصية المرأة أو الرجل وا�لوان لھا تأثير على شخصية ا
والحقيقة O ). وتبقى المسألة نسبية(من خ)ل حبه �لوان محددة ومدى تفاعله معھا 

توجد دراسات علمية موثقة حتى اMن حول التأثير النفسي المؤكد على جميع البشر، 
ملية معقدة جداً ولكن ھناك م)حظات يراھا الباحثون، ويعتبر التفاعل مع ا�لوان ع

لم يتم تفسيرھا حتى اMن، ولذلك تعتبر ا�لوان آية محيرة من آيات الخالق تبارك 
وتعالى أمرنا أن نتفكر فيھا لندرك ونتذكر أن ھذا الكون لم يأت عن طريق 

ُرونَ إِنf ِفي َذلَِك Mَََيًة لِ  أَْلَواُنهُ َوَما َذَرأَ َلُكْم ِفي اْ�َْرِض ُمْخَتلًِفا {: المصادفة fك fَقْوٍم َيذ{ 

  ].١٣: النحل[

  :راللون ا	حم

لوحظ تأثير فيزيولوجي للون ا�حمر حيث يؤدي التعرض لھذا اللون لفترة طويلة    
وھو يملك تأثيراً على مختلف غدد الجسم، وبالتالي ينشط . إلى زيادة ضغط الدم

ليصبح زھرياً فإن وإذا قمنا بتخفيف اللون ا�حمر . خ)يا الجسم ويرفع طاقتھا
والذي يتأمل الطبيعة ي)حظ أن @ تعالى اختار ألواناً محددة لنباتات . تأثيره سيقل

  .محددة بما يتناسب مع خصائص ھذه النباتات
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  :ياللون البرتقال

يؤكد بعض الباحثين أن ھذا اللون مرتبط بنظام المناعة للجسم حيث يؤدي    
اعة الجسم، وربما بسبب توافق اOھتزازات التعرض للضوء البرتقالي لزيادة من

  .الخاصة بالخ)يا المناعية مع ترددات اللون البرتقالي

  :راللون ا	صف

فاللون ا�صفر ينشط  ،بعض الباحثين يربط بين نشاط الدماغ وبين ھذا اللون   
خ)يا الدماغ، أما ا�ثر النفسي فإن اللون ا�صفر يزيد من السرور لدى اPنسان، 

اك من الباحثين من يربط اللون ا�صفر بالخوف أو الموت، ولكن ليس لديھم وھن
  .دليل علمي على ذلك سوى ما يعبر عنه بعض الناس

  :راللون ا	خض

ويساعد على . وھناك بعض اMراء تؤكد على أن اللون ا�خضر مفيد للقلب   
وھذا اللون يدخل . وھو لون يساعد على إعادة التوازن لخ)يا الجسم. التنفس بعمق

على اPنسان السرور والبھجة، ولذلك نجد ا�طباء في العمليات الجراحية يرتدون 
  .ھذا اللون لتخفيف ا�لم عن مرضاھم، ولمنحھم اPحساس بالبھجة والسرور

  :قاللون ا	زر

يساعد على تخفيض ضغط الدم، وله تأثير مسكن للجسم وھو لون الھدوء، وھو    
وھناك وجھات . امية ويساعد على النوم بعمق ويقوي نخاع العظامينشط الغدة النخ

  .نظر تؤكد على أن اللون ا�زرق يساعد على اPبداع

  :ياللون البنفسج

وھو مرتبط باOضطرابات العاطفية حيث يساعد على  ،يساعد على ھدوء الغضب   
في وإحداث ويعتبر ھذا اللون من أھم ا�لوان في اOستقرار العاط. التخفيف منھا

ھذا أمر طبيعي، ! تغيير في حياة اPنسان، وبالطبع قد نجد أناساً O يتأثرون با�لوان
وبالمقابل نجد أناساً لديھم حساسية فائقة تجاه ا�لوان، يتذوقونھا ويتفاعلون معھا، 

  .مثل تفاعلھم مع الموسيقى مث)ً 
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  :ياللون البن

ويمنح اPنسان بعض . لون اOستقراريؤكد بعض الباحثين أن اللون البني ھو    
الھدوء والعودة للطبيعة، حيث نجد أن لون التراب يميل للون البني، وبالتالي ھذا 

طبعاً المسألة نسبية تختلف  –اللون يذكرك بالبساطة ويزيد من اPحساس بالتواضع 
  .من شخص Mخر حسب الحالة النفسية وحسب المعتقدات لديه

  :داللون ا	سو

واللون ا�سود ھو رمز للوقار . لون سلبي وغير مفيد في الع)ج ويقلل النموھو    
  .عند بعض الناس، وھو رمز للحزن عند آخرين

  :ضاللون ا	بي

ولذلك يفضل لمن يجد في ! ھو اللون الذي يجلب الراحة والس)م ويبدد اليأس   
يدخل اللون ا�بيض نفسه اليأس واOكتئاب أن يحاول ارتداء قميص أبيض مث)ً، أي 

في جزء من لباسه، ليس بالضرورة أن يكون لباسه أبيض بالكامل ولكن يكفي 
  .التنويع

  !!ا	لوان تتكرر في القرآن بعدد ألوان الطيف الضوئي

ومن عجائب ا�لوان أن  ،نعلم أن الطيف الضوئي المرئي يتألف من سبعة ألوان   
د ألوان الطيف الضوئي، وذلك في ذكرھا ورد في القرآن بالجمع سبع مرات بعد

  :اMيات التالية

ُرونَ  أَْلَواُنهُ َوَما َذَرأَ لَُكْم ِفي اْ�َْرِض ُمْخَتلًِفا { - ١ fك fََيًة لَِقْوٍم َيذMَ ِفي َذلَِك fالنحل[ }إِن :

١٣ .[  

اِس إِنf ِفي َذلَِك Mَََيًة لَِقْوٍم  أَْلَواُنهُ َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَھا َشَراٌب ُمْخَتلٌِف { - ٢ fِفيِه ِشَفاٌء لِلن
ُرونَ  f٦٩: النحل[ }َيَتَفك.[  

َماَواِت َواْ�َْرِض َواْخِتَ)ُف أَْلِسَنِتُكْم { - ٣ fِفي َذلَِك  َوأَْلَواِنُكمْ َوِمْن آََياِتِه َخْلُق الس fإِن
  ].٢٢: الروم[ }Mَََياٍت لِْلَعالِِمينَ 

َماِء َماًء َفأَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت ُمْخَتلًِفا { - ٤ fأَْنَزَل ِمَن الس َ f@ fفاطر[ }أَْلَواُنَھاأَلَْم َتَر أَن :

٢٧.[  

  ].٢٧: فاطر[ }َوَغَراِبيُب ُسودٌ  أَْلَواُنَھاَوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتلٌِف { - ٥
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٦ - } mَواب fاِس َوالد fِمْن ِعَباِدِه  أَْلَواُنهُ َواْ�َْنَعاِم ُمْخَتلٌِف  َوِمَن الن َ f@ َما َيْخَشى fَكَذلَِك إِن
َ َعِزيٌز َغفُورٌ  f@ f٢٨: فاطر[ }اْلُعلََماُء إِن.[  

َماِء َماًء َفَسلََكُه َيَناِبيَع ِفي اْ�َْرِض ُثمf ُيْخِرجُ { - ٧ fأَْنَزَل ِمَن الس َ f@ fِبِه َزْرًعا  أَلَْم َتَر أَن
ا ُثمf َيْجَعلُُه ُحَطاًما إِنf ِفي َذلَِك لَِذْكَرى ِ�ُولِي  أَْلَواُنهُ ُمْخَتلًِفا  ُثمf َيِھيُج َفَتَراهُ ُمْصَفّرً
  ].٢١: الزمر[ }اْ�َْلَبابِ 

ھل جاء ذكر ا	لوان سبع مرات : وسؤالي لكل من يظن أن القرآن من تأليف بشر
  بالمصادفة؟ 

  :رللتذكر والتفكاللون وسيلة 

ھل فكرت يوماً أن تتأمل الزھور التي خلقھا @ لنتأملھا؟ ھل ! أخي القارئ   
نظرت أو دققت النظر في ا�لوان الزاھية لزھرة جميلة؟ وھل تساءلَت من الذي 
أعطى ھذه الزھور ألوانھا؟ تأمل معي اMيات السابقة لتجد أن @ تعالى ربط 

ُرونَ {: فقالاخت)ف ا�لوان بالتذكر  fك fََيًة ِلَقْوٍم َيذMَ ِفي َذلَِك fوربطه كذلك بالتفكر  }إِن
ُرونَ {: فقال fََيًة لَِقْوٍم َيَتَفكMَ ِفي َذلَِك fوربطه بالعلم فاخت)ف ا�لوان يحتاج لعلماء  }إِن

 إِنf ِفي َذلِكَ {: يدرسوا ھذه الظاھرة ليدركوا عظمة الخالق تبارك وتعالى ولذلك قال

ھي ) معجزة اخت)ف ا�لوان(وُختمت اMيات بأن ھذه المعجزة  }Mَََياٍت لِْلَعالِِمينَ 
  .}إِنf ِفي َذلَِك لَِذْكَرى ِ�ُولِي اْ�َْلَبابِ {: تذكرة �ولي العقول وا�لباب، فقال

ويؤكد الباحثون أن ظاھرة اخت)ف ا�لوان ھي ظاھرة محيرة ومذھلة، فكيف    
يمكن لزھرة أن تنظم ھذه السلسلة الرائعة والمتناسقة من ا�لوان؟ وَمن الذي ينظم 
عملھا؟ ومن أين جاءتھا التعليمات لترسم ھذه التناسقات اللونية المبھرة؟ والجواب 

ُر لَُه اْ�َْسَماُء اْلُحْسَنى  ُھوَ {: إنه @ تعالى القائل: ببساطة mاْلَخالُِق اْلَباِرُئ اْلُمَصو ُ f@
َماَواِت َواْ�َْرِض َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  fُح لَُه َما ِفي الس m٢٤: الحشر[ }ُيَسب.[  

  :نالع�ج با	لوا

يل بما أن اللون ھو تردد لموجة كھرطيسية فإننا نستطيع باستخدام لون محدد تعد   
�ن كل واحد منا لديه مجال كھرطيسي . وھذه فكرة الع)ج با�لوان ،ترددات الجسم

ينشره حول جسده، ويتأثر ھذا المجال بألوان الم)بس وا�لوان المحيطة بنا، ولذلك 
تجد اPنسان عندما يكون في نزھة بين ا�شجار يحس براحة نفسية بسبب انعكاس 

  .الترددات الخضراء على جسده
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وھنا نتذكر آية عظيمة تشير إلى أھمية البھجة والسرور في حياة اPنسان من    
َماَواِت َواْ�َْرَض {: خ)ل النظر إلى الطبيعة الخضراء، يقول تعالى fْن َخلََق الس fأَم

َماِء َماًء َفأَْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْھَجٍة َما َكاَن لَُكمْ  fأَْن ُتْنِبُتوا َشَجَرَھا  َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن الس
ِ َبْل ُھْم َقْوٌم َيْعِدلُونَ  f@ أي أن الحدائق ھي مصدر البھجة ]. ٦٠: النمل[ }أَءلٌَه َمَع

والفرح والسرور، وربما نعجب إذا علمنا أن بعض الباحثين في دول الغرب 
بالنظر إلى النباتات والطبيعة ) وبخاصة مرضى اOكتئاب(يعالجون مرضاھم 

  .ضراءالخ

  ماذا يحدث عندما تختفي ا	لوان؟

إن ا�لوان نعمة من @ تعالى ويجب أن نشكره عليھا، فلو كان العالم يظھر أمامنا    
باللونين ا�سود وا�بيض لسّبب ذلك القلق واPحباط والخوف للناس، فا�لوان 

ومن الطرق المستخدمة في السجون من أجل نزع . مصدر للفرح والتفاؤل
تراف من خ)ل وضع السجين في غرفة ذات لون واحد فاقع مث)ً مثل ا�حمر اOع

فُيصاب بنوع خطير من أنواع اOكتئاب مما يجبره على اOعتراف بالحقيقة من أجل 
وبالفعل لو كان العالم بلون واحد أو لونين لكان أشبه بسجن . التخلص من ھذه الحالة

  . التي O ندركھا إO عندما نفقدھافانظروا إلى ھذه النعمة العظيمة ! كبير

  :تاللون ا	صفر بين السرور والمو

ا ُثمf َيْجَعلُُه ُحَطاًما{: يقول تعالى    لقد ُذكر ]. ٢١: الزمر[ }ُثمf َيِھيُج َفَتَراهُ ُمْصَفّرً
اللون ا�صفر في القرآن خمس مرات، وارتبط بأمرين ا�ول ھو السرور، والثاني 

  . ھو الموت، أو بعبارة أدق المرحلة التي تسبق الموت

فاللون ا�صفر الباھت ع)مة على الموت ونھاية الحياة، ولكن وسبحان @ فإن    
: والفرح، ولذلك قال تعالى في سورة البقرة اللون ا�صفر الفاقع ھو ع)مة السرور

اِظِرينَ { fالن nَھا َبَقَرةٌ َصْفَراُء َفاِقٌع لَْوُنَھا َتُسر fفتأملوا كيف كان اللون ]. ٦٩: البقرة[ }إِن
اِظِرينَ {ا�صفر وسيلة للسرور  fالن nَتُسر{.  

َماِء {: يقول تبارك وتعالى    fِذي أَْنَزَل ِمَن السfَشْيٍء َوُھَو ال mَماًء َفأَْخَرْجَنا ِبِه َنَباَت ُكل
يؤكد بعض الباحثين أن اللون ا�خضر يدل ]. ٩٩: ا�نعام[ }َفأَْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا

]. ٤٣: يوسف[ }َوَسْبَع ُسْنُبَ)ٍت ُخْضٍر َوأَُخَر َياِبَساتٍ {: على الحياة، يقول تعالى

اللون ا�خضر ھو ع)مة الحياة فاللون ا�صفر الباھت ھو ع)مة الموت، أما 
  !).وربما نجد ھذه اPشارات في عالم ا�ح)م(
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  :ماللون ا	خضر لباس أھل الجنة وفراشھ

 }َوَيْلَبُسوَن ِثَياًبا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوإِْسَتْبَرقٍ {: يقول تعالى عن لباس أھل الجنة   

ِكِئينَ {: ويقول عن فراش أھل الجنة]. ٣١: الكھف[ fُمت  oَعلَى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِري
وإن الذي يتأمل القرآن يرى بأن اللون ا�خضر ھو لون ]. ٧٦: الرحمن[ }ِحَسانٍ 

وھنا نتذكر أن النبي ا�عظم صلى @ عليه وسلم حّدد لنا . الجنة التي ُوعد المتقون
خضر عدد أبواب الجنة وھي ثمانية أبواب، ولكن ھل ھناك ع)قة بين اللون ا�

  .وعدد أبواب الجنة؟ لنقرأ ونتأمل عسى أن ندرك عظمة ھذا القرآن

  !!مرات بعدد أبواب الجنة ٨اللون ا	خضر يتكرر 

من عظمة القرآن الكريم أن @ تعالى جعل اللون المميز للجنة ھو اللون    
! مرات بعدد أبواب الجنة ٨ا�خضر، وذكر ھذا اللون مع مشتقاته في القرآن 

  :ھي واMيات

َماِء َماًء َفأَْخَرْجَنا ِبِه َنَباَت ُكلm َشْيٍء َفأَْخَرْجَنا ِمْنُه { - ١ fِذي أَْنَزَل ِمَن السfَخِضًراَوُھَو ال 

ا ُمَتَراِكًبا   ].٩٩: ا�نعام[ }ُنْخِرُج ِمْنُه َحّبً

  ].٤٣: يوسف[ }َوأَُخَر َياِبَساتٍ  ُخْضرٍ َوَسْبَع ُسْنُبَ)ٍت { - ٢

  ].٤٦: يوسف[ }َوأَُخَر َياِبَساتٍ  ُخْضرٍ ْنُبَ)ٍت َوَسْبِع سُ { - ٣

  ].٣١: الكھف[ }ِمْن ُسْنُدٍس َوإِْسَتْبَرقٍ  ُخْضًراَوَيْلَبُسوَن ِثَياًبا { - ٤

َماِء َماًء َفُتْصِبُح اْ�َْرُض { - ٥ fأَْنَزَل ِمَن الس َ f@ fةً أَلَْم َتَر أَن fلَِطيٌف َخِبيرٌ  ُمْخَضر َ f@ fإِن{ 

  ].٦٣: الحج[

َجِر { - ٦ fِذي َجَعَل لَُكْم ِمَن الشf٨٠: يس[ }َناًرا َفإَِذا أَْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ  اْ�َْخَضرِ ال.[  

ِكِئيَن َعلَى َرْفَرٍف { - ٧ fِحَسانٍ  ُخْضرٍ ُمت o٧٦: الرحمن[ }َوَعْبَقِري.[  

  ].٢١: ساناPن[ }َوإِْسَتْبَرقٌ  ُخْضرٌ َعالَِيُھْم ِثَياُب ُسْنُدٍس { - ٨

وسؤالي ھل ھذه مصادفة أن يكون عدد أبواب الجنة ثمانية ونجد اللون ا�خضر 
  يتكرر ثماني مرات بالضبط؟
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  !!!اللون ا	سود يتكرر سبع مرات بعدد أبواب جھنم

حدثنا النبي ا�عظم وھو الذي O ينطق عن الھوى أن جھنم سوداء مظلمة،    
والعجيب أن @ تعالى ذكر اللون ا�سود مع مشتقات الكلمة سبع مرات في القرآن 

َم لََمْوِعُدُھْم أَْجَمِعيَن {: بعدد أبواب جھنم، يقول تعالى عن عدد أبواب جھنم fَجَھن fَوإِن *

  ]. ٤٤- ٤٣: الحجر[ }اٍب لُِكلm َباٍب ِمْنُھْم ُجْزٌء َمْقُسومٌ لََھا َسْبَعُة أَْبوَ 

  :وذلك في اMيات التالية

َن لَُكُم اْلَخْيُط اْ�َْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط { - ١ fى َيَتَبيfِمَن اْلَفْجرِ  اْ�َْسَودِ َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحت{ 

  ].١٨٧: البقرة[

  ].١٠٦: آل عمران[ }ُوُجوهٌ  َوَتْسَودn َيْوَم َتْبَيضn ُوُجوهٌ { - ٢

ا الfِذيَن { - ٣ fتْ َفأَم fآل عمران[ }ُوُجوُھُھْم أََكَفْرُتْم َبْعَد إِيَماِنُكْم َفُذوقُوا اْلَعَذابَ  اْسَود :

١٠٦.[  

َر أََحُدُھْم ِباْ�ُْنَثى َظلf َوْجُھُه { - ٤ mاَوإَِذا ُبش   ].٥٨: النحل[ }َوُھَو َكِظيمٌ  ُمْسَوّدً

  ].٢٧: فاطر[ }ُسودٌ َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتلٌِف أَْلَواُنَھا َوَغَراِبيُب { - ٥

ِ ُوُجوُھُھْم { - ٦ f@ ِذيَن َكَذُبوا َعلَىfةٌ َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َتَرى ال f٦٠: الزمر[ }ُمْسَود.[  

ْحَمِن { - ٧ fَر أََحُدُھْم ِبَما َضَرَب لِلر mَوْجُھُه َوإَِذا ُبش fاَمَثً) َظل  }َوُھَو َكِظيمٌ  ُمْسَوّدً

  ].١٧: الزخرف[

انظروا كيف ارتبط اللون ا�سود بعدد أبواب جھنم فتكرر ! ونقول سبحان @   
! ذكره سبع مرات، وكيف ارتبط اللون ا�خضر بالجنة فتكرر ذكره ثماني مرات

  !التوافق العجيب؟باE عليكم ھل يمكن لمصادفة عمياء أن تصنع مثل ھذا 

  :ناللون ا	بيض أكثر ا	لوان ذكراً في القرآ

لقد كان النبي ا�عظم صلى @ عليه وسلم يحب اللون ا�بيض وھو لون يرمز    
اللھم نقmني من الخطايا كما ُينقfى الثوب ا�بيض من "للطھارة، فقد كان يدعو 

واللون ا�بيض ھو رمز النجاح يوم القيامة عندما تبيض وجوه وتسوّد  ،"الدنس
ْت ُوُجوُھُھْم {: وجوه، يقول تعالى fِذيَن اْسَودfا ال fُوُجوهٌ َفأَم nُوُجوهٌ َوَتْسَود nَيْوَم َتْبَيض

ْت ُوُجوُھُھْم َوأَ * أََكَفْرُتْم َبْعَد إِيَماِنُكْم َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكفُُروَن  fِذيَن اْبَيضfا ال fم
ِ ُھْم ِفيَھا َخالُِدونَ  f@ إذاً اللون يحدد مستقبل ]. ١٠٧- ١٠٦: آل عمران[ }َفِفي َرْحَمِة
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إما إلى الجنة أو إلى النار، فالكافر يكون وجھه مسوداً يوم  اPنسان حسب عمله
ب أن أكثر لون تكرر ذكره القيامة، والمؤمن يكون أبيض الوجه يوم القيامة، والعجي

في القرآن ھو اللون ا�بيض، ھل ھذه مصادفة؟ ربما يكون في ذلك إشارة إلى 
  .أھمية ھذا اللون، اللھم بّيض وجوھنا في الدنيا واMخرة

  :م�حظة

ھppذه الم)حظppة وردتنppا مppن طبيبppة نفسppية فppي فرنسppا حppول اللppون ا�خضppر كلبppاس    
ن ا�خضر مريح للطبيpب وO يتعpب عيpون الفريpق ل5طباء في غرفة العمليات، فاللو

وقد يرتدي الطبيب اللون ا�زرق أحياناً �نه لون الھpدوء، . الطبي الذي يقوم بالعملية
كمppا أن . بھppدف الحصppول علppى أعصppاب ھادئppة للppتحكم جيppداً فppي العمليppة الجراحيppة

  .)�نھا ألوان مركبة(العلماء O يصنفون ا�بيض وا�سود ضمن ا�لوان 

  ــــــــــــــ
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  :دراسة تؤكد تأثير الع�ج با	لوان

ج)له، وقد استعرضنا في مقاOت سابقة ا�ثر النفسي ا�لوان آية من آيات @ جل    
ل5لوان على اPنسان، واليوم نطلع على دراسة علمية جديدة تؤكد أن ا�لوان قد 
تكون وسيلة Pضفاء السعادة على حياة البشر، فقد وجد باحثون أن التعرض لبعض 

اPحساس ا�لوان، منھا ا�زرق وا�خضر والبرتقالي والبنفسجي قد يزيد من 
 .بالسعادة والثقة بالنفس

وھي مؤسسة تضم " مايند Oب،"وعرض باحثون في الدراسة، التي نفذتھا    
مجموعة من العلماء في بريطانيا، لعدد مختلف من ا�لوان وا�ضواء، ووجدوا أن 
اللونين ا�زرق وا�خضر زادا من إحساس الذكور بالسعادة، فيما جاء تأثير ا�زرق 

  .والبرتقالي مماث)ً على فئة النساء والبنفسجي

، عزز اللونان ا�زرق وا�حمر من مستويات الثقة "التلغراف"وبحسب تقرير    
كما اكتشف . بالنفس بين الذكور، وكان ل5زرق والبنفسجي ذات المفعول على النساء

  .الباحثون أن التعرض ل5لوان البراقة عموماً له فوائد متعددة

ض العلم    fاء مجموعة متطوعين لتلك ا�ضواء، وجاءت نتائجھم أسرع في وعر
في المائة، إلى  ١٢في المائة، وفي ردة الفعل بنسبة  ٢٥اOختبارات الذھنية بنسبة 

باPضافة إلى ذلك، كشف الباحثون أن قبضة . جانب تحّسن في القدرة على التذكر
يفيد لويس، مؤسس د. وقال د. من تعرضوا �لوان براقة، كانت أقوى من سواھم

إن الدراسة تثبت أن إضفاء المزيد من ا�لوان على حياتنا، تحديداً في " مايند Oب"
  .فصل الشتاء، قد تطرد كآبة الشتاء

وفي دراسة أخرى تبيfن أن النساء يولدن وھنf يفضلن اللون الزھر بالفطرة، وذلك    
يرة علم نفس في جامعة بناء على اختبار أجرته الدكتورة آنيا ھيلبرت، وھي خب

أشخاص، ُطلب منھم اختيار لونھم المفضل بسرعة فائقة بين  ٢٠٨نيوكاسل على 
وأظھرت الدراسة أن معظم ا�شخاص اختاروا اللون . مجموعة من الخيارات

ا�زرق على أنه لونھم المفضل، غير أن النساء بينھم اخترن اللون ا�زرق المظلل 
وقالت ا�خصائية . ل اللون ا�زرق القريب من ا�خضربا�حمر، بينما اختار الرجا

إن ا�مر قد يعود إلى قدرة النساء : يازو لينغ، التي أشرفت أيضاً على الدراسة
  .البيولوجية على التمييز بصورة أفضل من الرجال بين اللونين ا�حمر وا�زرق
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  ماذا يحدث عندما تختفي ا	لوان من حياتنا؟

اً أن تكون الحياة ب) ألوان، وھذا ما يحدث مع ا�شخاص إنه أمر حزين جد   
! وھو مرض ميؤوس من ع)جه حتى اMن" عمى ا�لوان"المصابين بما يسمى 

وھذا . ولكن ا�طباء ينصحون المصابين به بإيجاد وسيلة ما للتعايش معه وتقّبله
اً، فقد وقد يكون عمى ا�لوان كام)ً أو جزئي. المرض ينتج عن عيب جيني صغير

ويشير . يصاب الطفل بعمى لون محدد مثل ا�زرق أو ا�صفر، أو عمى عدة ألوان
البروفيسور ھيرمان كراستل، المتخصص في طب وجراحة العيون في مدينة 

من اPناث يولدون  ٠.٤بالمائة من الذكور و ٨ھايلدبيرغ ا�لمانية، إلى أن نحو 
ني أن عيباً جينياً صغيراً يتسبب في ويوضح الطبيب ا�لما. بعمى ا�حمر وا�خضر

قيام مستقب)ت الصورة في قرنية العين بإرسال معلومات ناقصة عن اللون من 
  .خ)ل العصب البصري إلى المخ

أول من اكتشف ھذا المرض ھو العالم جون دالتون، الذي Oحظ حالة القصور    
لونين ا�حمر ويعّد عمى ال. في رؤية ا�لوان، وھو أحد المصابين بالمرض

" الدالتونية"وا�خضر من ا�مراض المعروفة منذ زمن طويل، ويسمى أيضا بـ 

نسبة إلى الكيميائي والطبيب اPنجليزي جون دالتون الذي كان ھو نفسه مصاباً بھذا 
وكان دالتون، . الخلل، وكان من أوائل من وصفوا حالة القصور في رؤية ا�لوان

لبرتقالي وا�صفر وا�خضر على أنھا ظ)ل مختلفة ، يرى ا١٨٤٤الذي توفي عام 
  .للون ا�صفر

عاماً من  ١٥٠وتمكن العلماء من إثبات أن دالتون يعاني من عمى ألوان بعد    
وفاته حسبما ذكر مدير معمل دراسات الجينات الجزيئية في مستشفى العيون بجامعة 

وتم . توبنغن بيرند فيسينغر، الذي يجرى أبحاثا على ا�سباب الوراثية لعمى ا�لوان
من نسيج محفوظ من  DNAمض نووي رصد المورثة المشوھة عند دالتون في ح

  .عينه

أما أخصائي البصريات في مدينة أولتن السويسرية فريتس بوسر، فيقول واصفاً    
إننا O نرى كل شيء باللون الرمادي، لكننا فقط : "إصابته بعمى ا�حمر وا�خضر

ويقوم ھذا ا�خصائي بتدريب مختصين في اPعاقة البصرية ".  نرى بصورة مختلفة
: ويضيف بوسر معلقاً على تعايشه مع المرض. درسي ضعاف البصر في ألمانياوم

حينما أقوم بجمع ثمار التوت مع ابني فإنه يجمع كميات أكبر من التوت ا�حمر، "
  ".بينما أقوم بجمع التوت ا�سود بصورة أفضل
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ويشير طبيب وجراح العيون كراستل إلى أن بعض المصابين بعمى ا�لوان    
بين ظ)ل ا�صفر البني وا�صفر الرمادي والبني أفضل من الذين يتمتعون  يميزون

. ويؤكد الباحثون أن تأثير مشك)ت ا�لوان قليل على الحياة اليومية. بإبصار طبيعي

إO أن المصابين بعمى ا�لوان O يناسبھم العمل كطيارين أو سائقي قطارات �نھا 
  .اللونيةمھن تحتاج إلى التعرف على اPشارات 

وعلى الرغم من أن عمى ا�لوان O شفاء منه وليس قاب)ً للتصحيح، إO أن    
يمكنھم أن يجدوا بسھولة عروضاً " وسيلة مساعدة"المصابين به ممن يتطلعون إلى 

عبر اOنترنت عن عدسات خاصة ذات مصافي ألوان يفترض أنھا قادرة على 
ء ھؤOء المصابين بعمى ا�لوان وينصح الخبرا. تصحيح عمى ا�حمر وا�خضر

كما ينصح الخبراء بإخضاع ا�طفال لفحوص عمى ا�لوان مع بدء . بتقبل المرض
حياتھم المدرسية على أقصى تقدير حتى وإن لم تظھر عليھم أعراضه، لتجنب 

فالمواد المرتبطة با�لوان مثل الخرائط تستخدم باستمرار في . صعوبات التعليم
أظھر التشخيص إصابة الطفل بعمى ا�لوان فإنه يتعين إب)غ  المدارس، وإذا ما

  .المدرسين، ويجب كذلك أن يكون الطفل على وعي بالمشكلة

   

الطبيعة تعبر عن نفسھا با�لوان، فھذا انفجار بركاني مرعب ولكننا نرى فيه لوحة 
رة عن نار جھنم، وانظروا كيف تتجلى ا�لوان fإلھية رائعة، وھذه صورة مصغ 

ا�حمر وا�صفر والبرتقالي، ولكن نار جھنم شديدة الحرارة لدرجة أن ا�لوان 
  .اختفت وأصبحت سوداء، فھي مظلمة أعاذنا @ منھا
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اللون ا�خضر يعتبر من أكثر ا�لوان راحة للنظر، وھو اللون المميز للجنة التي 
تقرار الحالة النفسية وعدھا @ للمتقين، وقد ثُبت أن اللون ا�خضر يساعد على اس

لeنسان، ويثير البھجة في النفوس، ومن رحمة @ تعالى بنا، أنه جعل ھذا اللون ھو 
اللون المميز للطبيعة من حولنا، وعلى الرغم من ذلك نجد بعض الملحدين يدعون 

  !أن كل شيء في الطبيعة جاء بالمصادفة

   

غ)له اليوم، أO وھو الع)ج من الطرق الحديثة للع)ج ما يحاول الباحثون است
با�لوان، فلكل لون خصائص أودعھا @ فيه، وكل لون يحوي طاقة تثير في 

اPنسان شعوراً محدداً بالفرح أو السرور أو السعادة أو غير ذلك، ويؤكد الباحثون 
  .اليوم أن الع)ج با�لوان يعتبر من ا�ساليب الھامة في الطب البديل
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لو تأملناھا بشيء من العمق نرى فيھا الحزن والكآبة بل ! الصورة انظروا إلى ھذه
O نكاد نرى أي سرور أو سعادة، والسبب ھو اختفاء ا�لوان، ولو تأملنا ھذه 
الصورة أكثر ن)حظ أنھا نفس الصورة السابقة ولكن من دون ألوان، فانظروا كم 

ي حياتنا، إن ھذا يدعونا الفرق ھائل بين الصورتين، وانظروا إلى تأثير ا�لوان ف
َماِء َماًء َفَسلََكُه َيَناِبيَع {: �ن نحمد @ تعالى على ھذه النعم fأَْنَزَل ِمَن الس َ f@ fأَلَْم َتَر أَن

ا ُثمf َيْجَعلُهُ  ُحَطاًما  ِفي اْ�َْرِض ُثمf ُيْخِرُج ِبِه َزْرًعا ُمْخَتلًِفا أَْلَواُنُه ُثمf َيِھيُج َفَتَراهُ ُمْصَفّرً
ْسَ)ِم َفُھَو َعلَى ُنوٍر ِمْن * إِنf ِفي َذلَِك لَِذْكَرى ِ�ُولِي اْ�َْلَباِب  ِeَِْصْدَرهُ ل ُ f@ أََفَمْن َشَرَح

ِ أُوَلِئَك ِفي َضَ)ٍل ُمِبينٍ  f@ ِه َفَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قُلُوُبُھْم ِمْن ِذْكِر m٢٢- ٢١: الزمر[ }َرب.[  

  قرآنية؟ھل من إشارات 

في كتابه المجيد سبع مرات، وقد جعل @ من ا�لوان " ا�لوان"لقد ذكر @    
َوَما َذَرأَ لَُكْم ِفي اْ�َْرِض ُمْخَتلًِفا أَْلَواُنُه إِنf فِي َذلَِك Mَََيًة {: معجزة تستحق التفكر فقال

ُرونَ  fك fذكر من خ)لھا نعمة الخالق فا�لوان ھي آية يجب أن نت]. ١٣: النحل[ }لَِقْوٍم َيذ
ُرونَ { تبارك وتعالى fك fََيًة لَِقْوٍم َيذMَ ِفي َذلَِك fا�لوان لكانت الحياة حزينة }إِن Oفلو ،

جداً، �ن وجود ا�لوان يمنح المرء إحساساً بالفرح والسعادة، وھذه نعمة معظم 
  .الناس غافلون عنھا

ف قدرات اPنسان في التمييز والتعلم، وكما رأينا فإن مشكلة عمى ا�لوان تضع   
واختفاء ا�لوان من حياة ھذا اPنسان نھائياً ھو أمر محزن ينعكس سلبياً على قدراته 

حتى إن @ تعالى ربط بين ا�لوان وبين ذكر العلماء وخشيتھم E . وكفاءته وطاقاته
َماِء َماًء َفأَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت {: يقول عز وجل! تعالى fأَْنَزَل ِمَن الس َ f@ fأَلَْم َتَر أَن

َوِمَن * ُمْخَتلًِفا أَْلَواُنَھا َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتلٌِف أَْلَواُنَھا َوَغَراِبيُب ُسوٌد 
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َوابm َواْ�َْنَعاِم ُمْخَتلٌِف أَلْ  fاِس َوالد fالن َ f@ fِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء إِن َ f@ َما َيْخَشى fَواُنُه َكَذلَِك إِن
  ].٢٨- ٢٧: فاطر[ }َعِزيٌز َغفُورٌ 

َثَمَراٍت ُمْخَتلًِفا {: ذكر ألوان الثمار: فقد ذكر @ في ھذا النص ا�لوان ث)ث مرات   
وذكر  }ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتلٌِف أَْلَواُنَھاَوِمَن اْلِجَباِل {: وذكر ألوان الجبال }أَْلَواُنَھا

َوابm َواْ�َْنَعاِم ُمْخَتلٌِف أَْلَواُنهُ { :ألوان الناس والحيوانات fاِس َوالد fولذلك فقد }َوِمَن الن ،
شمل ھذا النص كل ما نراه حولنا من ألوان سواء في البشر أو الحيوانات أو النبات 

م ذكر بعد ذلك خشية العلماء لربھم، �ن العالم الذي أدرك ث. أو الجماد مثل الجبال
َ ِمْن ِعَباِدِه {: عظمة الخلق Oبد وأن يدرك عظمة الخالق تبارك وتعالى f@ َما َيْخَشى fإِن

، أي أن العلماء ھم أشّد خشية E تعالى من غيرھم �نھم عرفوا قدرة @ }اْلُعلََماءُ 
  .تعالى

  ــــــــــــ

  عبد الدائم الكحيلبقلم 

www.kaheel7.com/ar  

  :المراجع

  

http://arabic.cnn.com/2009/scitech/1/7/light.exposure/index.html 

  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3805376,00.html 
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  :الع�ج بضوء الفجر

تعالى، واMن يحاول العلماء اOستفادة منه في ع)ج ضوء الفجر نعمة من @    
بعض ا�مراض المزمنة مثل القلق وقلfة النوم والحزن، ونتذكر أن @ تعالى أقسم 

 .بالفجر

أَِقِم {: ويقول أيضاً ]. ٢- ١: الفجر[ }َولََياٍل َعْشرٍ * َواْلَفْجِر {: يقول تبارك وتعالى   
ْمِس  fَة لُِدلُوِك الش(َ fقُْرآََن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُھوًداالص fْيِل َوقُْرآََن اْلَفْجِر إِنfإِلَى َغَسِق الل{ 

 }َسَ)ٌم ِھَي َحتfى َمْطلَِع اْلَفْجرِ {: ويقول جل وع) عن ليلة القدر]. ٧٨: اPسراء[

ويأمر بت)وة " الفجر"ن)حظ في ھذه اMيات أن @ تعالى يقسم بظاھرة ]. ٥: القدر[
  فما ھو سر ھذه الظاھرة؟... ن في وقت الفجرالقرآ

تتميز فترة بداية طلوع الشمس بأن الجو يكون مشحوناً با�كسجين النقي، وتكون    
ا�شعة الصادرة من الشمس في ھذا الوقت خفيفة ومفيدة للعين، �نھا O تصل 

لفجر، و@ وبما أن @ تعالى أقسم با. مباشرة إلى العين بل نتيجة انعكاسات متعددة
O يقسم إO بعظيم، ف)بد أن تتميز ظاھرة الفجر بأشياء عجيبة وأن يكون لھا منافع 

  .على حياة البشر، وھذا ما وجده العلماء أخيراً 

فقد أكدت مجموعة من العلماء البريطانيين أن جھازاً يقلّد ويحاكي أجواء الفجر قد    
ويزعم . بفقدان الشمس خ)ل الشتاءيساعد على تقليص اPحساس بالكآبة المرتبطة 

العلماء أن اMلة الجديدة، التي تقوم برفع مستويات الضوء خ)ل النوم، تشكل ع)جاً 
 .)"إس آي دي(اOضطراب العاطفي الموسمي "فعاOً لحالة اOكتئاب التي تدعى 

وتدعم دراسة نشرت في مجلة الطب النفسي ا�مريكية اختراعات تقوم ببث جزيئات 
ويؤثر الواقع الذي يمكن أن تحدثه اMلة ). إيونات(كسجين مشحونة بشوارد سالبة أو

  .الجديدة على حياة الكثير من البشر

وينصح الخبراء اMن بأنواع من الع)ج، كالع)ج بالضوء وتغيير النظام الغذائي    
فالتعرض �شعة الشمس يساعد . وزيادة التمارين الرياضية للتغلب على المشكلة

الجسم على إنتاج مادة السيروتونين، وھي مادة كيماوية تعزز مشاعر اOرتياح لدى 
ويمضي العديد من ا�شخاص الذين يعانون من اOكتئاب الشتوي قرابة . اPنسان

نوا من  fث)ثين دقيقة أو أكثر يومياً يجلسون خ)لھا تحت مصباح نور باھر ليتمك
ھذه تعمل عندما يكون " لة محاكاة الفجرآ"التغلب على حالة إس آي دي، إO أن 

  .الشخص نائما
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وتعمل اMلة الجديدة على إعادة إنتاج مستويات الضوء التي ترتفع بشكل تدريجي    
. خ)ل النھار، بينما تحاول ا�يونات على محاكاة الظروف الجوية خارج المنزل

يدة، إنه قدم خمسة ويقول الدكتور مايكل تيرمان، الذي أشرف على دراسة اMلة الجد
متطوعاً يعانون من اكتئاب إس آي دي، وھي الع)ج  ٩٩أنواع مختلفة من الع)ج لـ 

بالنور التقليدي بعيد اOستيقاظ، ونوعان من التحريض بآلة الفجر الجديدة، ونوعان 
وكانت النتيجة أن كان الع)ج بنوع . من الع)ج با�يونات المشحونة بشحنات سلبية

تعرض للتحريض من خ)ل آلة الفجر ونوعاً آخر من الع)ج با�يونات واحد من ال
  .على نفس الدرجة من النجاح

  

يعتبر ضوء الفجر ا�زرق من أفضل ا�لوان وأكثرھا راحة للعين، ويؤكد العلماء 
أن وقت الفجر ھو الوقت المناسب للتفكير واPبداع وصفاء الذھن، ولذلك فإن 

له فوائد طبية كثيرة، وذلك لع)ج مختلف اOضطرابات اOستيقاظ في وقت الفجر 
  .النفسية وعلى رأسھا اضطرابات النوم

  :ةإشارات قرآنية رائع

بالنسبة للع)ج بضوء الفجر فقد وجد العلماء نتائج كثيرة ومبھرة لفوائد التعرض    
: لنور الفجر وانتشار ا�كسجين في ھذه الفترة، ولذلك فقد أقسم @ تعالى بالفجر فقال

وO ننسى أن ص)ة الصبح من الصلوات ]. ٢-١: الفجر[ }َولََياٍل َعْشرٍ * َواْلَفْجِر {
رض @ ھذه الص)ة في وقت ظھور أول الفجر ليكون المؤمن المھمة جداً، فقد ف

  .يقظاً وO يفوته الخير الكثير

فالص)ة في المسجد تمنح المؤمن أثناء مسيره وعودته قدراً كافياً من ضوء الفجر    
ة  fوبالتالي نجد المؤمن الذي يحافظ على ص)ة الصبح في المساجد، يتمتع بصح
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وھناك الكثير من الحاOت النفسية التي فشل الطب في  .أفضل ويعيش حياة مستقرة
ع)جھا، ولكن بعض ا�طباء نصح المرضى باOستيقاظ مبكراً والتعرض قلي)ً 
لضوء الفجر، وكانت النتائج مذھلة، حيث زال التوتر النفسي واختفى القلق 

  !واضطرابات النوم بسرعة

على الصلوات ومنھا الص)ة ومن ھنا ندرك أن @ عندما أمرنا بالمحافظة    
الوسطى، إنما يريد لنا الخير والصحة الجيدة ويريد أن يبعدنا عن اOضطرابات 

: ، يقول تعالى)وقد قيل بأن الص)ة الوسطى ھي ص)ة الصبح( !النفسية والقلق

ِ َقاِنِتينَ { fEِ ِة اْلُوْسَطى َوقُوُموا(َ fلََواِت َوالص f٢٣٨: البقرة[ }َحاِفُظوا َعلَى الص.[  

    Oيتمكن من النوم إ O ولذلك أنصح كل من يعاني من اضطرابات في النوم، أو
أن يستيقظ في ... بعد عدة ساعات، أو يرى أح)ماً مزعجة، أو لديه قلق ووساوس

وقت ص)ة الصبح ثم يذھب إلى المسجد �داء الص)ة، ثم يقرأ القرآن حتى تطلع 
عادة الرائعة وسوف يزول عنه كل ما يعانيه بإذن @ الشمس، ويحافظ على ھذه ال

  .تعالى

  ــــــــــــ

  بقلم عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/ar  

  المراجع

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_6236000/6236547.stm 
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  :لون الجدران في السجون

   http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20131016/article4890.html  

اعتمدت مصلحة السجون في سويسرا نظاما جديدا يتعلق بلون الجدران،    
ء استشاريين في علم وأصدرت قرارا بط)ئھا باللون الوردي، استنادا إلى آرا

. النفس، نصحوا بھذا اللون لما يحمله من تأثير إيجابي على حالة اPنسان النفسية

ولم يقتصر ذلك على السجون فحسب، بل قررت الشرطة أيضا ط)ء زنانزين 
قت باللون الوردي، ف)حظت أن الموقوفين المعروفين بعدوانيتھم ؤالحجز الم

  .بعضھم كان يغط في سبات عميق، حتى أن اأصبحوا أكثر ھدوء

 

ويصف علماء النفس اللون الوردي بأنه اللون الذي يرمز إلى السعادة الروحية،    
 ،كما يصنف ضمن فئة ا�لوان التي توحي بالرقة والضعف وا�حاسيس المرھفة

أما في الثقافة الروسية فكان اللون الوردي يرمز . ولذلك يوصف بأنه لون البنات
ويذكر أن قوانين العديد من سجون العالم تبدو مثيرة . التفاؤل وا�مل دائما إلى

ل)ھتمام الذي O يلبث أن يتحول إلى اPعجاب، فعلى سبيل المثال ثمة قانون تعمل 
أيام مقابل قراءة  ٤به السجون الفيدرالية البرازيلية، يسمح بتقليص مدة الحكم لـ 

ز مجموع ھذه ا�يام شھرا ونصف في كتاب واحد، وإن كان ذلك بشرط أO يتجاو
وا الكتب، يبدي ھؤOء استعدادھم ؤوسعيا من السجناء للتأكيد على أنھم قر .العام

للخضوع إلى اختبار إنشاء، يجيبون فيه على أسئلة ويكتبون ملخصا للكتب التي 
وفي البرازيل أيضا، وتحديدا في سانتا دو سابوكايا، قررت إدارة أحد . وھاؤقر

تزويده بدرجات ھوائية ثابتة، بحيث يسمح للسجناء بركوبھا وتحريك  السجون
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عج)تھا، علما أنھا مرتبطة بمولدات كھربائية، بحيث يعود دوران العج)ت بفائدة 
ن المحكومين بالسجن إO تقتصر الفائدة على ذلك فحسب إذ . التزويد بالكھرباء

ام السجن بمعدل يوم واحد يمارسون الرياضة من خ)ل ھذه العملية، ويقلصون أي
  .ساعة من الحركة ١٦مقابل 

  

تستعد إدارة سجن أمريكي لط)ئه باللونين الوردي والبنفسجي بھدف تھدئة نزOئه    
  .والتخفيف من حالة التوتر والضغط النفسي التي يعيشونھا

 

اعتقاده أن ھذه  يجاءت الفكرة لتشارلز كوكس المسؤول عن السجناء �ن ف   
  .ن تخفف من ميولھم العدائية وتجعلھم أكثر تعاونا مع اPدارةا�لوا

خطرت لي : "فكرة على مدير السجن دي سانديوقال كوكس الذي عرض ال   
وعرضتھا على ساندي الذي رحب بھا، إن الھدف من ط)ء السجن .. الفكرة فجأة

  ."قبوO لديھمبھذه ا�لوان الفرحة ليس إھانة النزOء بل تھدئتھم وجعل المكان أكثر 

 

وأشار ساندي الذي كان يراقب السجناء وھم يطلون الزنازين وقضبانھا باللونين    
ظننت أن الفكرة التي عرضھا علي "الوردي والبنفسجي إلى إنھا جميلة جدا، مضيفا 

  ."دعابة.. كوكس في البداية كانت مجرد

  

    .صحيفة عكاظ: المصدر



٣٦ 

 

 :علم ا	لوان في سجن تكساس

  :البريطانية" مرور"صحيفة 

م قام سجن تكساس بإلباس السجناء لباسا من اللون الوردي حتى ٢٠٠٦في عام    
  .)أي حتى O تكرر جرائمھم مرة أخرى ويتحلون بالھدوء(O يعودون للسجن 

In 2006 a Texas prison had their prisoners dressed in pink 

jumpsuits to stop inmates returning to jail. 

  

  

قام العالم الكستندر بتجربة تأثير اللون على اPنسان، فأجرى  ١٩٦٠وفي عام    
سلسلة من التجارب والدراسات على ردود فعل الناس من اللونين الوردي وا�زرق، 

  .ووجد أن اللون الوردي خفض ضغط الدم وسرعة نبضات القلب

لقد حققت نجاحا "كسندر وقال بإعادة اختبار نظرية ال ١٩٧٩ثم قام ثوراس عام    
، ودفع ذلك النظم الجنائية لجعل السجون باللون الوردي، بما في ذلك مركز "كبيرا

  .في سان برناردينو بوOية كاليفورنياا�حداث 

  

  :المصدر

http://www.nytimes.com/1982/10/19/science/color-has-a-powerful-effect-on-

behavior-researchers-assert.html?pagewanted=all 

  

    



٣٧ 

 

  :استخدام الضوء ا	زرق

أصدرت ھيئة الغذاء والدواء ا�مريكية موافقة على أن الضوء ا�زرق يمكن    

استخدامه لع)ج حب الشباب، وكما ھو أيضا يستخدم ل5طفال حديثي الوOدة 

  .، وكذلك يستخدم على نطاق واسع لتخفيف اOMمن باليرقانوالمصاب

  

  :المصدر

http://www.dinshahcolortherapy.com/faqs 
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  :عن تأثير الع�ج بالضوء اللوني دراسة

ويقودھا طبيب نفسي  ،دراسة بتكليف من الجمعية ا�مريكية للطب النفسي تمت   
يساعد  بالضوءأن الع)ج  ،في جامعة نورث كارولينا في مدرسة تشابل ھيل للطب

التي  العاطفية الموسمية اتاضطرابات المزاج، بما في ذلك اضطراب في ع)ج
  .اضطرابات اكتئابية أخرى، كما يساعد في ع)ج )SAD(تسمى اختصارا 

  .في المجلة ا�مريكية للطب النفسي وتم نشر تقرير ھذه الدراسة  

 

  :مجلة الوخز اليوم: المصدر

http://www.acupuncturetoday.com/mpacms/at/article.php?id=31907 

  .لى نجاح الع)ج با�لوان الضوئيةعدة إثباتات ع وفي الرابط

  

   



٣٩ 

 

  :والھرمونات والنواقل العصبية والوزن ا	طفالالحوامل وتأثير ا	لوان على 

�بحاث اللون، في سانتا باربرا بوOية كارلتون واغنر، مدير معھد فاغنر قال    
O تقوموا بط)ء غرف الحضانة باللون ا�صفر، �نه يؤثر على الدماغ : كاليفورنيا

سلبا فيسبب القلق، وبالتالي للبكاء، وكذلك في غرف البالغين فھو يؤدي لتعكر 
  .المزاج

أو تناول  باللون ا�زرق ط)ء المطبخ الخاص بك وأما Pنقاص الوزن فإن   
  .قضاء وقت أقل في تناول الطعامفي غرفة زرقاء، وذلك لالطعام 

  .شھية لديناالكبح يا�زرق  إن اللون :ويقول الباحثون   

http://articles.chicagotribune.com/1992-03-15/news/9201240411_1_pale-

blues-carlton-wagner-color-research 

 

لجسم مثل بحث تأثير ا�لوان على ا�جنة، وعلى إفراز الھرمونات في ا   
ا�سود وا�حمر وا�زرق يزيد من إفراز ھذه ، فاللون ا�درينالين والدوبامين

، وأيضا تغير ا�لوان في مستويات الھرمونات، بينما تنخفض مع اللون ا�خضر
، وبالتالي بحدث التغير في النواقل العصبية بحسب اللون الذي يتعرض له الشخص

  :المزاج والسلوكيات

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4764109/ 
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  :تأثير ا	لوان في غرف النوم

أن غرفة النوم ھي غرفة مخصصة ل)سترخاء، وبالتالي يجب : يقول الباحثون   

فيھا، فإن وجود ھذه ا�لوان ينشط  والبرتقاليتجنب ا�لوان الحارة مثل ا�حمر 

، إO إذا كان ضوءا أحمرا وصعوبة النوم الجھاز العصبي وبالتالي يحدث ا�رق

خفيفا فھو جيد، وأما الضوء ا�زرق أثناء النوم فھو ا�سوأ، والظ)م الدامس ھو 

  .ا�فضل

أستاذ علم ا�عصاب  - البروفيسور راندي نيلسون وقد شارك فيه  – والبحث ھنا   

  :العين لشبكيةواستخدموا فيه جھازا حساسا  - أوھايووعلم النفس في جامعة وOية 

http://www.science20.com/news_articles/one_color_night_light_be

st_sleep_color_will_surprise_you-117929 

  :وھنا بحث في تأثير اللون ا�زرق في الليل من جامعة ھارفارد

http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-

dark-side 

وإحدى ا�خوات كانت تعاني من بكاء طفلھا في الليل مما يجعل نومھا صعبا،    

فأوصاھا مختص بوضع قماش بلون بنفسجي فاتح على الوسادة، وعندما فعلت ذلك 

  .لم يستغرق ا�مر سوى خمس دقائق ليكون الطفل نائما

  :بحث في تأثير درجات حرارة ا�لوان في النوم

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15840951 
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  :والتجارة تأثير ا	لوان في التسويق

تم نشر دراسة عن تأثير ا�لوان في التسويق والمنتجات، ووجدت أنھا قد تصل    
، حيث إن ا�لوان تؤثر سلبا أو إيجابا على المزاج، %٩٠لنجاح المبيعات بنسبة 

  :وبالتالي يترتب على ذلك قبول المنتج أو رفضه

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00251740610673332 

 

  :دراسة عن تأثير ا�لوان في الع)مة التجارية

http://mtq.sagepub.com/content/6/1/63 

  

  :الع)مة التجاريةدراسة أخرى عن تأثير اللون ا�حمر وا�زرق في 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11747-010-0245-y 

  

  :في اPع)نات الع)مة التجارية علىبحث تأثير ا�لوان 

http://japr.or.kr/journal/article.php?code=25770 

  

منشور في موقع جامعة  – تحريك العاطفة يف في التلفاز دراسة في أھمية ا�لوان
  :دي)وير

http://rsimons.psych.udel.edu/color3.htm 
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  :أبحاث ودراسات أخرى

  :إضافة لما ذكرناه من ا�بحاث والدراسات ا�خرى فإليكم بعضا منھا أيضا

  :صفحة فيھا الكثير من ا�بحاث في علم نفس ا�لوان

https://www.helpscout.net/blog/psychology-of-color/ 

  

مراجعة نھائية من البحوث ت، البيئا اOئت)ف من أجلكلف  ٢٠٠٤في عام    
  :الحالية في استخدام ا�لوان في الرعاية الصحية، البحث كام) ھنا

http://www.healthdesign.org/sites/default/files/color_in_hc_environ.pdf 

  :وھو منقول من الصفحة التالية

http://ebdjournal.com/blog/health/mythbusting-colour-therapy 

  

  :بحث في جامعة فلوريدا عن تأثير ا�لوان في الغرف

http://ufdc.ufl.edu/UFE0000857/00001 

  

  :دراسة على تأثير اللون على الدماغ

http://www.telegraph.co.uk/culture/art/10767459/Seeing-red-The-mind-

bending-power-of-colour.html 

  

  :دراسة تأثير ا�لوان على السلوك اPنساني

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812003746 

 

أبحاث عدة  قديمة وحديثة عن تأثير الع)ج با�لوان على ا�مراض النفسية 
  :والعضوية

http://www.acupuncturejournal.com/AJASple3.html 
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 :أمثلة عن أجھزة الع�ج با	لوان

  

  
  

مصباح فيه عدة ألوان وذلك لتوجيھه 
على المكان المطلوب بحسب المرض 

  .والحالة والمكان

  
  

توجيھه  جھاز مصدر �لوان معينة يتم
على المكان المطلوب لع)جه، وفي 
الصورة توجيه اللون ا�حمر للرأس 

  .لع)ج مشاكل البشرة والصداع

  

مشابه للجھاز ا�على ولكن بإصدار 
  .ضوء أقوى
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  :للع�ج) قدري(ثبت علميا أن الع�ج با	لوان ھو سبب كوني 

يقول بعض المحرمين للع�ج با�لوان أو غيرھا من الع�جات، أن ھذه ليست من    

فالقاعدة في ذلك أنه 2 يجوز إثبات أو اعتقاد ا�سباب الشرعية أو القدرية في الع�ج، 

قال الشيخ ، سبب لشيء ما إ2 إذا ثبت أن هللا تعالى قد جعله سببًا كونيًا أو شرعيًا

  :التوحيدفي القول المفيد على كتاب  محمد الصالح العثيمين

كل من أثبت سببًا لم يجعله هللا سببًا شرعيًا و2 قدريًا، فقد جعل نفسه شريًكا مع    

  :والناس في ا�سباب طرفان ووسط، هللا

 .من ينكر ا�سباب، وھم كل من قال بنفي حكمة هللا، كالجبرية، وا�شعرية: ا�ول

ا�سباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببًا، وھؤ2ء ھم عامة من يغلو في إثبات : الثاني

 .الخرافيين من الصوفية ونحوھم

من يؤمن با�سباب وتأثيراتھا، ولكنھم 2 يثبتون من ا�سباب إ2 ما أثبته هللا : الثالثة

  .سبحانه ورسوله، سواء كان سببًا شرعيًا أو كونيًا

مانًا حقيقيًا، وآمنوا بحكمته، حيث ربطوا و2 شك أن ھؤ2ء ھم الذين آمنوا باU إي   

 اھـ.ا�سباب بمسبباتھا، والعلل بمعلو2تھا، وھذا من تمام الحكمة

وقد ثبت عليما  لم يعد الع�ج با�لوان من ا�وھام والظنون بعد اليوم، ،على ذلكو   

عن  با�دلة والبراھين السابقة وجوده ونفعه، فھل سيتراجع المحرمون بعد ھذا الكتيب

 !تحريمھم؟
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E في المجال الدنيوي والع�جي تحريم ما أحل:  

الجرأة على تحليل ما حرم @ تعتبر تعد وظلم عظيم، وإذا كان في قطعيات  
وقْد َذَكَر الدين وضرورياته فھو تشريع من دون @ وھو نوع أعده العلماء كفرا، 

اِطبي أنf ھذا ِمَن اOعتداءِ  fماُم الشPلقوِل ِ@  ١ا� �m��f��e���d���c��b��a

s�r��q��p� � �o�� �n�� ml��k��j��i��h��gl]ُه ِمَن ]٨٧: المائدة fكماَ أن ،

، وُرِوَي ]١٤٠: ا�نعام[ �me��d��c��b��a��`��_ l �اOفتراِء لقولِِه 

ِبيf : َعْن َعِديm ْبِن َحاِتٍم َقالَ  fَيا : (- �-َوِفي ُعُنِقي َصلِيٌب ِمْن َذَھٍب، َفَقالَ  �أََتْيُت الن
، َفَطَرْحُتُه، َفاْنَتَھْيُت إِلَْيِه َوُھَو َيْقَرأُ ُسوَرَة َبَراَءَة، )َعِديn اْطَرْح َھَذا اْلَوَثَن ِمْن ُعُنِقكَ 

��mَفَقَرأَ َھِذِه اMَْيَة  �¯� �®��¬� �«��ª���©��¨l ]التوبة :

ا لَْسَنا َنْعُبُدُھْم، َفَقالَ : ا، َفقُْلتُ َحتfى َفَرَغ ِمْنھَ ] ٣١ fإن-� -) : ُ@ fُموَن َما أََحل mأَلَْيَس ُيَحر
َم @ُ َفَتْسَتِحلnوَنُه؟ fوَن َما َحرnُموُنُه، وُيِحل m٢)َفِتْلَك ِعَباَدُتُھمْ : (- �-َبلَى، َقالَ : قُْلتُ ) َفُتَحر .

نيا واMِخرة، َو�ِنf فمسألُة التfحريِم شيٌء َصعٌب عظيم، َتلحَ  nٌة كبيرةٌ فيِ الد fقُُه َمْسُؤولِي
لُُه ُيعَتبُر ممْن  mالذي ُيفتي ِمْن َغيِر ِعْلٍم ُيَؤھ fنة، فإنfِفتاَء بياٌن لُحْكِم ِ@ في َمسألٍة ُمعيPا

أَ وَكَذب علَى ِ@  fبُعوه، و�تَجر fا الفقيُه ، وكذلَك ُيعَتبُر ُمغِوياً َوُمِض)ًّ لَِمن ات fأم
المجتھُد ف) يُمِكُنُه اPفتاُء بشيٍء حتىf َيعلَم المسألَة بالتfفصيل، فالُحْكُم علَى الشيِء 
ِر المسألِة بالكاِمِل حتىf يتسنىf الُحْكُم َعليھا،  nِمْن َتَصو fُبد O ِره، أْي nَفْرٌع َعْن َتَصو

اِحد، والمجتھُد المصيُب لُه أجران، قال وبعَد ذلَك فإنf المجتھَد المخِطَئ لُه أَْجر و
فتحريُم ما أَحلO ُ@ fَ َيْنقُُص درجًة في اPثِم َعن : (الشيخ ابن عثيمين رحمُه @

م @، وكثيٌر ِمْن َذوي الغيرِة ِمَن النfاس؛ تجُدھم يميلون إلى تحريِم ما  fتحليِل ما حر
كِس المتھاونين، وِك)ھُما خطأ، ومع ذلك؛ فإنf أحلf @ُ أكثَر ِمْن تحليِل الحرام، ِبع

تحليَل الحراِم فيماَ ا�صل فيِه الِحلn أھوُن ِمْن تحريِم الح)ل؛ �نf تحليَل الحراِم إذاَ 
لْم َيتبيfن تحريُمه فھو َمبنيt علَى ا�َصل وھَو الِحل، ورحمُة ِ@ سبحانُه سبقت 

 fOم إ mه أضيُق وأَشّد، وا�صُل أْن غضبه؛ َف) يمِكُن أْن نحر fَن تحريُمه، و�ن fما َتبي
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َن التfحريم fَيتبي fعِة حتى fوالس mتبقَى ا�موُر علَى الحل . fُد؛ �ن fفيِ العباداِت َفُيشد fأما
َنُه الشfرع mحريُم حتى ُيبيf٣)ا�صَل المنُع والت. 

يmةِ  لمذاھبِ البعض لولقد انتشَر في زماِننا تحريم  mا�ُخرى المختلفة  والطرق الِطب
بmيُة الموجودةُ كثيرة، منھا ماَ  المنتشرةِ  mة، والمذاھُب الط fعلى وجِه الُكرِة ا�رِضي

بm الُيوناني والصيني والھندي والِع)ُج بالمثل  mق با�ْدوَيِة كالطfھوميوباتيك(يتعل( ،
لوِك والنfفس َكخَ  nُق بالسfة، ومنھاَ ما ومنھاَ ماَ يتعل fِة العصبي fغويnمِن والبرمجِة الل fالز mط

اقِة  fُق بالطfغِط  والموجات كالع)ج بالمغناطيسيتعل fة والِع)ِج بالضfيني mبِر الصPوا
ُح  fيوٍم َتتفت fة، وكل fٍة وعقلِي fٌق بتماِريَن رياِضيfوالمَساِج وا�َلوان، ومنھاَ ما ھو متعل

ياًّ جديداً لم َنُكْن َنعرِ  ُعُيوُننا أكثرُ  fفُهفنكتِشُف ِعْنَد الَبشِر َمذھباً ِطب.  

 mء الذين يحرOف وبعض ممن ھؤfمون ليسوا بعلماء مجتھِدين، بل بعضھم لْم ُيصن
صاتِھم، وتراُھم ُيفُتوَن في كثيٍر ِمَن  nفتاء، ولَيَس ذلَك ِمْن تخصPلُه ا nأنه ممن يِحق

 Oَم ذلك من العلماء المجتھدين تجد أنھم ا�شياِء ِب) علٍم و fة، ومن حرfيmأَحق Oٍة و fيmأَھل
ل، بل حكموا عليه كما ُعِرَض عليھم من  fموه بشكل مفص fلعوا على ما حر fلم يط

  .بركائز غير صحيحة عن ھذا العلم بعض ا�عوان أو المستفتين

 fمذھٍب أو طريقٍة حتى fَم أي mيكوَن فقيھاً مجَتِھداً ويعلََم  ف) يجوُز �حٍد أْن يحر
ماِع أو أَخِذ  fِد الس fبمجر O ،فصيلfأصيِل والتfِريقة ِبالت fة ھذِه الطfماِم والَكماِل ماِھيfبالت
ُرِق فعليِه أْن  nِفْكرة، َوَمْن أراَد ِمَن الفَُقھاِء المجتھِديَن أْن يحُكَم ِبَشْيٍء علَى ھذِه الط

ريقة، ثمf ُيعلmُق على ما َوَرَد فيھا َيعَمَد إلَى ُكُتِب ا fلمسلميَن التي َتشَرُح ھذِه الط
َبِب الشfرعي لِلتfحريم إن كان يرى حرمتھا، أْو عليه أْن يحضَر  fحريِم والسfبالت
ة ِبنْفِسِه لدى من ُيمارُسھا من المسلمين؛ ثم ُيفتي ُھناَك بماَ ُھَو حراٌم  fالجلساِت الِع)جي

  .ولماذا

أماf ماَ يتقوله غيُر الفُقھاِء المجتھديَن فھذا إَفٌك وافِتراٌء واعِتداٌء على ِ@ سبحانُه 
مين َيِجُد ِعنَدُھم من أسباب تحريِم . وتعالى وعلى ديِنه mِء المحرOُل لحاِل ھؤ mوالمتأم

  :المذاھب الطبية ا�خرى مايلي

١(-  fم َوجُدوا شيئاً جديداً علَيھم ولْم َتَتقبfھذا َقْد يكوُن ِع)جاً أو أنھ fلُه ُعقولُھم بأن
ُموهُ َشرعاً، وعقولنا ليست  fُعقولَھم لْم َتقبْلُه حر fسبباً كونيا للع)ج، َف5ِن
بمعيار، فكم من أشياء استنكرتھا عقول أجدادنا غدت اMن حقائق علمية 

عليھا فمث)ً مسارات الطاقة الحيوية في جسم اPنسان والتي يعتمد   .واضحة
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، لم ُتثبت حقيقتھا إO في )سنة ٦٠٠٠(نظام اPبر الصينية منذ آOف السنين 
القرن الماضي بعد اختراع جھاز قياس فارق الجھد الكھربائي واستعماله 

  .على الجسم

عون أنه لم يثبت لديھم  -)٢ fبعضھم قد يتقبلون الفكرة الجديدة عليھم، لكنھم يد
مونھا جبالتجربة أن ھذه أسباب كونية للع) mوفي الحقيقة ھذا سببه فُيحر ،

أنھم ھم لم يجروا عليھا أبحاثاً كافية، وبدOً من طلبھم البحث واPثبات فإنھم 
  .يسارعون إلى اPنكار والتحريم

بn الَغربي  -)٣ fوھَو الط َOائِد والمعموِل بِه لديِھم أ fبي الس fه مخالٌِف للمْذَھِب الطfأن
 mب mى بالط fالحديث، فيرون أن الطب الحديث حجة على ما سواه،  أو ماَ ُيسم

وكل شيء ينكره المنتسبون للطب الحديث ف) يقبلون به، وھذا ك)م O ُيقبل 
فالطب الحديث خصٌم للمذاھب الطبية ا�خرى، فكيف  شرعاً وO عق)ً،

بل يجب إلى اOستماع لجميع ا�طباء العدول من  يكون أيضاً َحَكماً وقاضياً،
للفصل والحكم واOط)ع على تجاربھم وحججھم ع المذاھب الطبية جمي
  .بينھا

َج بعضھم أن أصل ھذه المذاھب الطبية مبني على عقائد فاسدة، وما  -)٤ fوتحج
  :ُبني على باطل فھو باطل، والجواب على ذلك من وجھين

نقول كيف عرفتم أنf ھذه المذاھب الطبية أصولھا عقائد  :الوجه ا�ول
O يوجد غير جواب واحد، وھو أنھم رجعوا إلى بعض المراجع لھذه  فاسدة؟

المذاھب والتي ألfفھا وثنيون فوجدوا أنf بعضھم ذكر أنf أصول ھذه المذاھب 
 fف المرجع؛ بنى المنِكُر حكمه أنfوثنية، وبناًء على ك)م ھذا الوثني الذي أل

حة في اPفتاء؟ ھذا المذھب الطبي أصله وثني، لكن ھل ھذه الطريقة صحي
ھل ك)م ھؤOء الوثنيين أمر يقيني ُتبنى عليه ا�حكام الشرعية؟ رسول @ 

�  mنصد O نكذبھأمرنا أن Oسرائيليات وPيجوز لنا بناء أي ٤اق ا O ولذا ،
حكم شرعي على ما نقرأه من اPسرائيليات، فكيف بمن يصدق ك)م 

ا و@ أشنع وأشد جرما من الوثنيين ويبني على ذلك أحكاماً شرعية؟ ھذ
إنf ما نقرأه من أصول عقائدية لھذه العلوم والمذاھب . تصديق اPسرائيليات

الطبية ليس من الشرط أْن يكون ھذا ھو أصلھا فع)ً، فقد يكون لھا أصل 
ف مع الزمن، مثل ما حدث مع التوراة  mه ُحرfصحيح غير مرتبط بعقائدھم لكن

@ وك)مه، ثم تم تحريفھما من ِقبل البشر، فھل  واPنجيل، أصلھما وحي من
 Eأصلھما فاسد والعياذ با fشيء فيھما باطل وأن fُكل fيدل تحريفھما على أن
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س وتنّزه  fالقرآن تم تأويله . عن ھذا القول �تعالى ربي سبحانه وتقد fبل إن
بمعاٍن وتفسيراٍت فاسدة وشركية من ِقَبل بعض الفرق الضالfة؛ فھل يعني 
ذلك الطعن في صحة القرآن حاشاه ك)م ربي عن أي نقص أو طعن، ف) 
 fيمِكُن التسليم بتاتاً بأن ھذه المذاھب الطبية المختلفة أصلھا فاسد أو أن

 .اطلةمصدرھا عقائد ب
ھم استقوا ھذه العلوم والمعارف أنf بلو افترضنا صحة ك)مھم  :الوجه الثاني

من شياطين وعبادات شركية ووثنية، ففساد المصدر ليس من الشرط أن 
يكون مؤدياً إلى فساد المعلومة، بل إنf الشيطان لعنه @ لما علfم أبا ھريرة 

َما : (�، فقال أبو ھريرة )َيْنَفُعَك @ُ ِبَھاَدْعِني أَُعلmْمَك َكلَِماٍت : (قال له �

m��u��t��s: إَِذا أََوْيَت إِلَى ِفَراِشَك، َفاْقَرْأ آَيَة الُكْرِسيm : ، َقاَل الشيطان)ُھَو؟

y��x���w���vl��]َك لَْن َيَزاَل َعلَْيَك ِمَن ]٢٥٥: البقرة fَيَة، َفإِنMى َتْخِتَم اfَحت ،

َك َشْيَطاٌن َحتfى ُتْصِبحَ  fَيْقَرَبن َOسول )ِ@ َحاِفٌظ، َو fالر fلم يستنكر ھذه  �؛ فإن
ھا �نf مصدرھا الشيطان، ومعلوم أنf الشيطان عدو مبين  fالمعلومة وصد

حريص على إغواء اPنسان وإيقاعه في حبائله، وتزيين  لبني آدم، كما أنه
لم يستنكر  �البدع والمنكرات للمؤمنين، بالرغم من كل ذلك فإن رسول @ 

ھا  fوقال �بي ھريرة  �المعلومة �نھا في أصلھا صحيحة، ولذلك أقر� 

ُه َقْد َصَدَقَك َوُھَو َكُذوبٌ ( fا من ِقبِل ، فا�صل في العبادات إقرارھ٥)أََما إِن
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التجربة  ، وا�صل في العلوم الدنيوية ثبوتھا عن طريق�الرسول 
المنضبطة بالشرع مھما كان مصدرھا، والناظر في التاريخ يرى أن علماء 
المسلمين قد أخذوا بعض العلوم الدنيوية المفيدة وطوروھا رغم قراءتھم أن 

عود إلى آلھة اPغريق أصلھا يشوبه كفر وفساد، فالطب اليوناني ُيقاُل أنfه ي
، لكن )ُيدعى بإله الدواء(وابنه اسكلِْبيوس ) ُيدعى بإله الشفاء(مثل أبوللو 

ه  fم الطب اليوناني بعدما اكتشوا أنnدعاءات لم تمنع المسلمين من تعلOھذه ا
عبارة عن حقائق علمية ثبتت عن طريق التطبيق، وأصبح العالم اPس)مي 

وقد تحدث عنه ( على نظرياته في ع)ج البشرية �كثر من ألف سنة معتمداً 
حتى ظھور اOستعمار والطب  )ابن القيم رحمه @ في زاد المعاد وغيره

بل إنك لو تمعنت النظر إلى ع)مة الثعبان والكأس الموجود على . الحديث
الصيدليات وا�دوية اMن لعلمت أن الطب الغربي لم يخُل كذلك من عقائد 

فھذا العصا يقال إنھا �سِكلِْبُيوس إله الدواء عند اPغريق،  وأصول فاسدة،
والجناحان رمز للطيران �نھم كانوا يعتقدون أنf اسكلبيوس مراسل بين آلھة 

كذلك لو طبقنا قاعدة ما بني على باطل فھو باطل على . السماء وبين البشر
ائم على إنكار الطب الغربي الحديث لبطل تماماً بالكامل لعلمنا يقينا أنه ق

أشياء مسلfمة ُعِرفت بالتواتر عبر التاريخ البشري؛ وثبتت لدى الكثير 
بالتجربة والبرھان لكنf أجھزة الطب الغربي لم تستطع اكتشافھا فأنكرھا، 
والصواب أنf كلf ما تثبُت فائدته سواء من طبo قديم أو حديث نأخذه ونعمل 

  .به، وما يثبت خطؤه نرده ونتجاھله

٥(-  O ھذه العلوم الطبية تبحث في الغيبيات، وھذا fمين أن mزعم بعض المحر
فوا لنا ما ھي ھذه الغيبيات شرعاً، ثم اشرحوا لنا كيف  mيجوز، فنقول لھم عر

لم أجد في المذاھب الطبية  أناأنf ھذه العلوم الطبية تبحث في ھذه الغيبيات، 
قة التي قرأت عنھا ما يبحث في أي شي mء غيبي، بل كلھا أمور المتفر

ملموسة محسوسة، َعلَِمھا البعض وجھلھا آخرون، ويمكن تعليمھا �ي 
شخص يريد ذلك، بل ويمكن صناعة أجھزة حديثة للقياس بأنظمة وطرق 

 .المذاھب الطبية ا�خرى
ذھب آخرون إلى أنf كل ھذه العلوم ا�خرى مجرد تخي)ت وخداع من الجن  -)٦

موھا، فنقول لھم على ما والشياطين، يعني فقط أوھا fم وخرافات ولذا حر
دت لكم ذلك أم مجرد أوھام وتخي)ت  fبنيتم قولكم ھذا؟ ھل ھنا تجارب أك
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ئات اOMم الموجودة في الصيدليات  fمھد fمنكم أنتم، ثم لماذا لم تقولوا مث) أن
عبارة عن تلبيس من الجن وإيحاء وليس بتخدير فعلي كما تزعمون مع 

�خرى؟ ما ھي معاييركم للتفريق بين تخييل الشيطان وخدعه العلوم ا
حوا لنا ھذه المعايير  mوأوھامه وبين الحقائق العلمية وا�سباب الكونية؟ وض

  .ثم لنطبقھا على الطب الحديث وعلى جميع المذاھب الطبية ا�خرى

مين بعض ا�خطاء العقدية أو الشرعية في المذاھب  -)٧ mوجد بعض المحر
خرى، وبدOً من إيضاح ھذا الخطأ فإنه قام بتحريم وتجريم ھذه الطبية ا�

العلوم كاملة، وھذا O ُيعقل وO يجوز، الطب الحديث لم يخل من أخطاء 
عقدية أو شرعية، لكن لم يجز لنا تحريمه بالكامل، فھناك من يعتقد الشفاء 

و ھ �في بعض ا�طباء، أو في بعض ا�دوية، وھذا شرك باE �ن @ 
ُم ھذا الخطأ  mالشافي وا�طباء وا�دوية مجرد أسباب ع)جية، لكننا ھنا نحر
م الطب الحديث كله، المستشفيات في العالم مختلطة  mنحر Oالعقدي وحده و
باخت)ط غير جائز شرعا بين الرجال والنساء، وأصبح ا�طباء الرجال 

أصبح  يكشفون على المرضى النساء ويلمسونھم ب) ضرورة، وكذلك
الطبيبات يكشفن على المرضى الرجال ويلمسونھم ب) ضرورة، وكثير من 
ا�طباء يختلون بممرضتھم خلوة غير شرعية، فھل ھذه ا�خطاء الشرعية 
ُغ لنا تحريم الطب الحديث كله، أم تجعلنا نطالب ا�طباء بتجنب ھذه  mتسو

س الشيء ُيقال ا�خطاء الشرعية فقط ب) تحريم لكامل العلم والطريقة؟ نف
عن المذاھب ا�خرى، فيجب تحديد الخطأ العقدي أو الفقھي وتجنبه، وليس 

 .تحريم كامل المذھب الطبي
العلم لم يصل ونقول أن : ن أيضا بأن العلم لم يثبت ھذا ا�مريقول المحرمو -)٨

إلى ذروته حتى اMن ليثبت كل شيء، فالعين والحسد والمس والسحر لم 
Mت الكثيرةيستطع العلم حتى اOولكن ھناك طرق ! ن تشخيص ھذه الحا

يعرفھا المتخصصون بالرقية وفي ھذا المجال فيستطيعون بإذن @ معرفة 
ا�عراض والرؤى وغيرھا فيعرفون التشخيص، وكذلك علم الطبائع 
وا�مزجة O يوجد حتى اMن جھاز يكشف ا�مراض وطبيعة اPنسان مثل 

يستخدمون أصابع أيديھم في ساعد المريض الخبراء في ھذا الطب الذين 
فحتى اMن لم يستطع اPنسان اختراع ! لمعرفة جميع أمراضه وعلله وطبعه

وھو (ھذا الجھاز الذي يشخص التشخيص الدقيق أو يعرف طبعه ومزاجه 
فلم يصل ! مثل أصابع اPنسان الخبير) علم الطب العربي أو الطب اليوناني

ى ا�مور بشكل يقيني، بل ھناك تجارب ُيبنى العلم إلى ذروته للحكم عل
فھي ) بعلم أو بتجربة(عليھا وقد O ُيعرف لھا الدليل العلمي، فكل ما ثبت 

 .معتبرة ما لم تخالف شريعتنا اPس)مية
  

بتاريخ  حفظه @ –عبد العزيز الطريفي / الشيخ: اطلع على ھذا الفصل ووافق عليه
  .ھـ ١٤٣٧جمادى ا�ولى  ١٢
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  !الطب الحديث يقتل أكثر مما يعالج

ألف شخص ُيَتوفfون  ٩٨أعلنت وزيرة الصحة ا�ميركية دونا ش)O أن حوالي    
ا في الوOيات المتحدة نتيجة ا�خطاء الطبية التي تعتبر ثامن سبب للوفيات فيھا   . سنوّيً

العالمية، وقالت ش)O خ)ل ندوة منعقدة في جنيف في إطار الجمعية الصحية    
صانعي السيارات O يسمحون بھذه "أعلى ھيئة في منظمة الصحة العالمية، إن 

يجب أن تشكل ھذه القضية "وأضافت  ،"�خطاء الطبية التي نرتكبھاالنسبة من ا
موضحة أن الوOيات المتحدة بدأت " وسيلة لتحسين مستوى العناية الصحية عموًما

صحية لتقلل ا�خطاء الطبية التي يمكن أن تشمل بتطبيق خطة ھدفھا تحسين العناية ال
Oويفيد تقرير لمعھد الطب أن أقل ، ت لمرضى أعطوا أدوية غير مواتيةحا

التقديرات الخاصة با�خطاء الطبية تفوق معدOت الوفيات السنوية بسرطان الثدي أو 
  . اPيدز في الوOيات المتحدة

  : وقال مدير الوكالة ا�ميركية ل5بحاث وتحسين الرعاية الصحية جون ايزنبرغ

إنه بالرغم من أن الوOيات المتحدة تقدم أفضل عناية صحية في العالم، فإن "   
  ". مستوى ا�خطاء الطبية فيھا مرتفع بصورة غير مقبولة بتاًتا

لصحة العالمية مع الدول وقالت ش)O إن ب)دھا مستعدة للتعاون عبر منظمة ا   
  .م ٢٠٠٠مايو  ١٩) اف ب(- جنيف .ا�خرى الراغبة في تقليل ا�خطاء الطبية

كما أن الطب الحديث يفشل في ع)ج أكثر الحاOت �نه يركز على العرض    
، بل ويعتبر اPنسان كاMلة فيقسمه إلى أقسام وتخصص مثل وليس أصل المرض

) تخصص التناسلية) (تخسس الكلى() تخصص التنفس) (تخصص العظام(

، بل حتى وصل إليھم التقسيم في التخصص الواحد فنجد )تخصص ا�عصاب(
، بينما )تخصص عظام الكتف(و )تخصص عظام الحوض(و) تخصص عظام القدم(

يركزون على أصل ھذه ا�مراض،  والعرب نجد الطب القديم عند الصينيين والھنود
إذا اشتكى منه عضو تداعى له "لى @ عليه وسلم بل ھم من يطبقون حديث النبي ص

كلھا عن طريق يشخصون ا�مراض ورواه مسلم، " بالسھر والحمى  سائر الجسد
، وقد عجز العلم )أو ما يسمى الحكيم(طريق أصابع الطبيب  النبض في الساعد عن

الحديث عن اختراع جھاز مثل أصابع اPنسان يشخص ا�مراض مثل أھل الخبرة، 
ذلك تفوق الطب القديم في التشخيص والع)ج، وقد عجز الطب الحديث عن تفسير ول

ن مسكنات أغلب الحاOت وا�مراض خاصة المزمنة، وحتى ع)جھم يكون عبارة ع
فقط وليس ع)جا نھائيا، حتى ا�شياء البسيطة المنتشرة لم يجدوا لھا ح) جذريا، 

قذف، وإذا زعمتم أن بعض رواد ا�رق، سرعة ال: ى ذلكوسأضرب مثالين فقط عل
وأصحاب الطب الغربي كم : الطب ا�صيل الشرقي أصيبوا بحاOت نفسية فالسؤال

  !O يوجد ع)ج –في الغالب  –وحتى لو تم التشخيص فإنه ! حالة سببت لھم الموت؟
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التضارب العلمي بين الطب الشرقي القديم سأضرب مثاO واحدا فقط عن    
، فالغرب والطب "الروماتويد"الحديث، وھو في مرض وا�صيل وبين الطب 

جھاز المناعة يھاجم بعضه وبالتالي Oبد من  أن ھذا المرض يجعل الحديث يقولون
الضار (نضعف جھاز المناعة حتى O يھاجم بعضه، فيعطون دواء الكورتيزون أن 

من  ون، وبالتالي تكلتثبيط جھاز المناعة) الذي يضر جدا بالكبد والكلى وغيرھا
الممرض أن يضعف جھاز المناعة  )الع)ج بزعمھم(ا�عراض الجانبية لھذا 

  .وبالتالي يصاب اPنسان با�مراض بسھولة

وأما في الطب الشرقي ا�صيل فيقولون بأننا لو قمنا بتقوية جھاز المناعة فإن ذلك    
، )مOحظوا الفرق في الفھ! (سيجعل ھذا الجھاز يدرك الصواب فيعود لطبيعته

فيعطون المريض أغذية لتقوية جھاز المناعة مع الحجامة واPبر الصينية ونحوھا، 
-  ٣(وفي خ)ل أسابيع فقط يشعر المريض بتحسن ملحوظ، وبعض عدة أشھر تصل 

  !أشھر يكون قد شفي بإذن @ تماما) ٦

بدراسة نالت عليھا درجة الماجستير حيث ) مصرية(وقد قامت الدكتورة صھباء    
قامت بتقسيم مجموعة من مرضى الروماتويد إلى قسمين، فأعطت القسم ا�ول 
الع)ج بالحجامة، والثاني تركتھم على ع)ج الكورتيوزن والع)ج التقليدي الغربي، 
وكانت النتيجة أن مرضى الروماتويد الذين أجروا الحجامة بشكل دوري قد تحسن 

  .وضعھم وقلت نسبة المرض فيھم بشكل كبير

لھذا فإن الطب الغربي ليس معتبرا بالشكل الكامل، بل إنه يرفض الكثير من    
ا�بحاث التي تقدم له في فوائد بعض ا�غذية وا�عشاب حتى O يخسر سوقه كما 
فعل أحدھم في التوصل لع)ج مرض معين عن طريق منتجات سم النحل وكانت 

  .فرفض الطب الغربي اOعتراف بھا%)  ٧٠(النتيجة تفوق 

للتشخيص  افأقول أن الطب ا�صيل والقديم ھو ا�صل، فقد كانت عندھم طرق   
والع)ج منذ آOف السنين ولم يتم اكتشاف ھذه الفوائد حتى القرن الماضي أو في ھذا 

  !بل بعض الطرق التشخيصية والع)جية لم يستطيعوا إثباتھا حتى ھذا اليوم! القرن
  

الدكتور أحمد شفيق جراح الجھاز الھضمي : من خبراء الطب الحديث شاھدٌ 
بحث علمي في المجال الطبي، ) ١٠٠٠(العالمي المصري الذي قام بأكثر من 

م، قال في ٢٠٠٧/  ١١/  ٤رسالة دكتوراه، وتوفي ) ١٠٠(وأشرف على أكثر من 
 : كلمة مأثورة

من أمراض اQنسان غير معروفة أسبابھا، وP نعرف لھا ع�ًجا، ولقد % ٩٥إن "
وجدنا من خ�ل ا	بحاث أن الخ�يا تتقبل المواد الكيميائية الطبيعية الُمستخلصة 
من النباتات وا	عشاب، بينما تصاب بحالة من الجنون وفقد اPتزان عندما نعطيھا 

  ".!نفس المواد الكيميائية الُمخلقة وبنفس المقادير
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  :الخاتمة

   Oالدكتور عبد الصبور شاھين كتابا عن ، فقد ألف خبير فقه اللغة أضرب ھنا مثا
أصل الخلق واستشھد ببعض الكتب المتكلمة في أصل الخلق، فرد عليه الدكتور 

لم تحسن اختيار الكتب والمصادر، وO تستطيع أن تحكم فيھا بين : "زغلول النجار
الصواب والخطأ، وموضوع O تستطيع أن تحكم فيه فلماذا تدخل فيه؟ لقد خضت 

، والدكتور !"ودخلت تخصصا ليس من تخصصك! بأرضكأرضا ليست 
ھذه "أو " ھذا رأيي وفھمي"المتخصص في اللغة O يرد على ا�سئلة إO بقوله 

  "!!كتبكم وما نقلته منھا

فإذا كنت أخي الكريم لست من أھل ھذه العلوم فاتركھا لغيرك أو خذھا مباشرة    
من المتخصصين الثقات المسلمين، وO تعتمد على الكتب التي O تعرف منھجھا ھل 

فمن كان معلمه كتابه؛ كان "ھي صحيحة أو خاطئة وأنت O تستطيع أن تحكم فيھا، 
  ".خطؤه أكثر من صوابه

تعجل الحكم على العلوم القديمة أو الحديثة، والعبرة ليست في وأرجو أO تس   
قادمة من  -وخاصة الطب والتقنية  –ا�صل في ھذه العلوم، فأكثر العلوم الحديثة 

  المشركين في الغرب، فلماذا O ُتنكر؟

    O(والعنب والتفاح طيب ح)ل، وإذا تخمر صار حراما، ثم إذا تخلل صار ح
  العبرة با�صل فلماذا يكون الخمر حراما وأصله ح)O؟طيبا، فإذا كانت 

 –ولماذا الجي)تين الحيواني والذي يكون من عظام الحيوانات أو شحوم الخنزير    

قرار مجمع  عة الكبسوOت الدوائية ح)O؟ وھووالمستخدمة في صنا - أكرمكم @ 
اوله رغم أن أصله الفقه اPس)مي بجواز استخدامه في الكبسوOت الدوائية وتن

  !حراما قذرا؟

والرقية في الجاھلية كانت فيھا شركيات ولم يأمر النبي صلى @ عليه وسلم    
  .بتركھا كلھا، بل أمر بحذف الشرك الذي فيھا فقط

ابتعدوا عما P شأن لكم فيه، : أيھا المحّرمون ب� علم وP اط�ع صحيح   
العلم 	ھله، وإياكم واQرھاب الفكري بأن وابتعدوا عن غير تخصصكم، واتركوا 

وابتعدوا ! تجعلوا كل شيء حراما وأن أصل أي شيء من الشرق أو الغرب حراما
م كتاباتكم تضحكتم عليكم المتعلمون، وجعلفقد أ.. عن التصّحر الفقھي والعلمي

E دلي� واضحا على جھلكم، فاحذروا أن تحرموا ما أحل.  
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  :عأھم المصادر والمراج
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